
 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 

Rua Coronel Juvêncio, 547 - Fone: (067) 251-1255 - Fax (067) 251-1370 – CNPJ: 03.162.047/0001-40 

CEP 79240-000        -          Centro           -           JARDIM          -          Estado de Mato Grosso do Sul 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO MODALIDADE  

PREGÃO N◦ 61/2014 
      
 

Solicito ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a autorização para 

abertura de certame licitatório para a Contratação de Empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos administrativos de Assessoria e consultoria 
administrativa na área tributária com implantação de metodologias com vistas a 
garantir maior eficiência no recebimento de receitas tributárias municipais com 
fornecimento de licença de uso de softwares específicos para ISSQN e Taxa de 
Alvará em plataforma WEB, assessoria e consultoria para implantação da Nota fiscal 
eletrônica e capacitação de funcionários públicos, empresários, prestadores de 
serviços e conversão do banco de dados, conforme memorial descritivo em anexo. 

 
A presente contratação correrá à conta da dotação orçamentária consignada 

no orçamento programa de 2014, e pela dotação que a substituir no(s) exercício(s) 
seguinte(s) como demonstra:  
601 – Secretaria Municipal de Finanças 
2010 – Manutenção das atividades de Finanças 
339039 – Serviços Técnicos Profissionais 

Nestes termos. 

     Jardim– MS, 06 de Junho de 2014 

 

 

 

 

Edir Santa Cruz 
Secretário de Finanças 

 

 

ANUÊNCIA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  

EM ______/______/_______ 

 

 

 

Erney Cunha Bazzano Barbosa 
       Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2014 

PROCESSO N 283/2014 

 

DATA DA ABERTURA: 26/06/2014 às 08:00 horas  

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 

 
 

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços 
técnicos administrativos de Assessoria e consultoria administrativa na área tributária 
com implantação de metodologias com vistas a garantir maior eficiência no 
recebimento de receitas tributárias municipais com fornecimento de licença de uso 
de softwares específicos para ISSQN e Taxa de Alvará em plataforma WEB, 
assessoria e consultoria para implantação da Nota fiscal eletrônica e capacitação de 
funcionários públicos, empresários, prestadores de serviços e conversão do banco 
de dados, conforme memorial descritivo em anexo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 61/2014 
PROCESSO n° 283/2014 

 
 

O MUNICIPIO DE JARDIM, através da Secretaria de Finanças, Departamento 
de Compras e Licitação, por intermédio de seu Pregoeiro oficial, designado pelo Decreto n° 
30/2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “Menor Preço Global” e de acordo com as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos.  

 
A Abertura da sessão inicial do processo licitatório acontecerá às 

08:00h do dia 24 de Junho de 2014 na sala de Licitação – á Rua Coronel Juvêncio, nº 
547, na cidade de Jardim/MS 
 

No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o 
mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da 
realização do Certame Licitatório. 
 

DA REGÊNCIA LEGAL 

 
1.1. Lei n° 8.666/93 e alterações; 
1.2. Lei Federal n° 10.520/02; 
1.3. Lei Complementar n° 123/06; 
1.4. Decreto Municipal n° 055/2007; 
1.5. Decreto Municipal n° 006/2013; 
1.6. Demais disposições contidas neste Edital. 
 

1. DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO 

 

2. 2. Objeto da Licitação 
2.1. Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
administrativos de Assessoria e consultoria administrativa na área tributária com 
implantação de metodologias com vistas a garantir maior eficiência no recebimento 
de receitas tributárias municipais com fornecimento de licença de uso de softwares 
específicos para ISSQN e Taxa de Alvará em plataforma WEB, assessoria e 
consultoria para implantação da Nota fiscal eletrônica e capacitação de funcionários 
públicos, empresários, prestadores de serviços e conversão do banco de dados, 
conforme memorial descritivo em anexo. 
 
2.1.1. Os serviços envolvem: 

a) LOTE 01: Assessoria e consultoria administrativa na área tributária com 
implantação de metodologias com vistas a garantir maior eficiência no 
recebimento de receitas tributárias municipais com fornecimento de licença de 
uso de softwares específicos para o ISSQN e Taxa de Alvará em plataforma 
WEB; 
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b) LOTE 02: Assessoria e consultoria administrativa em Implantação da Nota 
fiscal eletrônica e capacitação de funcionários públicos, empresários, 
prestadores de serviços e conversão do banco de dados. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3 da Lei Complementar n 123/06, 
terão tratamento diferenciado das demais, consoante disposições constantes nos 
artigos. 42 a 45 do mesmo diploma legal. 
 
3.2. A documentação exigida para a Proposta de Preços e Habilitação deverá ser 
apresentada no mesmo ato, até a data, hora e local designados neste Edital, em 
envelopes timbrados ou com o carimbo do CNPJ, lacrados e com os seguintes 
dizeres: 
 

ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS 
O MUNICÍPIO DE JARDIM - MS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2014 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

 

ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE JARDIM - MS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2014 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

 
3.3. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos 
envelopes não constituirá motivo para desclassificação da licitante que poderá inserir 
as informações faltantes e/ou retificá-las. 
 
3.4. Caso, eventualmente, ocorra a abertura do Envelope II – Habilitação antes do 
Envelope I - Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de 
seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes. 
 
3.5. Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou 
empregados que sejam funcionários da Prefeitura Municipal de JARDIM – MS. 
 
3.6. Não será permitida a participação de empresas em consórcio no presente 
Pregão, a cessão, transferência e a subcontratação total ou parcial de seu objeto. 
 
3.7.Os envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” devem ser entregues ao 
Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, de uma só vez na data, hora e local designados 
neste edital. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
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4.1. Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, a Proponente deverá enviar um 
representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo 
pela representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se 
exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
 
4.2. O Credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
4.2.1. No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que comparecer 
no local, deverá comprovar a responsabilidade por meio da apresentação de: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social acompanhado de todas as alterações, se 
houver devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso 
de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;  
 
4.2.2. Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou particular 
de procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome da proponente, acompanhado do correspondente documento que 
comprove os poderes do mandante para a outorga, ou seja, ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social acompanhado de todas as alterações, se houver, devidamente 
registrado. 
 
4.3. Não haverá credenciamento no caso de apresentação de Instrumento público 
de procuração ou instrumento particular sem poderes específicos para formular 
ofertas e lances de preços, desistir de recurso ou interpô-lo, bem como praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, inclusive se for microempresa (ME) e 
empresa de pequeno porte (EPP), para ofertar nova proposta, quando for o caso.   
 
4.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da 

Lei Complementar n 123/06 e devido à necessidade de identificação pelo 
Pregoeiro, deverão apresentar a Declaração de enquadramento como microempresa 
ou empresa de pequeno porte (ANEXO IV) assinada pelo seu proprietário ou sócios 
e por profissional habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.  
 
4.4.1. A Declaração supracitada deverá ser apresentada fora dos envelopes edeverá 
ser entregue ao Pregoeiro para que a empresa usufrua dos privilégios da Lei nº. 
123/06. 
 
4.4.2. O credenciamento da licitante como microempresa (ME) ou empresa de 
pequeno porte (EPP) somente será procedida pelo Pregoeiro se o interessado 
comprovar tal situação jurídica através da declaração supracitada. 
 
4.4.3. A ausência da Declaração de enquadramento significa renúncia expressa e 

consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar n 
123/06 aplicáveis ao presente certame; 
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4.4.4. A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como ”ME” e “EPP” 
compete às empresas licitantes, representadas por seu proprietário ou sócios e pelo 
contador que, inclusive, se sujeitam a todas as consequências legais que possam 
advir de um enquadramento falso ou errôneo. 
 
4.4.5. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº 123 caracteriza o crime de que trata o art. 299, do Código Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no 
edital. 
 
4.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 
 
4.6. Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária 
dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta 
apresentada quando do início dos trabalhos, estando ciente que estará renunciando 
a fase de lance, de negociação e a interposição de recursos; 
 
5. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 
5.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
licitantes proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão, oportunidade em que 
não mais aceitará novas proponentes, dando início ao recebimento das Declarações 
conforme modelos constantes nos Anexos III (Declaração de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação) e IV (Declaração de enquadramento como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte). 
 
5.2. Objetivando-se a celeridade do processo, o valor mínimo de um lance para o 
outro poderá ser acordado antes do inicio dos lances entre as licitantes e o 
Pregoeiro; 
 
5.3. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para entrega dos envelopes, 
nenhum outro será recebido; 
 
5.4. Conceder-se-á vistas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos 
representantes das licitantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação 
do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes; 
 
5.5 Após o encerramento da sessão, todos os envelopes contendo as 
documentações ficarão em poder do Pregoeiro e da Equipe de Apoio e só serão 
devolvidos após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial. Após, 30 
(trinta) dias, caso não retirados, o pregoeiro procederá à sua destruição. 
 
5.6. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa 
antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no 
fechamento ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e 
com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos 
trabalhos. 
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5.7. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão das proponentes 
às condições deste Edital. 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”) 
6.1. A licitante deverá apresentar proposta através do formulário denominado 
“PROPOSTA” (ANEXO II), no envelope “I”, em uma via, sem emendas ou rasuras, 
datilografada ou impressa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, 
contendo ainda obrigatoriamente os itens abaixo relacionados: 
 

a) Nome, endereço completo com o nº do CNPJ ou carimbo padronizado, 
telefone, e-mail e fax atualizados; 

 
b) Número do Pregão e assinatura do representante legal da empresa; 

 
c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as 

especificações constantes do Memorial Descritivo,parte integrante deste 
Edital. 

 
d) Preço unitário por lote e global, sem rasuras, em moeda corrente nacional, 

expresso em algarismo e por extenso (nos preços deverão estar incluídos 
todos os encargos, tributos incidentes ou que venham a incidir sobre os 
serviços, inclusive as obrigações trabalhistas e previdenciárias):  

 
d.1 Para o lote 01 a licitante deverá propor o valor total para 12 (doze) meses de 
prestação de serviços. 
 
d.2 Para o Lote 02 a licitante deverá propor valor total para 3 (três) meses de 
prestação de serviços. 
 

e) Prazo de validade das propostas, que não poderão ser inferior a 60 
(sessenta) dias, contados da data da entrega da mesma.  

 
f) A não apresentação das exigências previstas na abertura da Proposta de Preço 
previstas neste edital desclassificará a licitante. 
 
6.3. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
 
6.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
 
6.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento ou estar com a descrição dos serviços 
em desacordo com a forma solicitada, conforme Anexo IX deste edital. 
 
6.6. Na divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o unitário. 
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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7.1. O Pregoeiro procederá a abertura do Envelope I, contendo as Propostas de 
Preços, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações 
e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
 
7.2. O Pregoeiro classificará a autora da proposta de Menor Preço Global e aquelas 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos ou superiores em até 
10% (dez por cento), para participarem dos lances verbais; 
 
7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas nas 
condições do item acima, o pregoeiro classificará todas as melhores propostas, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
7.4. Após a classificação das licitantes será dada oportunidade para disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do 
autor da proposta classificada de maior preço. 
 
7.5. A licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço 
apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas. 
 
7.6. Caso não se realize lances verbais serão verificadas as conformidades entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
7.7. Será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, como critério de desempate; 
 
7.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 
 
7.7.2. Para efeito do disposto no subitem 7.7.1, ocorrendo empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
7.7.2.1. A microempresa ou empresa pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado o objeto do contrato em seu favor; 
 
7.7.2.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do item 7.7.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do subitem 7.7.1, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
 
7.7.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
7.7.1. Será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta; 
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7.7.2.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.7.2, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame; 
 
7.7.2.5. O disposto no subitem 7.7.2 e complementos somente se aplicarão quando 
a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 
 
7.7.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, melhor classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances e  solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 
 
7.8. Quando houver discrepância: 
 
7.8.1. Entre os valores unitários e os totais resultantes de erros de multiplicação e 
quantidades por valores unitários prevalecerão os valores unitários e o valor total 
será corrigido; 
 
7.8.2. Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adição 
prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total. 
 
7.9. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a 
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 
exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o 
objeto definido neste Edital e seus Anexos. 
 
7.9.1. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido 
preço melhor; 
 
7.9.2. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar 
lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital; 
 
7.9.3. A licitante vencedora, após a etapa de lances, deverá assinar a ata constando 
o valor final negociado. 
 
7.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 
Pregoeiro e o(s) licitante(s) presente(s). 
 
7.11. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e 
seus Anexos. 
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8. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”) 
8.1. É condição básica para a fase de habilitação que o licitante apresente, em um 
envelope, cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo relacionados, 
com prazo vigente, em uma via ou cópias acompanhadas do original que poderão 
ser autenticadas pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio. Neste caso, os 
documentos de habilitação poderão ser autenticados pelos servidores acima a partir 
do original até às 12:00 hs do último dia útil que anteceder a data marcada para 
abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 
 
8.1.1 Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 
 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social acompanhado de todas as 
alterações, ou a última alteração consolidado, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou 
cadastro Geral de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual. 

 
8.1.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal: 
 
3. Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas; 
 
4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 
5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede ou domicílio 
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a tributos federais 
e à Dívida Ativa da União, através de certidão conjunta emitida pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 
e) Prova de situação regular perante a seguridade social, por meio da Certidão 
Negativa de Débitos Previdenciários (CND); e Prova de situação regular perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, por meio do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF; 
 
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos 
Estaduais) emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da 
licitante, na forma da Lei. 
 
G) Certidão Negativa ou Positiva, com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, 
nos termos do art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela 
Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011 e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do 
Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011; (www.tst.jus.br) 

http://www.tst.jus.br/
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8.1.3. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

2013, 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. 

 
b.1 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: a) sociedades regidas pela Lei nº 
6.404/76 (sociedade anônima), por fotocópia registrada ou autenticada na Junta 
Comercial; b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA), por 
fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em 
outro órgão equivalente; c) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, por fotocópia (do balanço e 
demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; e d) sociedade criada no 
exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
b.2 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas 
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade. 
 

c) Demonstração de Patrimônio Líquido mínimo, para efeito de comprovação da 
boa situação financeira, quando a licitante apresentar em seu Balanço 
resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos índices abaixo 
explicitados: 

 
LG =      Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
SG =                                 Ativo Total 
            ________________________________________                           
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC =      Ativo Circulante 
            Passivo Circulante 
 
8.1.4 Documentos Relativos à Qualificação Técnica 
 

a) Prova de inscrição da licitante no CRA - Conselho Regional de  
Administração; 
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b) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público 
em nome da Licitante, que comprove a execução de serviços de assessoria e 
consultoria na área tributária que seja compatível com as características do objeto 
da presente Licitação registrado no CRA – Conselho Regional de Administração, 
podendo ser verificada a autenticidade do(s) signatário(s) do atestado(s); 
 
c) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público 
em nome da Licitante, que comprove que ministrou capacitação de agentes 
públicos na área tributária que seja compatível com as características do objeto da 
presente Licitação registrado no CRA – Conselho Regional de Administração, 
podendo ser verificada a autenticidade do(s) signatário(s) do atestado(s); 
 

d) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 
público que comprove a execução de serviços de implantação de notas fiscais 
eletrônicas que seja compatível com as características do objeto da presente 
Licitação, podendo ser verificada a autenticidade do(s) signatário(s) do 
atestado(s);  

 
e) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 

público que comprove o fornecimento de licença de uso de softwares que seja 
compatível com as características do objeto da presente Licitação, podendo 
ser verificada a autenticidade do(s) signatário(s) do atestado(s); 

 
f) Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal de 
que disporá, no momento da contratação, de todos os recursos necessários à 
prestação dos serviços objeto deste certame, com a indicação das instalações e sua 
respectiva localização, disponibilidade de equipamentos de fax, linhas telefônicas 
independentes do fax, computadores, internet, considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto desta licitação, em razão da necessidade de célere 
comunicação com a contratada, e de que, caso haja necessidade de recursos 
adicionais, estes serão providenciados, sob sua total responsabilidade, arcando com 
todos os custos direta e indiretamente envolvidos;  
 
g) Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, 
com a indicação de Equipe Técnica disponível para prestação dos serviços, que 
deve ter, no mínimo: 
 
g.1) 01 (um) profissional da área de Sistemas de informação. Deve ser anexado o 
certificado expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC, 
currículo e atestado de capacidade técnica-profissional em objeto compatível com a 
presente contratação. 
 
g.2) 01 (um) contador ou contabilista. Deve ser anexado o certificado expedido por 
instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC, prova de registro no CRC, 
currículo e atestado de capacidade técnica-profissional em objeto compatível com a 
presente contratação. 
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g.3) 01 (um) administrador de empresas. Deve ser anexado o certificado expedido 
por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC, prova de registro no 
CRA, currículo e atestado de capacidade técnica-profissional em objeto compatível 
com a presente contratação. 
 
g.4) 01 (um) advogado com pós-graduação em áreas afins (Direito tributário, 
financeiro, público, estado, constitucional ou administrativo). Deve ser anexado o 
certificado expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC, 
prova de registro na OAB, currículo e atestado de capacidade técnica-profissional 
em objeto compatível com a presente contratação. 
 
h) Prova do vínculo da licitante com a equipe técnica da execução do contrato da 
seguinte forma: contrato social ou registro na CTPS – Carteira de Trabalho e 
Previdência Social.  
 
i) Atestado de visita, devidamente preenchido; 
 
i.1. Para obtenção do atestado, a licitante deverá agendar sua visita previamente, 
através de representante, no mínimo 02 (dois) dias uteis antes da abertura das 
propostas, no setor de licitação através do telefone (67) 2509-2500, oportunidade 
em que poderá avaliar a realidade do Município em relação às receitas tributárias, 
infra-estrutura, pessoal, parte lógica, número de contribuinte e banco de dados, não 
ficando condicionado a participação do certame.  
 
j) Declaração da licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal de 
que recebeu toda a documentação pertinente e de que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições relativas à prestação dos serviços; 
 
k) Declaração da licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal de 
que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas 
ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de 
aprendiz. (ANEXO VI); 
 
l) Declaração da licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração. (ANEXO V); 
 
m) Declaração da licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal de 
que, durante o prazo de execução do objeto desta licitação, manterá todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei; 
 
n) Certidão de regularidade emitida pelos respectivos Conselhos de que os 
profissionais, membros da equipe técnica, não estão atingidos por decisão disciplinar 
que lhes impeça o exercício da profissão e que os mesmos estão em dia com as 
suas obrigações; 
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o) A empresa deverá apresentar declaração de disponibilidade dos Softwares que 
terão os seus usos licenciados para a Prefeitura Municipal de JARDIM – MS, 
fazendo constar que estão inclusos os programas-fonte e que os softwares cumprem 
os requisitos de sistemas previstos no Anexo IX. 
   
o.1) A licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar os sistemas perante 
a Administração Pública Municipal para verificação de compatibilidade técnica e 
atendimento dos requisitos previstos no Anexo IX.  
 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. A documentação acima poderá ser apresentada em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, antecipadamente, por tabelião de notas ou por 
servidor credenciado pela Administração Municipal, ou por publicação em órgão de 
imprensa oficial.  
 
9.2. Considerar-se-ão tão somente aquelas certidões com o respectivo prazo de 
validade em vigor. Inobservada essa condição acarretará a inabilitação do 
interessado;  
 
9.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias a contar 
da data de sua emissão. 
 
9.4 Não serão aceitos documentos remetidos via fac-símile. 
 
9.5 Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não 
seja original, o Pregoeiro efetuará a consulta no site correspondente, para a 
verificação da sua autenticidade. 
 
9.6 No caso de alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, as 
microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 2 (dois) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período (a pedido da empresa interessada) da decisão 
do Pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.7 As Microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo que contenham 
alguma restrição FISCAL, deverão apresentar todos os documentos exigidos no 
edital, conforme art. 43, da Lei n° 123/06; 
 
9.8 A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultado ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou propor a revogação deste Pregão. 
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10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
10.1. Qualquer pessoa interessada poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do presente pregão, até o segundo dia anterior à data 
da abertura das propostas, sob pena de decadência do direito de fazê-lo 
administrativamente. 
 
10.1.1. a impugnação deverá ser protocolizada no Protocolo da Prefeitura Municipal 
de JARDIM - MS,  no horário de expediente das 7:00hs às 11:00hs de segunda à 
sexta-feira, na Rua Coronel Juvêncio, 547 – centro, nesta cidade de Jardim-MS. 
 
10.1.2. A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que expediu o 
presente instrumento convocatório.  
 
10.1.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame. 
 
11. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
11.1. Ao final da sessão, depois de declarada vencedora, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, mediante 
registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo 
de 03 (três) dias para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.1.1. Não será admitido, nem concedido prazo para recurso sobre assuntos 
meramente protelatórios ou já decididos em impugnação ao Instrumento 
Convocatório. 
 
11.1.2. Acolhidas às razões recursais pelo Pregoeiro este retornará a sessão do 
Pregão para a reformulação do ato combatido e daqueles subseqüentes.  
 
11.1.3. Se das razões recursais não resultar retratação da decisão, o Pregoeiro 
encaminhará o recurso devidamente informado a Autoridade Superior, que proferirá 
decisão final.  
 
11.2. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso. 
 
11.4 Finda a fase recursal ocorrerá a verificação de compatibilidade técnica dos 
sistemas da empresa vencedora, e somente após a confirmação da compatibilidade 
é que será adjudicado o objeto. 
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11.5 Após a conferência da documentação da Habilitação, caso não exista recurso, 
a sessão será suspensa para que seja realizada a apresentação dos sistemas 
perante Equipe técnica municipal para verificação de compatibilidade técnica e 
atendimento dos requisitos de sistemas previstos no ANEXO IX. 
 
11.6 Verificada a compatibilidade dos sistemas com o previsto no ANEXO IX, o 
objeto será adjudicado à licitante vencedora e o procedimento. 
  
11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada as pessoas 
interessadas no setor de Licitação. 
 
11.8. A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à 
execução do objeto licitado. 
 
12. DO CONTRATO E SUA VIGÊNCIA 
 
12.1. Será firmado contrato com a licitante vencedora com base nos dispositivos da 
Lei n. 8.666/93, o qual deverá ser assinado pelo representante legal, na Sede 
Administrativa da Prefeitura Municipal de Jardim, localizado na Rua Coronel 
Juvêncio, 547 – centro, nesta Cidade de Jardim-MS. 
12.2. O Município convocará a licitante vencedora para assinar o “Contrato”, dentro 
do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da convocação da empresa 
vencedora. 
12.2.1. Para assinatura do Contrato somente será aceita procuração por instrumento 
público ou particular com firma reconhecida em cartório. A procuração será autuada 
no processo administrativo, assim como os documentos pessoais do responsável 
pela assinatura do contrato. 
12.2.2. A convocação da empresa vencedora será realizada por meio de publicação 
na imprensa oficial do município. 
12.2.3 A responsabilidade pelo acompanhamento das notificações cabe às 
empresas licitantes. 
12.2.4. Na hipótese da(s) licitante(s) adjudicatária(s) não assinar(em) o(s) contrato(s) 
no prazo mencionado no item anterior, serão convocadas as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos 
do art. 4º, inciso XXIII, combinado com o inciso XVI e XVII, da Lei n. 10.520/02, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
12.3. O prazo de convocação para assinatura do Contrato poderá ser prorrogável, 
uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso 
e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado e aceito pela 
Administração. 
12.4. A vigência do contrato para o Lote 1 será de 12 (doze) meses a contar da data 
de assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo previsto na Lei 
nº 8.666/93. 
 
12.5. A vigência do contrato para o Lote 2 será de 03 (três) meses da data 
assinatura do mesmo. 
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12.6. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, exceto 
nas situações previstas na alínea “d”, do inciso II e do § 5º, do art. 65 da Lei 
8.666/93 e alterações. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1. Providenciar o pagamento à CONTRATADA até 10 dias contados da 
apresentação da respectiva Nota Fiscal/Recibo, desde que atendidas todas as 
condições e se encontre devidamente atestada, nos prazos fixados. 
13.2. Prorrogar o prazo de vigência do Contrato, caso existirem demandas ainda 
pendentes. 
13.3. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do 
pagamento; 
 
13.4. Proporcionar todas as condições para que os serviços sejam executados na 
forma estabelecida no Memorial Descritivo e no respectivo Contrato; 
 
13.5. Disponibilizar local adequado para a realização dos cursos e as despesas de 
viagens, pernoites, combustível e alimentação para os instrutores da 
CONTRATADA. 
 
13.6. Disponibilizar todo material e equipamentos necessários para implantação e 
execução dos serviços objeto deste edital, inclusive material gráfico, periféricos, 
redes, servidores, internet, protocolos de segurança, dados de aplicação, banco de 
dados, material de expediente. 
 
13.7. Disponibilizar agentes públicos para execução dos serviços objeto do presente 
edital. 
 
13.8. Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a 
execução dos serviços, providenciando as necessárias medidas para regularização 
de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1. Fornecer o(s) profissional(ais) para a execução dos serviços com os requisitos 
exigidos; 
 
14.2. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços; 
 
14.3. Dar ciência à CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que 
porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades 
dos serviços contratados; 
 
14.4. Instruir o(s) seu(s) empregados(s) quanto à necessidade de acatar as 
orientações da CONTRATANTE, inclusive naquilo que diz respeito ao cumprimento 
das Normas Internas de Segurança e de Medicina do Trabalho; 
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14.5. Relatar a CONTRATANTE, imediatamente, toda e qualquer irregularidade 
observada no decorrer da execução dos serviços; 
 
14.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente vierem a 
ocorrer em prejuízo do patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros, por ação ou 
omissão de seu empregado, adotando-se, no prazo máximo de 48(quarenta e oito) 
horas, as providências necessárias, procedendo em qualquer caso, à devida 
reposição do bem ou ressarcimento do(s) prejuízo(s); 
 
14.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venha a ser vítima seu 
empregado, quando em serviço, observando as Leis Trabalhistas, Previdenciárias e 
demais exigências legais de acordo com as atividades exercidas; 
 
14.8. Atender, de forma imediata, as solicitações de substituição da mão-de-obra 
qualificada, quando comprovadamente entendida inadequada para a prestação dos 
serviços contratados; 
 
14.9. Orientar seu empregado, quanto ao sigilo profissional que deverá ser mantido 
com relação às informações que venha a ter acesso; 
 
14.10. Efetuar os cursos e capacitação do pessoal indicado pela CONTRATANTE, 
podendo ser ministrados no local da prestação do serviço ou mesmo nas 
dependências da empresa vencedora do processo licitatório, atendendo cronograma 
planejado pelo município.  
 
14.11. Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na 
licitação. 
 
14.12. Arcar com os custos de estadias, alimentação, combustíveis, honorários, 
despesas acessórias, obrigações fiscais e trabalhistas, relativo ao pessoal 
contratado pela empresa vencedora do certame. 
 
15. DA EXECUÇÃO, DO LOCAL DE REALIZAÇÃO, ACEITE E RECEBIMENTO 
15.1. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações 
contidas no Edital, Memorial Descritivo e Contrato, sendo que a inobservância desta 
condição implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da 
inadimplente. 
 
15.2. A vencedora deste certame ficará obrigada a prestar os serviços conforme 
Memorial Descritivo e Proposta Detalhe e especificação acima, sob pena de rescisão 
contratual. 
 
15.3. Na Nota Fiscal deverá ser anexado relatório constando o número do Pregão e 
do Contrato/Empenho firmado, especificando o valor unitário, valor total, além das 
demais exigências legais.  
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16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
16.1. Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária, em 
até 10 (dez) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da 
Lei n° 8.666/93 e alterações. 
 
16.2. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o 
pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, 
passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da 
reapresentação do mesmo. 
 
16.3. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Departamento de 
Contabilidade, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções; 
 
16.4. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não 
apresentada. 
 
16.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento 
de preços ou correção monetária. 
 
16.6. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a 
prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a 
Previdência Social, que se dará por meio de Certificado de Regularidade do FGTS 
(CRF) e da Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS). 
 
16.7. As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número 
do contrato a ser firmado. 
 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
17.1. As despesas decorrentes deste Pregão correrão por conta das dotações 
orçamentárias, utilizando-se de recursos financeiros próprios da Secretaria Municipal 
de Administração e Finanças- elemento despesa:  
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1. A licitante convocada dentro do prazo de validade de sua proposta que não 
celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa do atendimento das condições de habilitação ou cometer fraude fiscal, ficará 
suspenda de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e das demais cominações 
legais.  
 
18.2. Se a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas 
ou infringir a legislação pertinente, aplicar-se-á multa: 
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a) de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, quando a adjudicatária não 
assinar o contrato; 
 
b) de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte ou ao total, quando a 
licitante vencedora não cumprir com as obrigações do contrato; 
 
c) suspensão temporária de licitar e contratar com o Município de JARDIM - MS, 
bem como ser declarada inidônea, na hipótese do não recolhimento das multas 
aplicadas. 
 

18.3. Além da multa poderão ser aplicadas as penalidades previstas no art. 7 da Lei 

Federal n 10.520/02, utilizando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.  
 
18.4. O Município de JARDIM – MS poderá efetuar a retenção de qualquer 
pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas. 
 
18.5. O Pregoeiro e sua equipe de apoio poderão propor à Administração Pública a 
revogação ou anulação desta licitação, sem que, disso decorra para as licitantes 
qualquer direito à indenização, compensação ou reclamação. 
 
18.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, o direito de promover as diligências porventura necessárias para 
complementar à instrução do processo, conforme lhe faculta o § 3º, do Art. 43, da 
Lei 8.666/93. 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, 
quaisquer esclarecimentos relativos a presente licitação, na Prefeitura Municipal de 
JARDIM - MS, à Rua Coronel Juvêncio, 547 – centro, horário de expediente das 7:00 
às 11:00 hs de segunda à sexta-feira. 
 
19.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com 
assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislação vigente, aplicando-se 
subsidiariamente as disposições contidas na Lei Federal 8666/93. 
 
19.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as pessoas interessadas, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
20. DO FORO 
20.1 Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão 
dirimidas no Foro da Comarca de JARDIM - MS, com exclusão de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
 
21. ANEXOS DO EDITAL 
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JARDIM - MS, em ........................2014. 
 
 
 
_____________________ 
Pregoeiro 
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ANEXO I 
 
TERMO DE REFERÊNCIA 
1. DO OBJETO:  
 
1.1. Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
administrativos de Assessoria e consultoria administrativa na área tributária com 
implantação de metodologias com vistas a garantir maior eficiência no recebimento 
de receitas tributárias municipais com fornecimento de licença de uso de softwares 
específicos para ISSQN e Taxa de Alvará em plataforma WEB, assessoria e 
consultoria para implantação da Nota fiscal eletrônica e capacitação de funcionários 
públicos, empresários,prestadores de serviços e conversão do banco de dados, 
conforme memorial descritivo.  
 
1.1.1. Os serviços envolvem: 

a) LOTE 01: Assessoria e consultoria administrativa na área tributária com 
implantação de metodologias com vistas a garantir maior eficiência no 
recebimento de receitas tributárias municipais com fornecimento de licença de 
uso de softwares específicos para o ISSQN e Taxa de Alvará em plataforma 
WEB; 

 
b) LOTE 02: Assessoria e consultoria administrativa em Implantação da Nota 

fiscal eletrônica e capacitação de funcionários públicos, empresários, 
prestadores de serviços e conversão do banco de dados. 

 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
a) Consultoria na aplicação de metodologias que conduzam à eficiência no 
recebimento de tributos municipais; 
b) Consultoria para que ocorra a otimização de tempo no atendimento aos 
contribuintes e empresas; 
c) Consultoria na tomada de decisões que facilitem o acesso ao pagamento de 
tributos; 
d) Consultoria na tomada de decisões e adoção de ações que contribuam para com 
a redução de despesas com fornecimento de notas papel e material de expediente 
em geral; 
e) Consultoria no desenvolvimento de procedimentos mais eficientes de controle das 
informações na entrega das notas fiscais de serviços emitidas; 
f) Assessoria e acompanhamento do uso da tecnologia da informação pelos agentes 
públicos; 
g) Consultoria para a adoção de medidas de modernização das operações de 
prestação de serviços eletrônicos entre o prestador o tomador; 
h) Consultoria na adoção de ações que reduzam o custo operacional das empresas 
como é o caso do armazenamento dos documentos fiscais, com matérias de 
expediente, espaço físico, responsabilidade no zelo por 5 (cinco) anos desses 
documentos; 
i) Consultoria na implantação da Nota Fiscal Eletrônica; 
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j) Assessoria na disponibilização dos serviços do ISSQN e ALVARÁS, no portal 
eletrônico do município para o livre acesso de todos os usuários internos e externos; 
k) Assessoria na hospedagem do Banco de dados para que sejam mantidas as 
características de segurança com controle de transação, mantendo a integridade do 
BD em quedas de energia, falhas de funcionamento de softwares ou hardware; 
l) Capacitação de agentes públicos, empresários e prestadores de serviços público; 
m) Licença de uso de softwares específicos para o ISSQN e Taxa de Alvará em 
plataforma WEB; 
 
3.  DO TIPO DA LICITAÇÃO: 
 
3.1 - Pregão Presencial – MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
4. DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO:  
 
4.1 – Para fins de composição do preço a ser ofertado no lote 01, o valor estimado 
para doze meses da presente licitação e de R$ 262.400,00 para o Lote 01 e 
41.800,00 para o Lote 02 totalizando R$ 304.200,00 (trezentos e quatro mil e 
duzentos reais). 
 
4.2 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior ao valor 
máximo estimado para esta contratação conforme descrito no item anterior; 
 
5. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
5.1 - Será firmado CONTRATO conforme ANEXO VI, com a LICITANTE 
VENCEDORA, observando-se, os direitos e obrigações entre as partes, com base 
nos dispositivos da Lei nº 8.666/93. 
 
5.2 - A proposta da licitante vencedora ficará vinculada ao contrato, aos termos da 
licitação e das especificações constantes neste Termo de Referência, de forma 
complementar e inseparável. 
 
6. DA FORMA DE PAGAMENTO: 
6.1. Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária, em até 
10 (dez) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da 
Lei n° 8.666/93 e alterações. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
7.1 Demais condições constam no Edital e seus anexos. 
 
Jardim-MS, 06 de Junho de 2014 
 
 

Edir Santa Cruz 
Secretário Municipal de Finanças 
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ANEXO II 

 
PROPOSTA DE PREÇO (arquivo em anexo) 
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ANEXO III 
 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 
 
 
A Empresa 
______________________________________________________________, CNPJ 
n.º _______________________________________________________________-
_(endereço 
completo)_____________________________________________Nº_______-  
Bairro_________________________, Cidade _________________________-
_______-neste ato representadapor seu proprietário/ sócio-gerente ou representante 
por procuração, o 
Sr._____________________________________________________, 
brasileiro(a),(estado 
civil)_____________________,profissão_______________________, portador da 
Carteira de Identidade nº __________________________- SSP______,inscrito no 
CPF/MF sob o nº ___________________________.Declara, sob as penas da Lei, 
nos termos do inciso VII, artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002, que cumpre 
plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial N° 
000/2014. 
 
Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente. 
 
  _________________– ______, ______de _____________________ de 2014. 
                         (local e data) 
 
 
 
 
.................................................................................. 
Assinatura do(a) representante da Empresa 
Nome:___________________________________ 
nº do CPF _______________________-_______ 
e Nº RG _______________________SSP/_____ 
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ANEXO IV 
 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 
 
A Empresa ________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ n° _____________________________________, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr.(a) ___________________________________, 
portador (a) da Carteira de Identidade n° _______________________ expedida pela 
SSP/_____ e de CPF n° _________________________________ DECLARA, para 
fins do disposto no item 4 do Edital Pregão Presencial N°000/2014, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006; 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei 
Complementar n° 123/2006. 
DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
  _________________– ______, ______de _____________________ de 2014. 
local e data 
 
.................................................................................................... 
Assinatura do(a) representante da Empresa 
Nome:___________________________________ 
nº do CPF _______________________-_______ 
e Nº RG _______________________SSP/_____ 
 
┌                                          ┐ 
 
 
 
└ Carimbo Padronizado CNPJ ┘ 
_____________________________ 
Carimbo e Assinatura do Profissional 
(habilitado no CRC- Conselho Regional de Contabilidade) 
 
OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a 
condição jurídica da empresa licitante, e deverá ser apresentada fora dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, a qual deverá ser entregue ao 
Pregoeiro para que a empresa usufrua dos privilégios da Lei nº123/06 
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ANEXO V 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO ( EXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES) 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 
 
A Empresa _______________________________________________________, 
CNPJ N.º _________________________________________________, (endereço 
completo)________________________________________________ Nº_______- 
Bairro _________________________, Cidade _________________-_______- neste 
ato representada por seu proprietário/ sócio-gerente ou representante por 
procuração, o Sr. _________________________________________________, 
brasileiro, (estado civil)________________, profissão ________________________, 
portador da Carteira de Identidade nº __________________________- SSP ______, 
inscrito no CPF/MF sob o nº ____________________________________, no uso de 
suas atribuições legais, declara que a Empresa acima mencionada, compromete-se 
nos termos da legislação informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a 
existência  de fatos supervenientes impeditivos à habilitação,decorrente do Pregão 
Presencial N° 000/2014. 
 
  _________________– ______, ______de _____________________ de 2014. 
local e data 
 
 
..................................................................................................... 
Assinatura do(a) representante da Empresa 
Nome:___________________________________ 
nº do CPF _______________________-_______ 
e Nº RG _______________________SSP/_____ 
┌                                          ┐ 
 
 
 
└ Carimbo Padronizado CNPJ ┘ 
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ANEXO VI 
 
 
DECLARAÇÃO DE MENOR 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 
 
 
A Empresa ________________________________________________________, 
CNPJ n.º ___________________________________________________ (endereço 
completo)_______________________________________________Nº ______- 
Bairro ____________________________, Cidade ___________________-_______-  
neste ato representada por seu proprietário/ sócio-gerente ou representante por 
procuração o Sr. _____________________________________________________, 
brasileiro, (estado civil)________________, profissão ________________________, 
portador da Carteira de Identidade nº __________________________- SSP ______, 
inscrito no CPF/MF sob o nº ___________________________________________. 
Declara que não há no quadro de pessoal desta Empresa, empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição Federal e 
art. 27, V, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, sob a nova redação da Lei n.° 
9.854, de 27 de outubro de 1.999. 
 
  _________________– ______, ______de _____________________ de /2014. 
local e data 
 
 
..................................................................................................... 
Assinatura do(a) representante da Empresa 
Nome:___________________________________ 
nº do CPF _______________________-_______ 
e Nº RG _______________________SSP/_____ 
┌                                                     ┐ 
 
 
 
 └ Carimbo Padronizado CNPJ ┘ 
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ANEXO VII 
MINUTA DO CONTRATO 
 
 
Contrato Administrativo nº       /2014 
Processo administrativo nº 000/2014 
Processo licitatório nº /2014 
Pregão presencial 000/2014 
 
Contrato que entre si celebram o Município de JARDIM/MS, e a empresa       . 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE JARDIM/MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na ...................................................., Bairro................ Centro, na cidade que lhe dá 
nome, inscrito no CNPJ/MF sob n.º............................................, doravante 
denominado Contratante, neste ato representando pelo Exmo. Prefeito Municipal, 
Sr.............................., brasileiro, casado portador do RG nº 
_____________________, inscrito no CPF/MF sob nº _____________________, 
residente e domiciliado na Rua (Endereço Completo), e a Empresa XXXXXXXX, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, com sede na XXXXXXXXXXXX, 
em XXXXXXXXX/XX, doravante denominada Contratada neste ato representada 
por seu/sua _______________, Sr(a) __________________, portador(a) do RG nº 
__________________, inscrita(o) no CPF/MF sob o nº _________________, 
residente e domiciliada(o) na Rua __________ (Endereço Completo), (Cidade), 
(Estado), celebram o presente contrato administrativo com fulcro na Lei Federal nº 
8.666/1993, tendo em vista as condições previstas no edital do processo licitatório 
em epígrafe, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas 
e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA BASE LEGAL. 
1.1. A legislação aplicável a este Contrato será a Lei Federal 8.666/93, e suas 
alterações, e as demais disposições aplicáveis à Licitação e Contratos 
Administrativos, bem como as regras estabelecidas no edital do presente processo e 
nas Cláusulas deste instrumento. 
 
1.2. Este instrumento foi precedido de licitação, conforme dispõe a Lei Federal nº 
10.520/2002, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 000/2014. 
 
1.3. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente 
as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
administrativos de Assessoria e consultoria administrativa na área tributária com 
implantação de metodologias com vistas a garantir maior eficiência no recebimento 
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de receitas tributárias municipais com fornecimento de licença de uso de softwares 
específicos para ISSQN e Taxa de Alvará em plataforma WEB, assessoria e 
consultoria para implantação da Nota fiscal eletrônica e capacitação de funcionários 
públicos, empresários, prestadores de serviços e conversão do banco de dados, 
conforme memorial descritivo em anexo. 
 
2.1.1. Os serviços envolvem: 
a) LOTE 01: Assessoria e consultoria administrativa na área tributária com 
implantação de metodologias com vistas a garantir maior eficiência no recebimento 
de receitas tributárias municipais com fornecimento de licença de uso de softwares 
específicos para o ISSQN e Taxa de Alvará em plataforma WEB; 
 
b) LOTE 02: Assessoria e consultoria administrativa em Implantação da Nota 
fiscal eletrônica e capacitação de funcionários públicos, empresários, prestadores de 
serviços e conversão do banco de dados. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO 
3.1. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações 
contidas no Edital, Memorial Descritivo e Contrato, sendo que a inobservância desta 
condição implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da 
inadimplente. 
 
3.2. A empresa CONTRATADA ficará obrigada a prestar os serviços conforme 
Anexos II e IX, sob pena de rescisão contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR  
4.1. O valor global base do presente Contrato, importa em 
R$...................................(.........................................................................................), 
sendo, R$       referente ao lote 01 e R$      referente ao lote 02. 
 
4.1.1. O valor mensal do serviço contratado é de R$                       para o Lote 1 e R$                 
para o Lote 2. 
 
4.2. No valor proposto presumem-se inclusos todos os tributos e ou encargos 
sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado, mediante entrega da Nota Fiscal, devidamente 
discriminada sendo observada rigorosamente às disposições contidas nos itens 15 e 
16 do Edital.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS 
6.1. O preço é fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze), meses contados da 
assinatura do contrato. Após este período, admite-se reajuste dos preços e fica 
eleito o índice IGPM da FGV, publicamente divulgado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
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7.1. O prazo desta contratação será de 12 (doze) meses para o Lote 01, de 03 (três) 
meses para o Lote 02, a contar da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, 
desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por Lei. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 
8.1.– Compete ao CONTRATANTE: 
a) - Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo Contrato; 
 
b) - Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do 
pagamento; 
 
c) - Proporcionar todas as condições para que os serviços sejam executados na 
forma estabelecida neste Memorial Descritivo e no respectivo Contrato; 
 
d) - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a 
execução dos serviços, providenciando as necessárias medidas para regularização 
de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato. 
 
8.2. II – Compete à CONTRATADA: 
 
a) - Fornecer o (s) profissional(ais) para a execução dos serviços com os requisitos 
exigidos; 
 
b) - Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços; 
 
c) - Notificar o CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura 
possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços 
contratados; 
 
d) - Instruir o seu empregado quanto a necessidade de acatar as orientações do 
CONTRATANTE, inclusive naquilo que diz respeito ao cumprimento das Normas 
Internas de Segurança e de Medicina do Trabalho; 
 
e) - Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente, toda e qualquer irregularidade 
observada no decorrer da execução dos serviços; 
 
f) - Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente vierem a ocorrer 
em prejuízo do patrimônio do CONTRATANTE ou de terceiros, por ação ou omissão 
de seu empregado, adotando-se, no prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas, as 
providências necessárias, procedendo em qualquer caso, a devida reposição do 
bem ou ressarcimento do(s) prejuízo(s); 
 
g) - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venha a ser vítima seu 
funcionário, quando em serviço, observando as Leis Trabalhistas, Previdenciárias e 
demais exigências legais de acordo com as atividades exercidas; 
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h) - Atender, de forma imediata, as solicitações de substituição da mão-de-obra 
qualificada, quando comprovadamente entendida inadequada para a prestação dos 
serviços contratados; 
 
i) - Orientar seu empregado, quanto ao sigilo profissional que deverá ser mantido 
com relação às informações que venha a ter acesso; 
 
j) - Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação; 
 
l) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, 
nos termos do § 1º do art. 65, da Lei nº. 8.666/93 e alterações, sob pena das 
sanções cabíveis e facultativas nas demais situações. 
 
CLÁUSULA NONA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
9.1. O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou 
parcialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da dotação 
orçamentária abaixo discriminada e para o exercício futuro correrá por conta da 
dotação que a substituir:  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MULTA CONTRATUAL 
11.1. O não cumprimento pelas partes, das obrigações inseridas nas cláusulas deste 
contrato, obrigará a parte faltosa ao cumprimento da multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do contratado, ensejando, ainda, a sua rescisão, independentemente 
de interpelação ou procedimento judicial, além daquelas apresentadas no item 18 do 
Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
12.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá 
ser rescindido em conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80, da Lei nº 
8.666/93. 
 
12.2. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação 
das penalidades previstas na cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão, 
desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, e acarretará também 
as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93, bem 
como nos termos do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
13.1. O descumprimento das condições estabelecidas neste instrumento sujeitará a 
CONTRATADA às penalidades previstas na Lei n° 10.520/2002 e legislação 
complementar. 
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13.2. A CONTRATADA, em conformidade com o Art. 7°, da Lei n° 10.520/2002, 
ficará impedida de licitar e contratar com o Município e será descredenciada nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do Art. 4° 
da referida Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste Contrato e nas demais cominações legais, assegurado  o direito à prévia e 
ampla defesa, se: 
 
13.2.1. Recusar-se, injustificadamente, a celebrar este Contrato, se convocada 
dentro do prazo de validade de sua proposta. 
 
13.2.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 
 
13.2.3. Ensejar o retardamento na execução do objeto deste Contrato; 
 
13.2.4. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
 
13.2.5. Falhar ou fraudar na execução do objeto deste Contrato; 
 
13.2.6. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
13.2.7. Cometer fraude fiscal. 
 
13.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pelo descumprimento 
de normas de legislação pertinentes à execução do objeto contratual, o MUNICIPIO 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no 
art. 87, da Lei n° 8.666 de 21/06/93, sendo que em caso de multa, esta 
corresponderá a 10 % (dez por cento) do valor contratado. 
 
13.4. As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de 
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem 
impedem a rescisão do contrato. 
 
13.5. Pela rescisão do contrato pela CONTRATADA, sem justo motivo, será 
aplicada a esta multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado. 
 
13.6. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
sua notificação, para recorrer das penas aplicadas nesta Cláusula. Decorrido este 
prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi 
apresentada. 
 
13.7. Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do 
pagamento à CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados 
administrativa ou judicialmente após a notificação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 
14.1. O Presente Contrato será publicado na forma resumida, através de Extrato, em 
Órgão de Imprensa Oficial. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de JARDIM - MS, para dirimir quaisquer 
litígios decorrentes deste contrato. 
 
E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, na presença das testemunhas abaixo.  
 
Jardim/MS,      de                  de 2014. 
 
 
 
 
 
 
Prefeito Municipal 
Contratante 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratada 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
CPF:        CPF:
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ANEXO VIII 
 
 
MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 
Por este instrumento, a empresa_________________________________________, 
sediada em__________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº_______________________________________________, 
outorga poderes a _________________________________________, portador do 
documento de identidade nº__________________, inscrito no CPF sob o 
nº_________________________, para representá-la no Pregão Presencial Nº 
000/2014 do Município de JARDIM - MS, podendo formular ofertas e lances de 
preços, desistir de recurso ou interpô-lo, bem como praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame. 
 
 
_________________________________________ 
ASSINATURA 
NOME COMPLETO 
Nº DO CPF DO MANDANTE 
 
 
 
 
Observação: - Favor preencher este anexo com o timbre da empresa se houver. 
                      - A firma do Outorgante deve ser reconhecida 
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ANEXO IX 
 
MEMORIAL DESCRITIVO 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços técnicos 

administrativos de Assessoria e consultoria administrativa na área tributária com 
implantação de metodologias com vistas a garantir maior eficiência no 
recebimento de receitas tributárias municipais com fornecimento de licença de 
uso de softwares específicos para ISSQN e Taxa de Alvará em plataforma WEB 
e assessoria e consultoria na implantação da Nota fiscal eletrônica e capacitação 
de funcionários públicos, empresários, prestadores de serviços e conversão do 
banco de dados. 

 
1.2 Os serviços envolvem: 

c) LOTE 01: Assessoria e consultoria administrativa na área tributária com 
implantação de metodologias com vistas a garantir maior eficiência no 
recebimento de receitas tributárias municipais com fornecimento de licença de 
uso de softwares específicos para o ISSQN e Taxa de Alvará em plataforma 
WEB; 

 
d) LOTE 02: Assessoria e consultoria administrativa em Implantação da Nota 

fiscal eletrônica e capacitação de funcionários públicos, empresários, 
prestadores de serviços e conversão do banco de dados. 

2. EQUIPE TÉCNICA A SER ALOCADA NO PROJETO 
2.1. Profissional com formação em Administração, Ciência da computação, Ciências 
Contábeis/Contabilidade, Sistemas de informação e Direito. 
3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
3.1 Assessoria e consultoria administrativa na área tributária 
a) Consultoria na aplicação de metodologias que conduzam à eficiência no 
recebimento de tributos municipais; 
b) Consultoria na elaboração de propostas de ações administrativas que tenham por 
objetivo o aumento de receita independentemente da ação da equipe de 
fiscalização; 
c) Consultoria na discussão e na elaboração de proposta de ações para implantação 
de processo de gestão administrativa tributária integrada; 
d) Consultoria na elaboração de estratégias que visam o desenvolvimento 
organizacional com enfoque na melhoria dos processos administrativos; 
e) Consultoria para adoção de medidas objetivando a otimização de tempo no 
atendimento aos contribuintes e empresas; 
f) Consultoria na tomada de decisões que facilitem o acesso ao pagamento de 
tributos; 
g) Consultoria na tomada de decisões e adoção de ações que contribuam para com 
a redução de despesas com fornecimento de notas fiscais em papel e material de 
expediente em geral; 
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h) Consultoria no desenvolvimento de procedimentos mais eficientes de controle das 
informações na entrega das notas fiscais de serviços emitidas; 
i) Assessoria e acompanhamento do uso da tecnologia da informação pelos agentes 
públicos; 
j) Consultoria para a adoção de medidas de modernização das operações de 
prestação de serviços eletrônicos entre o prestador o tomador; 
k) Consultoria na adoção de ações que reduzam o custo operacional das empresas 
com armazenamento dos documentos fiscais, matérias de expediente, espaço físico; 
l) Assessoria na coleta de dados que servirão de subsídios para o trabalho de 
inteligência fiscal; 
m) Assessoria na Implantação de modelos de processos administrativos voltados ao 
controle de impostos e taxas sonegados, omitidos e sem declaração mensal dos 
serviços tributados; 
n) Consultoria e assessoria na implantação de procedimentos que identifiquem o 
regime de tributação das empresas; 
o) Consultoria para adoção de metodologias relacionadas à análise gerencial 
visando subsidiar a tomada de decisões; 
p) Assessoria na identificação de ações que forneçam maior eficiência ao sistema 
informatizado da Prefeitura Municipal; 
q) Consultoria com o intuito de viabilizar a utilização de ferramentas para análise e 
cruzamento de dados; 
r) Consultoria para o redimensionamento da infraestrutura de comunicação de dados 
e armazenamento; 
s) Assessoria na disponibilização dos serviços do ISSQN e ALVARÁS, no portal 
eletrônico do município para o livre acesso de todos os usuários internos e externos; 
t) Assessoria na hospedagem do Banco de dados para que sejam mantidas as 
características de segurança com controle de transação, mantendo a integridade do 
BD em quedas de energia, falhas de funcionamento de softwares ou hardware; 
u) Concessão de Licença de uso de softwares específicos para o ISSQN e Taxa de 
Alvará em plataforma WEB; 
v) Suporte e monitoramento dos softwares licenciados. 
3.3 Assessoria e consultoria administrativa em Implantação da Nota fiscal 
eletrônica 
a) Consultoria no planejamento para implantação da Nota Fiscal Eletrônica; 
b) Assessoria na implantação de Nota Fiscal Eletrônica; 
c) Consultoria na fixação de procedimento do sistema de nota fiscal eletrônica; 
d) Assessoria na elaboração do procedimento do sistema de nota fiscal eletrônica; 
e) Consultoria na elaboração de projetos e propostas de atos normativos necessário 
para dar supedâneo ao sistema de nota fiscal eletrônica. 
f) Assessoria na implantação de modelos de processos administrativos voltados ao 
controle da nota fiscal eletrônica; 
3.4 Capacitação de funcionários públicos, empresários e prestadores de 
serviços 
Capacitação de agentes públicos, empresários e prestadores de serviços em 
Sistema de Nota Fiscal Eletrônica. 
3.4.1 Ementa da Capacitação dos funcionários públicos 
a) Nota fiscal eletrônica; 
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b) Acesso ao sistema; 
c) Lançamento; 
d) Fiscalização; 
e) Controle do lançamento; 
f) Emissão de documentos fiscais; 
g) Processo de fiscalização; 
h) Conferência e apuração de Livro Fiscal; 
i) Regime tributário; 
j) Emissão de cálculo manual de tributos; 
CARGA HORÁRIA: 16 hs. 
3.4.2 Ementa da capacitação dos empresários e prestadores de serviços 
públicos 
a) Introdução ao sistema de nota fiscal eletrônica; 
b) Acesso ao sistema; 
c) Operacionalização do sistema; 
d) Emissão de documentos; 
e) Consultas; 
CARGA HORÁRIA: 8 hs. 
4. ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS 
4.1. Requisitos de funcionalidade: 

a) Estar em ambiente WEB, com interface de usuário web para atendimento aos 
contribuintes pessoas físicas ou jurídicas, sem restrições de funcionalidade 
para navegadores (browsers) Internet Explorer 6 e superiores, Mozila X e 
superiores e Firefox 1.0 e superiores; 

b) Disponibilizar Link de serviços no portal do município para usuários internos e 
externos; 

  
c) Os aplicativos desktop deverão utilizar conexão via internet (http/tcpip), para 

prover a conexão com os servidores e deverão ser usados e instalados nos 
computadores (unidades de atendimento), do setor tributário, máquinas 
estáticas, usuário interno, sem limite de quantidade de máquinas; 

d) Possuir atualização online dos dados de entrada, permitindo acesso às 
informações atualizadas imediatamente após o termino da transação;  

e) Registrar os dados de usuário, data e hora nos processos de transmissão de 
dados e acessos as funções do sistema, bem como gerar relatórios das 
atividades dos usuários; 

f) Possuir padronização em componentes como telas, relatórios, ajuda online, 
documentação, teclas de função, aplicativos, tabelas e identificadores; 

g) Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional 
em arquivos, com saída em mídia disponível no computador, e a seleção da 
impressora da rede desejada. Deve ainda possibilitar salvar o relatório em 
formato PDF, EXCELL ou WORD; 

l) Possibilitar a geração de log de auditoria de todas as operações efetuadas 
por usuários (alterações, inclusões e exclusões); 

m) Armazenar e consultar o histórico de todas as alterações efetuadas em dados 
cadastrais e informações de calculo existentes no sistema. 
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n) Dispor do sistema de ISSQN e de Alvará na mesma plataforma permitindo 
comunicação integrada entre as informações. 

4.2. Requisitos de Segurança: 
a) Adotar conceito de controle de transação com a finalidade de manter a 

integridade do banco de dados em quedas de energia e falhas de software 
ou Hardware; 

b) Possuir controles de segurança de perfis de usuários e grupos, que 
permitam acessos por funções e telas com permissão para que um usuário 
faça parte de mais de um grupo; 

c) Permitir senha criptografada para sistema, banco de dados e transmissão de 
dados, utilizando algoritmos simétricos e/ou algoritmos assimétricos; 

d) Possuir rotinas automatizadas de cópia de segurança e restauração das 
bases de dados, garantindo a preservação da integridade dos dados; 

4.3 Requisitos genéricos: 
a) Proporcionar a visualização e o acesso, a partir da mesma tela, de todas as 

informações relacionadas com a operação que esta sendo realizada; 
b) Utilizar a língua portuguesa para toda e qualquer comunicação dos sistemas 

aplicativos com os usuários; 
c) Possibilitar a implementação de assinatura e certificação digital; 
d) Possuir manual de referencia de todas as rotinas operacionais relativas à 

declaração, entrega e segurança de informações, devendo possuir suporte 
ao usuário, oferecendo tópicos de ajuda; 

4.4 Requisitos específicos: 
a) Possuir ferramenta de criação de relatórios que possa ser operada pelos usuários 
do sistema e/ou administrador do sistema que permita a geração de relatórios de 
várias fontes de dados, bem como dos dados online, a qualquer tempo com 
permissão para: 
a.1) Criar relatórios com filtros por qualquer informação do banco de dados; 
a.2) Criar relatórios pelo usuário do sistema; 
a.3) Criar relatórios com recursos de gráficos de qualquer relatório estatístico ou 
quantitativo; 
a.4) Permitir extrair comparativos de períodos de dados, com a arrecadação, 
produzindo automaticamente comparativos sobre o acréscimo ou decréscimo da 
arrecadação, em forma de cubo, de forma que possa traçar os comparativos sobre 
qualquer informação do banco de dados, a fim de detectar situações sazonais ou 
recorrentes, para orientar o fisco em suas ações fiscais. 
a.5) Produzir cruzamentos dos dados e apontar situações ao fisco sobre o 
comportamento do mercado, detectando as atividades econômicas afetadas, com 
redução de arrecadação, redução da base de pagadores, redução dos serviços no 
município, importação de serviços interestaduais, entre outras métricas. 
a.6) Permitir cruzar os dados de arrecadação com os dados dos contribuintes e com 
os dados das situações de omissões de serviços, sonegações de doc. fiscais, falta 
de pagamentos, entre outros, afim de direcionar as ações do fisco e reduzir a evasão 
fiscal. 
a.7) Produzir gráficos comparativos dos resultados obtidos dos cruzamentos, como 
uma ferramenta de análise das informações da administração tributária. 
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a.8) Permitir a gravação opcional em arquivos, opções para disco rígido, memória 
USB ou qualquer outra mídia disponível. 
4.5 Requisitos relacionados à estrutura dos sistemas 
4.5.1 Cadastro Mobiliário 
a) Permitir o registro e a manutenção dos contribuintes físicos e jurídicos do ISS e 
das Taxas de Alvará, integrado aos outros módulos de forma inteligente, propiciando 
um diagnóstico consistente dos contribuintes Municipais; 
b) Comportar o Cadastro Econômico municipal (Empresas, Autônomos e 
Profissionais Liberais) parametrizável de acordo com legislação do Município; 
c) Comportar o Cadastro individual dos sócios/proprietários; 
d) Permitir o controle das atividades principal e secundárias da Empresa; 
e) Localizar a empresa com vinculação a uma inscrição imobiliária (imóvel) 
permitindo verificar o enquadramento da atividade exercida segundo o plano diretor 
do Município; 
f) Realizar o cadastro de Atividades Econômicas seguindo a tabela CNAE2, 
parametrizável segundo as necessidades do Município; 
g) Propiciar a tributação de Empresas segundo sua atividade com parametrização 
das alíquotas e índices utilizados nos cálculos dos tributos; 
h) Permitir o controle de Apuração Mensal de ISSQN, Regime de ISSQN Estimado, 
ISSQN Retido, Simples Nacional e MEI – Microempreendedor individual. Provendo o 
adequado controle na conta corrente do contribuinte dos valores pagos, bem como 
os períodos devedores e/ou não declarados; 
i) Realizar a classificação do capital social da empresa, natureza jurídica, conselho 
ou sindicato dos profissionais liberais; 
j) Realizar o cadastro dos contadores do município, com a vinculação das empresas 
de sua Responsabilidade; 
k) Realizar o cadastro dos Fiscais dos Municípios, com o Controle sobre suas 
Atividades no Sistema; 
l) Estar integrado com o Simples Nacional e o Cadastro Sincronizado da Receita 
Federal, com controle de CNPJ optantes, CNPJ vedados, consulta no sistema das 
situações dos pedidos de ingresso no Simples Nacional, processar os arquivos de 
baixa de pagamentos do simples nacional, produzir deferimento/indeferimento das 
solicitações de ingresso ao simples nacional, produzir arquivo para exclusão do 
Simples Nacional, produzir mapa dos CNPJ não inscritos no município para fins de 
fiscalização,  
m) Gerar relatórios de acompanhando das empresas por contador, tipo de empresa, 
natureza da Empresa, região fiscal, bairro, por situação fiscal; 
n) Realizar registro das alterações do contrato social da empresa, quadro de sócios; 
o) Propiciar o controle de enquadramento de Micro empresas; segundo legislação 
vigente, mantendo o histórico ao longo do tempo de atividade do contribuinte; 
 
4.5.2. Lançamento tributário 
a) Emitir e controlar os lançamentos do ISSQN e Taxa de Alvará, por atividade, 
alíquota, metragem, vencimento, com a emissão de guias e carnês para 
Pagamentos: 
b) Simular os lançamentos para o exercício; 
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c) Propiciar a geração de estatísticas do Lançamento de tributos do Exercício, 
comparativos com anos anteriores, quantitativos e percentuais; 
d) Emitir documento de Arrecadação Municipal no padrão Febraban para pagamento 
na rede bancária conveniada; 
e) Emitir Notificação de Lançamento de Tributo, por contribuinte ou empresa, com 
controle de recebimento da correspondência, endereço inconsistente, ou outras 
situações que impeçam a comunicação com o contribuinte; 
f) Emitir carnês para terceirização da impressão em gráficas ou rede bancária, 
devendo o sistema propiciar filtrar e selecionar os carnês/guias por mobiliária 
responsável, região, setor, zona, macro região, bairro, ruas; 
g) Controlar e emitir a taxa de alvará com relatórios de resumo e estatísticos dos 
carnês/guias impressos; 
h) Propiciar a apuração de movimento Econômico das Empresas Municipais, 
baseados na declaração do contribuinte ou via processo eletrônico no portal de 
atendimento ao contribuinte; 
i) Emitir relatórios das guias emitidas no período com a situação de seus respectivos 
Pagamentos; 
j) Emitir relatórios de benefícios concedidos às Empresas como imunidade, isenção 
e incidência de tributos; 
k) Emitir relatórios de situação das empresas como ativa, inativa, paralisada, 
baixados, contribuintes com contencioso de lançamento; 
l) Emitir relatórios analíticos e sintéticos sobre os lançamentos de tributos, por 
região, atividade econômica, setor, zona, bairro, entre outros. 
4.5.3. Atendimento via WEB – disponível no Portal Eletrônico do Município. 
a) Promover o acesso via cadastro de senha, de maneira que a informação volte 
para o contribuinte e permita o acesso. 
b) Permitir consultas de dados cadastrais da empresa Jurídica, Profissional 
autônomo e Profissionais Liberais; 
c) Gerar extrato e demonstrativos dos débitos do contribuinte; 
d) Permitir consulta dos débitos e dívidas vinculadas ao contribuinte, independente 
da origem (ISS, Taxa de Alvará, Divida Ativa ou Parcelamento). 
e) Emitir Guia para pagamento de tributos vencidos ou não, com as devidas 
correções quando necessário; 
f) Realizar a simulação de parcelamentos de dívida ativa, provendo simulação de 
todos os planos de parcelamento vigente com demonstração dos valores, descontos 
e datas de vencimento; 
g) Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, integrada ao sistema de planejamento fiscal 
municipal, em base de dados única, e online com os demais módulos e 
funcionalidades do sistema; 
h) Permitir o bloqueio ou suspensão da emissão da NFS e caso o contribuinte 
possua qualquer irregularidade ou descumprimento das normas estabelecida pelo 
fisco. 
i) Emissão dos documentos na web: Certidão negativa, certidão negativa com efeito 
positivo, certidão de cadastro; emissão de alvará de funcionamento; livro fiscal; 
emissão de NFe eletrônica; validação NFs.eletrônicos; consulta de Notas fiscais 
emitidas e recebidas; fechamento de faturamento mensal por atividades; promover o 
acesso via cadastro de senha; consultas de dados cadastrais da empresa ou 
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profissional autônomo;  consulta dos débitos com emissão de extrato vinculadas ao 
contribuinte de qualquer origem; emissão de guia para pagamento de tributos; 
simulação de parcelamentos de dívida ativa. 
j) Proporcionar a realização de cálculos de Mora e Juros parametrizáveis de acordo 
com a legislação Municipal; 
k) Propiciar consultas para qualquer tipo de tributo ou cadastro. Podendo obter a 
situação completa do contribuinte; 
l) Emitir extratos resumidos ou detalhados dos débitos do contribuinte, demonstrativo 
de dívidas e pagamentos; 
m) Emitir Guias no padrão FEBRABAN para pagamento na rede bancária 
conveniada; 
n) Emitir e permitir a verificação das Certidões Positivas e Negativas pelo 
contribuinte; 
o) Propiciar consulta sobre situação de regularidade fiscal e de Dívida Ativa para os 
contribuintes. 
4.5.4 Parcelamento de dívida 
a) Deverá controlar todo o processo de parcelamento, independente de sua origem 
(ISS, Taxas ou Dívida Ativa); 
b) Propiciar a demonstração dos valores aplicáveis ao plano de parcelamento 
adequado/escolhido, com os cálculos automáticos contendo: valor de entrada e 
saldos restante, bem como as correções legais, descontos concedidos por lei – 
quando aplicado - e seus vencimentos; 
c) Emitir o Contrato de Adesão/Termo de Confissão de Dívida, configurável pelo 
fisco municipal, com a emissão do Carnê com os vencimentos do parcelamento; 
d) Emitir notificações para contribuintes inadimplentes, com a possibilidade de emitir 
a guia para quitação das parcelas vendidas do parcelamento, para que o 
contribuinte possa continuar com o parcelamento ativo; 
e) Emitir guia consolidada do saldo devedor para os contribuintes que estiverem em 
situação irregular. 
4.5.5 Controle de Arrecadação 
a) Facilitar o registrar e controle dos recebimentos, cancelamentos e baixas de 
débitos; 
b) Possibilitar a recepção dos pagamentos vindos dos agentes arrecadadores, por 
meio eletrônico ou comunicação de dados no padrão FEBRABAN, fazendo a 
identificação e a classificação dos recebimentos; 
c) Realizar o controle de cancelamentos e baixas de débitos, documentados em 
lotes com setores de origem e responsável; 
d) Emitir relatórios estatísticos dos recebimentos por tributo, região, setor, zona, 
bairro, região macroeconômica; 
e) Propiciar a classificação da receita para classificação contábil e emissão da 
relação resumida com as contas orçamentárias; 
f) Emitir relatórios de débitos inscritos na dívida ativa. 
4.5.6 Dívida Ativa 
a) Propiciar o registro e controle das dívidas não pagas do município, com efetivo 
acompanhamento a evolução da dívida ativa com integração aos demais módulos 
relacionados ao contribuinte; 
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b) Cálculo da correção monetária das dívidas de forma parametrizável por índices de 
reajustes e cálculos de acréscimos legais; 
c) Emissão de notificação de inclusão do contribuinte no cadastro de inadimplentes 
do município para que este regularize sua situação; 
d) Possibilitar a inscrição de tributos de exercícios anteriores em Livro de Divida 
Ativa; 
e) Emissão da Certidão de Inscrição em Dívida Ativa para Execução Fiscal do 
contribuinte; 
f) Possibilitar o controle das Dívidas Ativas prescritas, baixadas, canceladas e 
anuladas;  
g) Propiciar o parcelamento de Débitos de fácil execução integrado ao módulo de 
atendimento do Contribuinte; 
h) Emitir relatórios para balanço contábil dos débitos inscritos, recebidos, 
cancelados, anistiados, isentos e imunes; 
j) Gerar o Livro de Dívida Ativa com numeração de página e de livro. 
k) Gerar estatísticas da evolução da Dívida Ativa; 
4.5.7 Documentos fiscais/ Nota fiscal eletrônica e de papel: 
a) Emitir autorização de emissão de documentos fiscais eletrônico, online e 
periódica, a fim de manter o controle sobre a atividade do contribuinte; 
b) Permitir a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe, para os 
contribuintes autorizados pelo fisco municipal, em formato determinado pelo agente 
municipal; 
c) Não permitir alterações nos Documentos Fiscais Eletrônicos - NFSe - após sua 
efetiva emissão pelo contribuinte; 
d) Emitir Termo de cancelamento para o Documento Fiscal Eletrônico - NFSe, para 
ser protocolizado pelo contribuinte junto ao fisco municipal para o efetivo 
cancelamento do Documento Fiscal Eletrônico e o cancelamento de seus valores 
referentes ao crédito tributário; 
e) Realizar o controle e emissão de Nota Fiscal de Serviço Avulsa para contribuintes 
não inscritos, temporários ou autônomos do município em formato definido pelo 
fisco; 
f) Prover o controle sobre a situação do ISSQN retido e não retido, segundo a 
situação fiscal do contribuinte ou seu substituto tributário, considerando ainda os 
contribuintes em situação de regime de estimativa, simples nacional e MEI – micro 
empreendedor individual; 
g) Prover o efetivo controle sobre a alíquota do ISSQN aplicável de acordo com a 
atividade exercida pelo contribuinte, ou ainda sobre a faixa de alíquota adotada pelo 
Simples nacional para os contribuintes enquadrados neste regime, ou ainda, o 
controle sobre a incidência do ISS para os contribuintes enquadrados no regime 
especial MEI – Micro Empreendedor Individual 
h) Geração / impressão de notas fiscais padronizadas; 
I) Permissão para consultas gerais de documentos/extrato de notas fiscais; 
j) Propiciar o controle de documentos emitidos; 
l) Propiciar o controle de documentos extraviados; 
m) Propiciar o controle de documentos impressos; 
n) Permitir o controle de empresas que emitem notas fiscais; 
o) Permitir o controle de empresas que não emitem notas fiscais; 
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p) Permitir Controle da última devolução de notas fiscais; 
q) Permitir a emissão de Notas Fiscais modelo impressa (papel), para as empresas 
do MEI. 
 
4.5.8 Declaração Mensal de Serviços via Internet 
a) Permitir ao contribuinte, empresas, escritório de contabilidade emitir a declaração 
de serviços tomados, retidos ou não e serviços prestados, independente de local 
com possibilidade de emissão de guias para pagamento na rede bancária 
conveniada e o livro fiscal. 
b) Emitir protocolo de entrega da declaração com os resumos apurados para o 
período, e o histórico do período quando houver apurações retificadoras ou 
complementares 
c) Propiciar o registro automático dos Documentos Fiscais Eletrônicos – NFSe - 
emitidos pelo contribuinte; 
d) Permitir o registro de documentos fiscais de papel emitidos pelo contribuinte para 
períodos anteriores ao da utilização do documento eletrônico; 
e) Possibilitar o cadastro de documentos fiscais recebidos pelo contribuinte, tais 
como NFSe, RPAs; 
f) Facilitar os registros das notas fiscais canceladas; 
g) Propiciar a apuração do movimento econômico do contribuinte, com a apuração 
dos créditos tributários e o lançamento dos mesmos no módulo;  
h) Emitir o protocolo de apuração; 
i) Emitir a guia de recolhimento para os tributos devidos; 
j) Possibilitar a autorização para impressão de documentos fiscais; 
k) Propiciar a consulta de notas fiscais emitidas com filtros por período, tomador e 
documento fiscal, com opção de impressão ou salvar em PDF; 
l) Possibilitar a consulta de notas fiscais recebidas com filtros por período, prestador 
e documento fiscal, com opção de impressão ou salvar em PDF; 
m) Facilitar a consulta de notas fiscais canceladas com filtros por período, com 
opção de impressão ou salvar em PDF; 
n) Possibilitar a consulta de apurações realizadas com filtros por período, com opção 
de impressão ou salvar em PDF; 
o) Propiciar a consulta de períodos apurados e não pagos com filtros por período, 
com opção de impressão ou salvar em PDF; 
p) Possibilitar a consulta de períodos não declarados com filtros por período, com 
opção de impressão ou salvar em PDF. 
4.5.9 Fiscalização 
a)Permitir o levantamento do movimento apresentado pela empresa e o movimento 
apurado pelo fiscal, apurando saldos remanescentes e provendo o lançamento dos 
mesmos em conta corrente do contribuinte; 
c) Propiciar o lançamento diferenciado do crédito tributário apurado pela fiscalização, 
apontando os fatos geradores; 
d) Emitir Notificação para as empresas irregulares com a declaração, pagamento ou 
obrigações acessórias; 
e) Permitir o levantamento das empresas passíveis de fiscalização, com emissão de 
ordem de serviço com todos os dados necessários à fiscalização; 
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f) Realizar o lançamento e controle de Autos de infração de forma parametrizada 
segundo a legislação municipal, com prazo para regularização ou efetivação do 
auto; 
g) Emitir relatórios de alvarás de localização ou construção vencidos para ações 
fiscais; 
h) Permitir a geração de histórico das ações fiscais por contribuinte, Fiscal ou 
Departamento. 
4.5.10 Outros 
a) Centralizar as informações do cadastro econômico e do sistema de declarações 
via internet, para produzir os cruzamentos e realizar planejamento das ações fiscais. 
b) Permitir o planejamento e a realização de ações fiscais, através de dados 
relacionados a atividade econômica, região econômica; bairro; maiores devedores, 
maiores sonegadores, ausentes de movimentação, entre outros; 
c)Permitir o planejamento e abertura de ordem de serviços para contribuintes em 
situação de omissão de serviços, omissão de declarações, não pagamento dos 
créditos tributários, apropriação indevida do crédito tributário, divergência entre as 
declarações de prestador e tomador; 
d) Facilitar o acompanhamento dos processos de ação fiscal; 
e) Emitir relatórios dos resultados das ações fiscais, com créditos apurados, pagos e 
não pagos; 
f) Propiciar a apuração das multas de penalidade por infração às normas 
estabelecida no código tributário municipal; 
g) Emitir relatórios de produtividade dos fiscais segundo as ações fiscais, créditos 
apurados, autos implantados e seus respectivos pagamentos; 
h) Emitir relatórios das ações fiscais por fiscal, tributo, contribuinte, atividade 
econômica. 
 
 
 
 
 
 
 

EDIR SANTA CRUZ 
SECRETÁRIO DE FINANÇAS 
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ANEXO X – ATESTADO DE VISITA 
 
 
 
ATESTADO DE VISITA  
 
 
ATESTAMOS para efeito do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ......./2014 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ......./2014, para 
a:.....................................................................................................................................
........................................................., e solicitação da Secretaria Municipal de 
Finanças, que a (o) Sr.(ª) ......................................, portador da Carteira de 
Identidade n°. .................................SSPRS e de CPF n° .................................. – 
Responsável Técnico pela Empresa: ............................................................., inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° ..................................., com sede na Rua 
..................................., Bairro Monte Castelo, CEP: ........................................., 
Campo Grande/MS, vistoriou o local onde será executado o serviço, não podendo 
alegar ou propor quaisquer ônus ou despesas relacionadas com sua localização. O 
Responsável acima qualificado afirma que visitou e obteve pleno conhecimento dos 
serviços e estruturas dos serviços a serem executados e que se sujeita a todas as 
condições estabelecidas 
 
Jardim- MS, ..... de Junho de 2014. 
 
 
 

__________________________________________ 
Diretor do Departamento de Arrecadação 
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ANEXO VIII 

 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2014 

PROCESSO Nº 283/2014 
 
 
 
Razão  Social: ______________________________________________________________ 
 
CNPJ Nº __________________________________________________________________ 
 
Endereço: _________________________________________________________________ 
 
E-mail: ____________________________________________________________________ 
 
Cidade: _________________________ Estado: _____  
 
Telefone: ______________ Fax: ____________ 
 
Pessoa para contado: _______________________________________________________ 
 
 
Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
 
Local: __________________, ___ de _____________ de 20______ 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°.61/2014 

PROCESSO N 283/2014 
 

 

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços 
técnicos administrativos de Assessoria e consultoria administrativa na área tributária 
com implantação de metodologias com vistas a garantir maior eficiência no 
recebimento de receitas tributárias municipais com fornecimento de licença de uso 
de softwares específicos para ISSQN e Taxa de Alvará em plataforma WEB, 
assessoria e consultoria para implantação da Nota fiscal eletrônica e capacitação de 
funcionários públicos, empresários, prestadores de serviços e conversão do banco 
de dados, conforme memorial descritivo em anexo. 
LEGISLAÇÃO: Lei Federal n. º 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 055/2007, Decreto 
Municipal nº 006/2013, Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006; 
DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 26 
de junho de 2014, 08:00 horas.  
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal, Rua 
Cel.Juvêncio, 547, sala de licitações.  

O Edital encontra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado. 
Informações através do Telefone (067) 3209-2500 no horário das 07:00 às 11:00 
horas.  

 
Jardim – MS, 06 de junho de 2014. 

 
 
 
 

Erney Cunha Bazzano Barbosa 
Prefeito Municipal  

 
 
 


