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Prefeitura Municipal de Guapiara 
CNPJ	46.634.275/0001‐88	

Rua Egidio Seabra do Amaral, 260 – Fone (15) 35471142 Fax: (15)35471148  

 CEP 18310‐000 – Guapiara – SP 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL n° 026/2019 - Processo nº 0456/2019 

 Denominação: 

 

 CNPJ n°: 

 

 Endereço: 

 

 e-mail: 

 

 Cidade: 

 

Estado:

 

 Telefone: 

 

Fax: 

 

     

 Obtivemos, através do acesso à página www.guapiara.sp.gov.br, 
nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada. 

     

 Local:  ,  de  de 2019. 
     
   

 

 

   Assinatura  

 
Caro Licitante, 
 
Com a intenção de facilitar futura comunicação entre esta Prefeitura Municipal de 
Guapiara e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do 
Edital e remetê-lo à Divisão de Compras, por meio do fax:             (15) 3547-1142 ou 
do e-mail compras@guapiara.sp.gov.br 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da responsabilidade da comunicação, 
por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
 
Obs.: a remessa deste recibo se torna obrigatória para que possamos 
enviar ou comunicar a disponibilização do arquivo digital para a 
elaboração da proposta digital que deverá acompanhar a proposta 
impressa. 
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CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2019 
Processo n. 0456/2019 
 
REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA FORNECIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO 
ELETRÔNICA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DECLARAÇÃO PARA O ÍNDICE DE 
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS QUE OPERE EM AMBIENTE WEB. 
 
1 - PREÂMBULO 
1.1 A PREFEITURA DE GUAPIARA, através da Secretaria Municipal de 
Finanças e Planejamento, situada na Rua Egidio Seabra do Amaral, 
260, Centro, Guapiara SP, torna pública a quem possa interessar 
que se acha aberto o presente PREGÃO PRESENCIAL sob N.º 026/2019, 
Processo nº 0456/2019, com julgamento pelo seu MENOR PREÇO GLOBAL, 
visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA FORNECIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO 
ELETRÔNICA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DECLARAÇÃO PARA O ÍNDICE DE 
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS QUE OPERE EM AMBIENTE WEB, conforme 
especificações constantes do Anexo I do presente edital, sendo que 
o presente será processada e julgada em conformidade com a Lei 
Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2.002 e Decreto Federal nº. 
5.450 de 31 de maio de 2.005, aplicando-se subsidiariamente à 
medida do necessário e, conforme critério do pregoeiro a Lei 
Federal nº 8.666/93 e a Lei Complementar nº 123/06 de 14 de 
dezembro de 2.006, além de, pelas condições específicas deste 
Edital e dos demais documentos que o integram. Casos omissos serão 
resolvidos pelo pregoeiro com base nos princípios constitucionais 
e na legislação de direito privado. 
 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Guapiara, Rua Egidio Seabra do 
Amaral 260, Centro, Guapiara SP, CEP 18.310-000 
 
DATA: 27 de Agosto de 2019. 
HORÁRIO DE PROTOCOLO: 09 horas e 20 minutos 
 
ANEXOS 
 
I - Termo de Referência; 
II – Modelo de Proposta; 
III - Modelo da CREDENCIAL; 
IV - Modelo da Declaração que se enquadra na Lei Complementar 
123/2006; 
V - Modelo da DECLARAÇÃO de que a proponente cumpre os requisitos 
de habilitação; 
VI – Minuta de contrato 
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2 - DO OBJETO 
 
2.1 – Constitui objeto da presente licitação a contratação de 
empresa especializada em licenciamento de uso de sistema para a 
modernização da administração tributária municipal, incluindo: 
implantação, conversão, treinamento, suporte, transferência de 
tecnológica, assessoria técnica, customizações ou parametrização, 
documentação e integração com os sistemas legados da PREFEITURA, 
conforme o Anexo I – Especificação Técnica - deste edital. 
 
3 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
3.1 – O recurso orçamentário será atendido pelas seguintes 
dotações: 
Ficha 69 
 
4 – VALIDADE DA PROPOSTA 
 
4.1 – O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) 
dias da apresentação dos envelopes propostas. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 – Das restrições 
5.1.1 – Não poderá participar da presente licitação empresa: 
5.1.1.1 – que na data de apresentações das propostas esteja 
declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do artigo 
87 da Lei Federal n. 8666/93; 
5.1.1.2 – com falência decretada; 
5.1.1.3 – consorciada; 
5.1.1.4 – suspensa pela Prefeitura de Guapiara; 
5.2 – Das condições 
5.2.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 
constantes deste Edital e Anexos; 
5.2.2 – Empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível 
ao objeto licitado, conforme especifica a Lei Federal 8666/93. 
 
6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1 - O proponente que desejar fazer lances verbais deverá se 
credenciar junto ao pregoeiro, por meio de representante munido de 
documento que o constitua para tanto, com expressa indicação dos 
poderes pertinentes para praticar todos os atos do certame, 
conforme modelo contido no Anexo III. O credenciamento deverá vir 
acompanhado do contrato social do proponente ou de outro 
documento, onde esteja expressa a capacidade e competência do 
outorgante para constituir mandatário. 
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6.1.1 – A ausência da documentação referida ou a apresentação em 
desconformidade com as exigências previstas não implica a 
desclassificação do licitante, mas o impede de dar lances e de 
manifestar-se no certame contra decisões tomadas pelo pregoeiro. 
6.2 – O proponente que desejar fazer uso do direito da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que trata de 
MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE, deverá apresentar 
declaração que se enquadra na citada lei, conforme modelo contido 
no Anexo IV bem como deverá apresentar a Declaração de 
Enquadramento ou Certidão Simplificada, ambas expedidas pela 
respectiva Junta Comercial, com data de expedição do exercício 
atual (não será aceito outro tipo de documento). 
6.3 – Instaurada a sessão, os licitantes por intermédio de seus 
representantes, apresentarão declaração dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 
contido no Anexo V. 
 
7 – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão 
ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) 
envelopes devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender 
aos seguintes requisitos: 
a) Envelope A: Proposta de Preços 
b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos 
Documentos de Habilitação exigidos no item 10 deste Edital. 
7.1.1 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa os 
dizeres: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA  
PREGÃO No  26/2019 
ENVELOPE A: PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA 
PREGÃO No 26/2019 
ENVELOPE B: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ: 
 
7.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, 
impressa em papel timbrado do proponente, em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que 
comprometam o entendimento, datada do dia da apresentação dos 
envelopes, assinada e rubricada em todas as folhas, pelo 
representante do proponente.  
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7.3 - A Proposta de Preços deverá conter: 
7.3.1 - cotação de preços em moeda corrente nacional, expressos em 
algarismos. 
7.3.2 - preço unitário e total por item, cotado conforme modelo de 
proposta deste Edital inclusive a MARCA. Em caso de divergência 
entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
primeiros. 
7.3.3 - Declaração expressa de que o preço contido na proposta 
inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, 
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, 
embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste Edital e seus Anexos; 
7.3.4 –prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data de sua apresentação. 
7.3.5 – prazo e local de entrega. 
7.3.6– local, data, assinatura, e identificação do signatário; 
7.3.7 – Deverá atender a todos os itens constantes do Anexo I; 
7.3.8 - DECLARAÇÃO expressa que, caso seja vencedor, apresentará 
em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento da sessão, uma 
demonstração formal do sistema de acordo com as exigências 
contidas no Anexo I.  
7.3.8.1 – Caso a primeira colocada não atenda os requisitos 
obrigatórios, será desclassificada e, convocada para avaliação a 
segunda colocada e assim sucessivamente. 
7.4 - 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. 
7.5 – Somente serão aceitas propostas na qual o licitante 
apresentar preços de todos os itens definidos no objeto deste 
edital (conforme Anexo II) e seus anexos, não sendo aceitas 
propostas com itens faltantes. 
 
8 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
8.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo 
a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, 
dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a legislação 
que fundamenta este pregão. 
8.2 - No dia, hora e local designados neste edital para o início 
dos trabalhos, os interessados entregarão ao pregoeiro, em 
separado, o Credenciamento, Declaração que se enquadra na Lei nº 
123/6 de 14 de dezembro de 2006, Declaração de que a proponente 
cumpre os requisitos de habilitação, e os envelopes: da proposta 
de preços e aquele da documentação de habilitação. 
8.3 – Declarado o encerramento para recebimento do credenciamento, 
nenhum outro será aceito.  
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8.4 – Serão abertos, inicialmente, os envelopes contendo as 
Propostas de Preços e seu conteúdo será rubricado pelo pregoeiro. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 – Abertos os envelopes das propostas, o Pregoeiro e sua equipe 
de apoio examinarão as propostas de preço, quanto ao atendimento 
das exigências fixadas no edital, classificando-as ou 
desclassificando-as, procedendo a partir de então na estrita forma 
do disposto no art. 4º e incisos da lei nº. 10.520 de 17 de julho 
de 2.002. 
9.2 – Na hipótese de que o último lance ofertado por microempresa 
ou empresa de pequeno porte seja até 5% (cinco por cento) superior 
ao do melhor preço apresentado por empresa sem essas 
características, a licitante tipificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, será convocada a apresentar novo lance 
no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão. 
9.3 – Verificado o atendimento das exigências fixadas neste 
Edital, será classificada a ordem dos licitantes, para comprovação 
do atendimento dos requisitos previstos no Anexo I, a começar pela 
empresa que ofertou o menor preço, efetuando a demonstração de 
funcionalidades do sistema;  
9.4 – O Pregoeiro, juntamente com uma Equipe de Apoio formada por 
servidores indicados pela Prefeitura, assistirá a demonstração e 
verificará a conformidade do sistema proposto com o Anexo I do 
Edital, sendo assegurada a presença e participação das demais 
licitantes a cada apresentação;  
9.5 – Concluídas as demonstrações de todos os proponentes, 
verificada a conformidade de cada proposta com o Anexo I do 
Edital, a Equipe de Apoio emitirá relatório comprovando ou não o 
atendimento das especificações obrigatórias e consideradas 
atendidas as especificações será adjudicado o objeto ao vencedor 
do certame, e o processo encaminhado à autoridade superior para 
homologação e deliberação sobre a contratação.  
9.6 – Cabe à autoridade superior decidir sobre qualquer recurso 
interposto e, a seguir, adjudicar o objeto ao vencedor do certame. 
9.7 – De todos os atos praticados no pregão lavrar-se-á ata 
circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes, devendo ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio, 
podendo ser assinada pelos licitantes que o desejarem. 
9.8 – No caso de empate, será assegurada preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
10 - DA HABILITAÇÃO  
 
10.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues, 
grampeados ou encadernados com folhas numeradas, em envelopes 
conforme indicado neste edital e deverão conter:  
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10.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 
Conforme o caso consistirá em: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e 
no caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento de 
eleição de seus administradores; 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
d) cédula de identidade. 
 
10.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o 
objeto do certame; 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
 
d) Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do prazo de 
validade; 
 
e) Certidão de Regularidade junto ao INSS, dentro do prazo de 
validade; 
 
f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos 
do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943., mediante apresentação de certidão 
negativa. 
 g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. (Artigo 43 da Lei Complementar 123). 
g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação. 
(Artigo 43 § 1º. da Lei Complementar 123). 
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g.2) Em não havendo regularização da documentação, no prazo 
previsto no sub-item g.1 do presente edital, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. (Artigo 43 § 2º. da Lei 
Complementar 123). 
 
10.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos, com o 
objeto desta licitação, através de apresentação de atestado(s) 
fornecido(s) por pessoas de direito público ou privado. 
a) O atestado deverá estar em papel timbrado do emitente, 
constando razão social, CNPJ, endereço completo e telefone do 
emitente, e ainda razão social da licitante 
 
10.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial ou 
falência, expedida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à 
apresentação dos invólucros, na sede da pessoa jurídica licitante; 
b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último 
exercício social, exigíveis e apresentadas na forma da lei; 
b.1) Sociedades Anônimas: cópia autenticada da publicação do 
balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede 
da Licitante; 
b.2) Sociedades Limitadas: cópias autenticadas e devidamente 
registradas das atas de reunião ou assembleia que tiverem aprovado 
o balanço patrimonial, nos termos do atual Código Civil; 
b.3) Micro empresa e Empresa de Pequeno Porte optante pelo 
“SIMPLES”, sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei 
Complementar nº 123/2006: cópia  da Declaração Anual do Simples 
Nacional ou recibo de entrega da declaração. 
b.3) Demais Empresas: cópias legíveis e autenticadas das páginas 
do Livro Diário, onde foram transcritos o Balanço Patrimonial e a 
demonstração do resultado do último exercício social com os 
respectivos termos de abertura e de encerramento registrados na 
Junta Comercial; 
b.4) Empresas com até 01 ano de existência, que ainda não tenham 
balanço de final de exercício, deverão apresentar demonstrações 
contábeis relativas aos seus direitos, obrigações e patrimônio 
líquido do período de existência. 
 
0.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 
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a) Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, 
empregados menores de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 
7o da Constituição Federal e na Lei no 9.854, de 27 de outubro de 
1999; 
b) Declaração de inexistência de impedimento de licitar ou 
contratar com a administração pública; 
c) Os licitantes poderão apresentar cópia do certificado do 
registro cadastral, expedido por este Município, dentro do prazo 
de validade e devidamente atualizado, guardada a conformidade do 
objeto da licitação, cuja comprovação será feita através da 
juntada do mesmo no envelope documentação, sendo que tal 
apresentação suprirá as exigências dos itens: 10.1.1 e seus 
subitens; 10.1.2 e seus subitens; 10.1.3 e seus subitens; 10.1.4 e 
seus subitens e 10.1.5 e seus subitens. 
 
10.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
10.2.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por meio de cartório competente ou por servidor da 
Administração Pública ou, ainda, por publicação em órgão da 
imprensa oficial. 
10.2.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de 
documento em substituição aos documentos requeridos no presente 
Edital e seus Anexos. 
10.2.3 – Na hipótese do primeiro colocado ser caracterizado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver restrição quanto 
à comprovação da regularidade fiscal, o pregoeiro suspenderá a 
sessão e concederá 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização 
no prazo previsto implicará na decadência do direito á 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
nº. 8.666/93, sendo facultada à administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação para 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
10.2.4 Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão 
acarretará a inabilitação do licitante; 
10.2.5 - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro 
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
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10.2.6 Quando não houver prazo de validade fixado nos documentos 
mencionados, será considerada a validade de 90 (noventa) dias a 
partir da emissão dos mesmos; 
10.2.7 – O licitante poderá apresentar documentos referentes à 
matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da empresa, desde que 
apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que 
pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de 
estabelecimentos diversos, exceto atestados de capacidade técnica 
e provas de regularidade para com o INSS quando houver 
recolhimento centralizado desses tributos. 
10.2.8 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio poderá diligenciar 
efetuando consulta direta na Internet, nos sites dos órgãos 
expedidores na Internet, para verificar a veracidade de documentos 
obtidos por este meio eletrônico. 
10.2.9 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às 
exigências deste edital, bem como aquelas que apresentarem preços 
excessivos, assim considerados aqueles que estiverem acima do 
preço de mercado, ou manifestamente inexeqüíveis nos termos do 
art.48 da Lei 8.666/93. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, 
cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
11.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será 
designada nova data para a realização do certame. 
 
12 -  DOS RECURSOS 
 
12.1 – Os recursos serão admitidos, processados e decididos na 
estrita conformidade da lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2.002. 
12.2 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos; 
12.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento; 
12.4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante 
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor; 
12.5 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a 
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor; 
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13 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 – As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas 
estabelecidos no art. 7º. Da lei nº. 10.520/02, e aos contratados 
aquelas previstas nos artigos. 86 a 88, da Lei Federal nº. 
8.666/93, observado o subitem seguinte. 
13.2 - Em caso de inexecução parcial ou total do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contrato as seguintes penalidades: 
13.2.1 – Advertência por escrito; 
13.2.2 -; Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do 
contrato pela recusa no fornecimento que ultrapassar 03 (três) 
dias da respectiva ordem, até o limite de 20 (vinte) dias, o que 
ensejará a rescisão do contrato; 
13.2.3 - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato caso o 
contratado não cumpra alguma das demais obrigações assumidas. 
13.2.4 - Suspensão por até cinco anos do direito de licitar e de 
contratar com a Prefeitura Municipal de GUAPIARA 
13.3 - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na 
forma da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
14 - DO CONTRATO 
 
14.1 -  O contrato para prestação dos serviços, objeto desta 
licitação, obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos, com vigência de 12 (doze) meses a partir da data de 
sua assinatura.  
14.2 - O proponente vencedor será convocado, por escrito, para no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual, 
na conformidade deste edital, conforme minuta constante do Anexo 
VI.  
14.3 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pela parte, desde que ocorra 
motivo justificado, aceito pela Administração da CONTRATANTE. 
14.4 - A recusa injusta do adjudicatário em assinar o contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades aludidas neste 
Edital. 
14.5 – O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou as supressões de objeto 
que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65, § 
1o da Lei no 8.666/93, ou supressões acima do percentual citado, 
mediante acordo entre as partes. 
 
15 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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15.1 - O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a 
qualquer tempo, de conformidade com os arts. 77 a 79 todos da Lei 
Federal no 8.666/93. 
 
16 - DOS PRAZOS 
 
16.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar 
de sua assinatura, sendo que a implantação do sistema deverá ocorrer no 
período de 1 (um) mês e o licenciamento de uso do sistema no período de 
11 meses. 
 
17 -  DO PAGAMENTO 
 
17.1 - O pagamento será feito em 12 (dez) parcelas mensais, em até 
30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal e/ou 
fatura devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
17.1.1 – As Notas Fiscais referentes aos serviços deverão ser 
atestadas pelos fiscais (gestores do contrato) nomeados pela 
contratante, que poderá não atestar o pagamento mediante 
justificativa de não funcionamento do referido sistema. 
17.1.2 - O pagamento será procedido através de ordem Bancária ou 
por meio de títulos de ordem bancária, creditado na instituição 
bancária indicada pela CONTRATADA. 
17.2 - Quaisquer erros ou omissões ocorridos na documentação 
fiscal, enquanto não solucionado pelo CONTRATADO, ensejará a 
suspensão do pagamento.  
17.3 - Como condição para receber cada pagamento, o CONTRATADO 
deverá comprovar sua regularidade fiscal, bem como com o INSS e o 
FGTS.  
 
18 -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 -  O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do 
licitante vencedor farão parte integrante do Contrato, 
independentemente de transcrição. 
18.02 - Serão observadas pela comissão, todas as súmulas e 
determinações do TCESP que forem aplicáveis ao certame. 
18.3 - O pregoeiro ou a autoridade superior, no interesse público 
e em qualquer fase da licitação, poderá sanar e relevar omissões 
ou erros puramente formais, observados na documentação e proposta, 
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a 
lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
18.4 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte, por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
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parecer escrito e devidamente fundamentado com base nas leis 
8.666/93 e 10.520/2002.  
18.4 -  Os proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e são responsáveis pela 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação, sob as penas da lei.  
18.5 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, 
a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos neste edital.   
18.6 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
18.7 -  Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá 
ser encaminhado, ao pregoeiro na área de licitações da Prefeitura 
Municipal de GUAPIARA, no endereço Rua Egidio Seabra do Amaral nº 
260, Centro, Guapiara SP, CEP 18.310-000 ou por meio do Fax: (015) 
3547-1142, ou ainda, obter informações pelos telefones: 015 - 
35471148, ou pelo e-mail compras@guapiara.sp.gov.br. 
 
19. EDITAL DE LICITAÇÃO 

19.1. O Edital de licitação e seus anexos poderão ser fornecidos 
mediante pagamento correspondente ao custo da cópia reprográfica, 
a ser recolhido aos cofres públicos através de guia de arrecadação 
que será fornecida pelo Departamento Administrativo e Financeiro 
das 9:00 às 11:00 e da 13:00 às 17:00 horas, até o último dia que 
anteceder a data designada para a abertura do certame. 

19.1.1. No ato do recebimento do Edital e seus anexos, deverá a 
interessada verificar seu conteúdo, não sendo admitidas 
reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 

19.1.2. O presente edital também poderá ser obtido em mídia 
eletrônica, gratuitamente, mediante a entrega de 1 (um) CDR/DVDR, 
no Departamento de Compras, no mesmo horário acima indicado, sem 
outros custos. 

GUAPIARA, 09 de Agosto de 2019. 
 

Jusmara Rodolfo Passaro 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Ref.: PROCESSO N.º 0456/2019 - PREGÃO N.º 026/2019 
 
1. OBJETO DESTA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA 
FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DOS SERVIÇOS DE 
GESTÃO ELETRÔNICA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DECLARAÇÃO PARA O 
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS QUE OPERE EM AMBIENTE WEB. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DO SISTEMA DE GESTÃO 
ELETRÔNICA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO E DE TRIBUTOS 
MUNICIPAIS 
 
1.1 – Fornecimento e manutenção de sistema informatizado de 
gestão, organização e controle do sistema de arrecadação e de 
tributos municipais, desenvolvido em plataforma WEB, configurado 
como multiusuário, com uma base de dados capaz de dar atendimento 
aos contribuintes cadastrados, com possibilidades de ampliação da 
base contributiva e tecnicamente seguro para manter as transações 
tributárias protegidas contra acesso de estranhos, visando a 
coibir a inadimplência e a evasão tributária; 
1.2 – Operação do sistema em ambiente WEB (100% online), 
possibilitando o acesso e envio de dados e utilização das 
funcionalidades através da Internet, com opção de utilização da 
tecnologia de certificação digital; hospedagem do sistema em “data 
center”, com alta disponibilidade, tolerância a falhas, 
balanceamento de carga, contingência operacional e estrutura de 
rede, segurança, recuperação de dados, gerenciamento e 
monitoração, para atender à administração tributária; 
1.3 – Disponibilização de módulo para Dipam; 
1.4 – O sistema oferecido deve fornecer tecnologia de certificação 
digital, para acesso e importação de notas fiscais eletrônicas; 
1.5 – Implementação de mecanismos de aferição diária e controle de 
documentos fiscais, por meios eletrônicos e outros, que visem a 
minimizar e a inibir a inadimplência na arrecadação de tributos 
municipais, mantendo os dados registrados disponíveis para 
fiscalização e controle da Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, para verificação de todos os atos praticados pela 
contratada; 
1.6 – Disponibilização de pessoal técnico para dar suporte online 
ao sistema, e suporte presencial para os funcionários e servidores 
públicos nas dependências da Secretaria Municipal de Administração 
e Finanças, quando necessário; 
1.7 – Acesso diário e automático ao sistema para busca de dados, 
acompanhamento, controle e auditoria de informações por órgãos e 
servidores do Município por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, desde que devidamente autorizados, 
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mediante disponibilidade de microcomputadores e periféricos para 
permitir o exercício dessa função; 
1.8 – Treinamento do sistema informatizado de arrecadação na sede 
da contratante, dos processos e metodologia, para os servidores 
municipais e fiscais envolvidos no processo, totalizando até 15 
(quinze) servidores, quantidade uma ao ano, carga horária 8 (oito) 
horas; 
1.9 – Treinamento dos contabilistas, contribuintes e pessoas 
indicadas pela Administração Tributária, totalizando até 20 
(vinte) pessoas, quantidade uma ao ano, carga horária 8 (oito) 
horas. 
 
2 – Caracterização Geral da Solução Integrada 
2.1 – A Solução Integrada pode ser composta por módulos desde que 
atenda aos requisitos funcionais e que estejam no mesmo ambiente 
tecnológico conforme descrito neste anexo e que sejam fornecidos 
por um único proponente. Em qualquer dos casos os módulos devem 
ser integrados entre si e trocarem informações conforme solicitado 
neste instrumento; 
2.2 – A solução integrada deve atender o controle das funções da 
área da Administração Tributária Mobiliária solicitada neste 
Edital. Não serão aceitas propostas alternativas. 
 
3 – Ambiente Tecnológico 
A instalação do Banco de Dados histórico do sistema legado a ser 
construída no modelo Data Warehouse deverá ser executada no 
ambiente tecnológico da informação usado e planejado pela 
Prefeitura do Município, conforme descrito neste Edital, ao qual 
estarão perfeitamente compatibilizados, ainda que condicionados à 
instalação, pelo adjudicatário, de software básico complementar: 
3.1.1 – O sistema operacional será o Linux Ubuntu Versão 16.4 LTS 
(ou superior) como servidor de Banco de dados. O sistema 
operacional do servidor da aplicação Web será o Linux (kernel 
3.2.0 ou superior); 
3.1.2 – O Sistema Gerenciador de Banco de Dados será o MySQL 
Enterprise 5.5 ou superior;  
3.1.3 – A comunicação entre os servidores e estações utilizará o 
protocolo HTTPS; 
3.1.4 – A versão do protocolo de comunicação via internet 
utilizará o Ipv6; 
3.1.5 – O software básico complementar necessário à perfeita 
execução da solução integrada no ambiente descrito deverá ser 
relacionado pela licitante, que deverá também especificar o número 
de licenças necessárias à sua completa operação; 
3.1.6 – A solução integrada deve permitir a adaptação às 
necessidades da contratante, por meio de parametrizações e/ou 
customizações; 
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3.1.7 – O sistema aplicativo deverá estar disponível para ser 
utilizado através dos  navegadores Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome e Opera; 
3.1.8 – Criptografia e chave de segurança SSL, com controle de 
sessão por usuários administradas pelo Apache 2.0 ou superior; 
3.1.9 – O sistema operacional, o gerenciador do Banco de Dados e 
todos os softwares complementares necessários à instalação do 
sistema legado/herdado nos equipamentos da prefeitura deverão ser 
fornecidos pela empresa contratada, cabendo à contratante efetuar 
a instalação e ajuste das ferramentas acompanhada de técnicos da 
contratada. 
 
4 – Recuperação de Falhas e Segurança de Dados 
4.1 – A recuperação de falhas deverá ser feita na medida do 
possível, automaticamente, ocorrendo de forma transparente ao 
usuário. A solução integrada deverá conter mecanismos de proteção 
que impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário; 
4.2 – A solução integrada deverá permitir a realização de backups 
dos dados de forma on-line (com o banco de dados em utilização); 
4.3 – As transações, preferencialmente, devem ficar registradas 
permanentemente com a indicação do usuário, data, hora exata, 
hostname e endereço IP, informação da situação antes e depois, 
para eventuais necessidades de auditoria posterior; 
4.4 – As regras de Integridade dos Dados devem estar alojadas no 
Servidor de Banco de Dados e não nas aplicações – Front-End, de 
tal forma que um usuário que acesse o Banco de Dados por outras 
vias não o torne inconsistente; 
4.5 – Em caso de falha operacional ou lógica, a solução integrada 
deverá recuperar-se automaticamente, sem intervenção de operador, 
de modo a resguardar a última transação executada com êxito, 
mantendo a integridade interna da base de dados correspondente ao 
último evento completado antes da falha; 
4.6 – Para disponibilização das funções dos sistemas aplicativos 
que serão liberados para as empresas, será necessário que a 
empresa Contratada mantenha equipamentos e dispositivos de alta 
performance que forneçam toda infraestrutura necessária para 
implantação, manutenção preventiva e corretiva alocados em suas 
dependências, bem como o fornecimento de garantias de segurança 
para transações via WEB que atendam no mínimo os seguintes 
requisitos: 
a) Data Center com Alta Performance e Balanceamento de Carga – 
7/24 –, que detém certificação reconhecida pelos órgãos 
competentes para todos os critérios de Segurança Física (fogo, 
falta de energia, antifurto) e Segurança Tecnológica (anti-
hackers); 
b) Servidores (aplicativos, Internet e Banco de Dados) trabalhando 
com componentes que ofereçam redundância no ambiente acessado 
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pelas empresas e também quanto às questões relativas à Segurança 
Física, Tecnológica e Back-Ups;  
c) Firewall Clusterizado com Balanceamento de Carga em 3(três) 
Camadas, Load Balance no Banco de Dados Distribuído e na camada 
WEB; 
d) Links de comunicação de alto desempenho com Banda compatível 
com a demanda e com garantia de Alta Disponibilidade, capazes de 
disponibilizar acesso via WEB a todas as empresas, estabelecidas 
ou não no Município; 
e) Conexões SSL, com Certificação Segura e Criptografada do 
Transporte das Informações– HTTPS; 
f) Sistemas de antivírus/spywares, para proteção contra eventuais 
vírus, evitando paradas e perdas para os contribuintes e para a 
Administração; 
g) Softwares para segurança da informação que garantam o sigilo e 
a proteção contra “roubo de informações”, que possam ocorrer 
através de ataques realizados por pessoas de fora do ambiente e 
também de dentro do próprio ambiente disponibilizado; 
h) Sistemas gerenciadores de banco de dados; 
i) Sistemas para gerenciamento de cópias de segurança (backup’s); 
j) Softwares de gerenciamento para acompanhamento, medição e 
monitoramento da performance dos equipamentos de infraestrutura, 
operando de forma pró-ativa para situações eventuais de 
instabilidade, proporcionando qualidade e segurança para a 
infraestrutura fornecida; 
k) Ambiente de homologação: disponibilizar um ambiente nas mesmas 
condições do ambiente de produção, atendendo os mesmos requisitos, 
com os sistemas integrados para customizações, implementações e 
testes, que se façam necessários para atender às peculiaridades da 
legislação. 
 
5 – Caracterização Operacional 
5.1 – Transacional; 
5.2 – Deverá operar por formulários WEB ‘on-line que, 
especializadamente, executam ou registram as atividades 
administrativas básicas. Os dados recolhidos em uma transação 
deverão ficar imediatamente disponíveis em toda a rede, em um 
servidor central. Isto significa que cada dado deverá ser 
recolhido uma única vez, diretamente no órgão onde é gerado. As 
tarefas deverão ser compostas por telas gráficas específicas. Os 
dados transcritos pelos usuários deverão ser imediatamente 
validados e o efeito da transação deverá ser imediato; 
5.3 – Deverá ser uma solução integrada multiusuário, com controle 
de execução de atividades básicas, integrado, ‘on-line’. Deverá 
recolher automaticamente os dados relativos a cada uma das 
operações realizadas e produzir localmente toda a documentação 
necessária; 
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5.4 – O módulo de suporte da aplicação WEB deverá ter o recurso 
através de parametrização das opções CRUD, de não permitir que 
seja eliminada nenhuma transação já concretizada. Caso seja 
necessária uma retificação de qualquer informação, 
preferencialmente, esta deverá ser retificada para que fique 
registrada permanentemente; 
5.5 – O módulo de suporte da aplicação WEB deve conter em todos os 
formulários onde houver lista (grid) de dados, com possibilidade 
de muitos registros resultantes, filtros de pesquisa que 
disponibilizam a opção de seleção por todos os campos que são 
apresentados no formulário, permitir o informe de um ou mais 
campos que estão disponíveis para a pesquisa, por valor ou por 
faixa, consulta com exatidão, no início ou qualquer parte do valor 
informado, seleção de registros não coincidentes com os valores 
pesquisados e ordenação do resultado dos registros por qualquer 
campo que é visualizado na grid; 
5.6 – Possuir tela de consultas ou pesquisas através de comandos 
SQL interativos. 
 
6 – Segurança de Acesso e Rastreabilidade  
6.1 – As tarefas de suporte deverão ser acessíveis somente a 
usuários autorizados especificamente a cada uma delas. A solução 
integrada deve contar com um catálogo de perfis de usuários que 
definam padrões de acesso específicos por grupos de usuários. Para 
cada tarefa autorizada, o administrador de segurança deverá poder 
especificar o nível do acesso (somente consulta ou também 
atualização dos dados); 
6.2 – As autorizações ou desautorizações, por usuário, grupo ou 
tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito imediato; 
6.3 – O acesso aos dados deve poder também ser limitado para um 
determinado setor do organograma, de forma que usuários de setores 
que descentralizam o controle de recursos não visualizem ou possam 
alterar dados de outros setores; 
6.4 – As principais operações efetuadas nos dados deverão ser 
logadas (deve-se registrar histórico), de forma a possibilitar 
auditorias futuras; 
6.5 – Quanto ao acesso aos dados, o módulo de suporte da aplicação 
deverá oferecer mecanismos de segurança que impeçam usuários não 
autorizados de efetuar consultas ou alterações em alguns dados de 
forma seletiva; 
 
 

INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE O SISTEMA  APLICATIVO OBJETO DO 
EDITAL 

 
7 – Declaração para o índice de participação dos municípios 
(DIPAM) – Especificações obrigações e forma de demonstração. 
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a)  Os concorrentes não precisam possuir programas com os nomes 
citados, nem distribuídos na forma abaixo descrita, entretanto, os 
módulos apresentados pelos concorrentes, deverão atender todas as 
exigências especificadas nos itens que compõem esta parte, sob 
pena de desclassificação técnica. 
b) Utilizando-se do acesso seguro, conforme exigido nos itens 
3.1.3 e 3.1.4, via HTTPS e protocolo IPV6 respectivamente, o 
integrante da comissão técnica deverá acessar, os módulos a ser 
disponibilizado ao Contribuinte, Contadores, Acesso de importação 
XML (NFe e CTe) e Prefeitura, utilizando-se de e-mail e senha, 
permitindo ao usuário habilitado: importar os arquivos de 
Certificado Digital, GIA-PRF, GIA-MDB, SPED, PGDAS-PDF, NFe-XML, 
NFe Produtor Rural-XML e CTe-XML; 
c) Os mecanismos de processamentos, integrarão a base de dados da 
prefeitura de forma síncrona, através de serviços informatizados 
em arquitetura Web Service, permitindo tais requisições através de 
solicitação de certificação digital de responsabilidade legal e 
jurídica dos contribuintes e contadores, conforme modelo proposto 
pela Receita Federa do Brasil. 
d) Os módulos devem atender a gestão da Arrecadação Municipal, 
contemplando as particularidades do ICMS, contendo mecanismos para 
gerir o Valor Adicionado Fiscal do Município, nos termos a seguir: 
 
7.1 – Acesso Contribuinte 
Este módulo deverá possibilitar aos contribuintes, condições para 
enviarem seus arquivos contendo as informações e apurações do 
imposto estadual para a Prefeitura, pela Internet, através de 
upload, gerar Certificado de Transmissão de Arquivos importados 
para a Prefeitura (GIA, SPED, PGDAS, NFe-XML e CTe-XML), bem como, 
efetuar consultas aos certificados de transmissão de arquivos 
importados anteriormente. 
 
a) Permitir o próprio contribuinte trocar o e-mail e senha do 
acesso de usuário cadastrado, se necessário; 
b) permitir a importações de remessa de arquivo de GIA formato 
PRF, onde deverá estar disponível a funcionalidade para o envio de 
arquivos (upload); 
c) permitir a importações de remessa de arquivo de GIA formato 
MDB, onde deverá estar disponível a funcionalidade para o envio de 
arquivos (upload); 
d) permitir a importações de remessa de arquivo de SPED, onde 
deverá estar disponível a funcionalidade para o envio de arquivos 
(upload); 
e) permitir a importações de remessa de arquivo de PGDASD-
DECLARACAO formato PDF, onde deverá estar disponível a 
funcionalidade para o envio de arquivos (upload); 
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f) permitir a importações de remessa de arquivo de NFe formato 
XML, onde deverá estar disponível a funcionalidade para o envio de 
arquivos (upload); 
g) permitir a importações de remessa de arquivo de NFe Produtor 
Rural formato XML, onde deverá estar disponível a funcionalidade 
para o envio de arquivos (upload); 
h) permitir a importações de remessa de arquivo de CTe formato 
XML, onde deverá estar disponível a funcionalidade para o envio de 
arquivos (upload); 
i) permitir a consulta aos Certificados de Transmissão de Arquivos 
importados para a Prefeitura, informando: Tipo de arquivo, Razão 
social, Inscrição estadual, Competência, Normal/Substitutiva, 
número de protocolo de envio, para comprovar o registro histórico 
das ações efetuadas, podendos ser consultado por tipo (GIA, SPED, 
PGDAS, NFe-XML e CTe-XML), I.E. e competência; 
j) o sistema deverá permitir ao contribuinte, através de 
relatórios, visualizar todos os arquivos importados por ele; 
k) o módulo deverá ter disponível, um manual, contendo todas as 
operações e funcionalidades dispostas no acesso do contribuinte. 
 
7.2 – Acesso Contadores 
 
Esse módulo visa facilitar a interação entre os usuários 
contribuinte e contadores, permitindo que cada contador, possa 
enviar as informações dos contribuintes associados, permitindo o 
envio de arquivos, contendo as informações e apurações do imposto 
estadual para a Prefeitura, pela Internet, através de upload, 
gerando Certificado de Transmissão de Arquivos enviados para a 
Prefeitura, de todos os tipos de arquivos importados, de cada 
contribuinte, bem como, efetuar consultas aos certificados de 
transmissão de arquivos importados anteriormente. 
 
a) permitir o próprio contador trocar o e-mail e senha do acesso 
cadastrado no Módulo Contador, se necessário; 
b) permitir a importações de remessa de arquivo de GIA formato 
PRF, podendo ser mais de um contribuinte, onde deverão estar 
disponíveis as funcionalidades para envio de arquivo (upload); 
c) permitir a importações de remessa de arquivo de GIA formato 
MDB, podendo ser mais de um contribuinte, onde deverão estar 
disponíveis as funcionalidades para envio de arquivo (upload); 
d) permitir a importações de remessa de arquivo de SPED, podendo 
ser mais de um contribuinte, onde deverão estar disponíveis as 
funcionalidades para envio de arquivo (upload); 
e) permitir a importações de remessa de arquivo de PGDASD-
DECLARACAO formato PDF, onde deverá estar disponível a 
funcionalidade para o envio de arquivos (upload); 
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f) permitir a importações de remessa de arquivo de NFe formato 
XML, podendo ser mais de um contribuinte, onde deverão estar 
disponíveis as funcionalidades para envio de arquivo (upload); 
g) permitir a importações de remessa de arquivo de NFe Produtor 
Rural formato XML, podendo ser mais de um contribuinte, onde 
deverão estar disponíveis as funcionalidades para envio de arquivo 
(upload); 
h) permitir a importações de remessa de arquivo de CTe formato 
XML, podendo ser mais de um contribuinte, onde deverão estar 
disponíveis as funcionalidades para envio de arquivo (upload); 
i) permitir a consulta aos certificados de transmissão para a 
Prefeitura, informando: Razão social, Inscrição estadual, 
Competência, tipo de arquivo, se o arquivo é Normal/Substitutiva, 
número de protocolo de envio, para comprovar o registro histórico 
das ações efetuadas pelo contador, além disso, deverá permitir a 
consulta de todos os certificados emitidos, podendos ser 
consultado por tipo, I.E. e competência; 
j) o sistema deverá permitir ao contador, através de relatórios, 
visualizar todos os arquivos importados de seus respectivos 
contribuintes, filiados a ele; 
k) o módulo deverá ter disponível, um manual, contendo todas as 
operações e funcionalidades dispostas no acesso do contribuinte. 
  
7.3 – Acesso de importação XML (NFe e CTe) 
A contratada, deve ter um módulo específico, para o contador 
responsável pela empresa do município, enviar todos os arquivos 
XML-CTe e XML-NFe do Estado, emitidos contra o CNPJ do 
contribuinte e os arquivos XML-CTe e XML-NFe do Estado emitidos 
pelo próprio contribuinte. Os arquivos XML de Conhecimento de 
Transporte Eletrônico (CTe) e Nota Fiscal Eletrônica do Estado 
(NFe), deverão ser enviados através de importação (upload) e 
sincronização com o SEFAZ por certificado digital. 
O módulo deve ter as seguintes dispositivos e operacionalidades: 
 
a) permitir o próprio contador trocar o e-mail e senha do acesso 
cadastrado no módulo importação XML (NFe e CTe), se necessário; 
b) ter dispositivo para importações de remessa de arquivo NFe-XML, 
podendo ser mais de um arquivo, onde deverão estar disponíveis as 
funcionalidades para envio de arquivo (upload); 
c) ter dispositivo para importações de remessa de arquivo CTe-XML, 
podendo ser mais de um arquivo, onde deverão estar disponíveis as 
funcionalidades para envio de arquivo (upload); 
d) ter dispositivo para importações de Certificado Digital, 
podendo ser mais de um arquivo, onde deverão estar disponíveis as 
funcionalidades para envio de arquivo (upload); 
e) ter dispositivo para a sincronização através de certificado 
digital, buscas rápidas direto com a Sefaz, para baixar os 
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arquivos de NFe-XML, de uma vez, sem precisar saber as chaves de 
acesso; 
f) ter dispositivo para a sincronização através de certificado 
digital, buscas rápidas direto com a Sefaz, para baixar os 
arquivos de CTe-XML, de uma vez, sem precisar saber as chaves de 
acesso; 
g) ter dispositivo para acompanhar os arquivos NFe-XML importados 
para o sistema, e os arquivos baixados através de certificado 
digital com a sincronização com a Sefaz, permitindo a visualização 
do DANFE (Documento Auxiliar na Nota Fiscal Eletrônica) de cada 
arquivo, se desejado; 
h) permitir acompanhar os arquivos CTe-XML importados para o 
sistema, e os arquivos baixados através de certificado digital com 
a sincronização com a Sefaz, permitindo a visualização do DANFE 
(Documento Auxiliar na Nota Fiscal Eletrônica) de cada arquivo, se 
desejado; 
i) permitir o acompanhamento dos Certificados Digitais importados, 
possibilitando ser excluído pelo próprio contador, se necessário. 
 
7.4 – Acesso Prefeitura 
a) Esta solução permitirá a administração municipal o 
acompanhamento, em tempo real, das declarações recebidas, cujas 
informações representam os atos praticados nos diversos segmentos 
econômicos que compõem a base de contribuintes do imposto sobre 
operações relativo à circulação de mercadorias e sobre serviços de 
transporte Interestadual e Intermunicipal e de comunicação.   
b) Permite que a Administração Municipal tenha uma solução 
informatizada em ambiente web, capaz de diagnosticar 
irregularidades e consequentemente melhorar o desempenho da 
arrecadação do ICMS nos diversos segmentos econômicos de forma 
eletrônica. 
 
7.4.1 – Cadastros 
O sistema deve obrigatoriamente apresentar cadastro específico 
referente às seguintes informações: 
a) CFOP, permitindo alterar, incluir e excluir, e se necessário; 
b) Contra Partidas, permitir cadastrar um ou mais CFOPs de Contra 
Partida, para cada CFOP, quando necessário; 
c) Apontamentos, permitir cadastrar um CFOP para ser apontado em 
grupos específicos de CFOPs, conforme o tipo de analise; 
d) CNAE, permitindo alterar, incluir e excluir; 
e) contribuintes, o sistema deve permitindo alterar, incluir e 
excluir e se necessário, acrescentar informações ao cadastrar, 
sendo e-mail, telefone e contato; 
e.1) Produção Rural, o sistema deve permitir cadastrar, junto ao 
cadastro do produtor rural, as Notas de Saída do Produtor Rural 
(Talão), podendo informar o comparecimento e a não produção; 
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f) Destinatários, o sistema deve ter uma ferramenta, de cadastro 
de destinatários, extraídos das NFe-XML importadas para o sistema 
e emitidas pelos contribuintes do município – A ferramenta, deve 
permitir separar os destinatários pelo regime (Produtor Rural / 
Simples Nacional / RPA) dos contribuintes emitentes – Deverá ser 
possível cadastrar o regime de cada empresa destinatária;  
g) Critérios de acompanhamento, o sistema deve permitir cadastrar 
critérios de acompanhamento, por regime, os quais serão 
analisados, em determinados relatórios, permitindo alterar, 
incluir e excluir os critérios conforme desejado; 
h) E-Dipam, permitir cadastrar as informações dos contribuintes no 
sistema, baixadas no acesso das prefeituras ao Sistema de Consulta 
do Valor Adicionado - E-Dipam; 
i) municípios, permitindo alterar e incluir; 
j) previsão bolão, permitindo incluir, alterar, excluir e exibir 
as previsões cadastradas em formato de relatório; 
k) previsão da variação do valor adicionado do estado, permitindo 
alterar, incluir e excluir; 
l) previsão semanal do repasse realizado pelo Estado, permitindo 
incluir, alterar, excluir e exibir as previsões cadastradas em 
formato de relatório; 
m) quota parte, permitindo incluir, alterar, excluir e exibir as 
previsões cadastradas em formato de relatório; 
n) produtos, permitindo alterar, incluir, excluir e visualizar em 
relatório os produtos cadastrados. 
o) usuários, permitindo visualização de senha de acesso, alterar, 
incluir, excluir os cadastros de usuários do sistema, e se 
necessário, bloquear o contribuinte usuário para o envio de 
arquivos. 
 
7.4.2 – Importações 
a) O sistema deverá ser capaz de importar os dados históricos do 
Valor Adicionado Provisório, Valor Adicionado Definitivo, Índice 
Provisório, Índice Definitivo e as informações contidas no arquivo 
de Cadastro de Contribuintes, podendo ser importados os arquivos 
dos últimos cinco anos; 
b) O sistema deverá ter ferramentas para acolher os arquivos 
enviados esporadicamente por contribuintes, possibilitando o 
recebimento dos arquivos nos diversos formatos (GIA, SPED, PGDAS, 
NFe-XML e CTe-XML).  
 
7.4.2.1 – São obrigatórios a importação dados oficiais 
O sistema deve possuir ferramenta para importação dos arquivos de 
dados oficiais, disponibilizados pela Fazenda do estado de São 
Paulo, sendo eles:  
a) cadastro de contribuintes, através de importação (upload); 
b) índice (provisório e definitivo), contendo os dados de todos os 
municípios paulistas; índice de participação, valor adicionado, 
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população, receita própria, área cultivada, área inundada e área 
preservada, através de importação (upload); 
c) valor adicionado (provisório e definitivo), através de 
importação (upload). 
 
7.4.2.2 – O sistema deve possuir ferramentas para o servidor 
público efetuar as importações dos seguintes arquivos:  
a) Gia em formato MDB, permitindo a importação de arquivos em 
lote, através de importação (upload);  
b) Gia em formato PRF, permitindo a importação de arquivos em 
lote, através de importação (upload); 
c) PGDASD-DECLARACAO PDF, permitindo a importação de arquivos em 
lote, através de importação (upload); 
d) SPED fiscal, permitindo a importação de arquivos em lote, 
através de importação (upload); 
e) NFe-XML, permitindo a importação de arquivos em lote, através 
de importação (upload); 
f) NFe Produtor Rural, permitindo a importação de arquivos em 
lote, através de importação (upload); 
g) CTe-XML, permitindo a importação de arquivos em lote, através 
de importação (upload). 
 
7.4.3 – Gerenciamento dos arquivos recebidos e notificações 
A contratada, deve disponibilizar ferramentas, para o servidor 
público efetuar o gerenciamento dos arquivos recebidos em tempo 
real, através dos módulos citados (contribuinte / contador / XML / 
prefeitura), de forma síncrona e agrupada, permitindo o 
acompanhamento dos recibos de entrega gerados dos arquivos 
importados pelos contribuintes e contabilistas, e a sua 
visualização. 
O gerenciamento também deve permitir, enviar e gerenciar as 
notificações. 
O gerenciamento, deve conter as seguintes ferramentas: 
a) GIA, podendo localizar os arquivos por filtros, através de 
razão social, competência, inscrição estadual e tipo de arquivo 
(normal/substitutiva), permitindo incluir manualmente um novo 
arquivo e alterar, excluir e visualizar os arquivos importados; 
b) SPED fiscal, podendo localizar os arquivos por filtros, através 
de razão social, competência, inscrição estadual e tipo de arquivo 
(normal/substitutiva), permitindo incluir manualmente um novo 
arquivo e alterar, excluir e visualizar os arquivos importados; 
c) PGDASD-DECLARACAO, podendo localizar os arquivos por filtros, 
através de razão social, competência, CNPJ, número declaração e 
tipo de arquivo (normal/retificadora), permitindo incluir 
manualmente um novo arquivo e alterar, excluir e visualizar em 
relatório, os arquivos conforme filtros na grid de gerenciamento; 
d) CTe-XML, podendo localizar os arquivos por filtros, através de 
razão social, competência, CNPJ transportadora, CNPJ remetente, 
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CNPJ destinatário, município transportadora, município de início 
do transporte, município final do transporte, número do CTe, CFOP, 
valor do serviço e valor da mercadoria, permitindo exportar as 
informações dos CTe para o Excel conforme seleção de arquivos 
desejados, excluir, visualizar o CT e exibir relatório dos 
arquivos desejados, conforme filtro na Grid, podendo ser 
apresentado por Destinatário, Remetente e Transportadora; 
e) NFe do Estado-XML e NFe Produtor Rural-XML, podendo localizar e 
agrupar os arquivos por filtros, competência, CNPJ do emitente, 
CNPJ destinatário, estado, número da Nota Fiscal, CFOP, produto e 
valor do produto, permitindo exportar as informações filtradas das 
NFe para o Excel e possibilitando excluir, visualizar a DANFE e 
exibir as NFe filtradas, em formato de relatório; 
f) Recibo de envio, permitir acompanhar os recibos de entrega 
gerados pelas importações dos arquivos enviados pelos 
contribuintes e contabilistas, agrupados por tipo (CTe, NFe, GIA, 
PGDAS e SPED), permitindo localizar o recibo através de Inscrição 
Estadual, módulo (contribuinte / contador / XML / prefeitura), 
numero de protocolo, data e hora de envio e permitir, a 
visualização do recibo de envio; 
g) Notificação, o gerenciamento, deve permitir cadastrar, 
visualizar e enviar as notificações para os contribuintes, 
permitindo fazer o acompanhamento das notificações enviadas, 
gerenciando através do status (em aberto/finalizado), data de 
envio, data de vencimento, exercício e número da ocorrência; 
g.1) A ferramenta de notificações, deve permitir gerar as 
ocorrências de duas formas: 
1 – Texto digitado no corpo da notificação; 
2 – Solicitações por características de análises, pré-gravadas. 
 
7.4.4 – Relatórios 
A contratada, deve disponibilizar relatórios gerenciais e 
operacionais, permitindo atender a gestão da Arrecadação 
Municipal, contemplando as particularidades do ICMS, através de 
mecanismos, para gerir o Valor Adicionado Fiscal do Município e 
acompanhar os repasses de tributos, através de relatórios. 
 
7.4.4.1 O sistema deve disponibilizar os seguintes relatórios 
gerenciais: 
a) Relatório que permite o servidor acompanhar, quais foram os 
arquivos de dados oficiais do município, que importados para o 
sistema de gerenciamento de ICMS da Prefeitura, sendo exibidos 
pela competência, tipo de importação (Valor Adicionado / IPM / 
Cadastro de Contribuinte) e tipo de arquivo (Provisório / 
Definitivo);  
b) relatório comparativo do valor adicionado do município, 
considerando os valores por tipo de declaração, no ano base e a 
respectiva variação, do percentual entre eles (GIA SEM DIPAM-B/ 
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GIA QUE TEM DIPAM-B/ DIPAM-B DE GIA/ DASN SEM DIPAM-B/ DASN QUE 
TEM DIPAM-B/ DIPAM-B DE DASN/ DIPAM-A (COM OU SEM RATEIO)/ DIPAM-B 
(RATEIO) DE DIPAM-A), em relação aos 3 anos últimos anos; 
c) relatório de comparação entre municípios, deverá possibilitar 
uma acompanhar os municípios, partindo da escolha de um critério 
de formação do incide (População/ Valor Adicionado/ Rec. Trib. 
Própria/ Índice Participação/ Área Cultivada/ Área Inundada/ Área 
Protegida), dentre o intervalo e ano base informado para a 
comparação;  
d) relatório apresentando a distribuição do valor adicionado por 
atividade econômica, permitindo exibir o número e quais são as 
empresas pertencentes a cada grupo, de forma gerencial ou 
analítica, por cada competência; 
e) relatório confrontando os totais de exportações, importações e 
saldo em determinado ano base; 
f) relatório apontando a previsão do valor adicionado a partir dos 
dados históricos fornecidos pela Contratante; 
g) relatório comparando o valor adicionado preliminar e 
definitivo, declarados por cada contribuinte do município, 
exibindo a diferença de valor adicionado e a variação de 
percentagem entre tais dados dentre o ano de consulta; 
h) relatório comparando os seguintes dados por município: o valor 
adicionado preliminar e definitivo e o índice preliminar e 
definitivo – indicando a diferença entre tais dados em valores e 
percentual de crescimento; 
i) relatório com a previsão da quota de ICMS do município a partir 
dos dados históricos fornecidos pela Contratante; 
j) relatório que permita efetuar lançamentos de previsão de 
faturamento e custo de matéria-prima, e a partir daí, obter uma 
prospecção de retorno no ano base; 
k) relatório que confronte a quota parte do ICMS previsto e a 
quota parte do ICMS realizado a partir dos dados históricos 
fornecidos pela Contratante; 
l) relatório que indique o repasse da quota de ICMS ao município, 
a partir dos dados históricos fornecidos pela Contratante, podendo 
buscar o relatório dentro do intervalo de data inicial e final 
desejado, pelo total da cidade ou do estado; 
m) relatório que permita acompanhar o quanto cada empresa 
representou no retorno do ICMS para o município, podendo ser 
consultado individualmente ou por critério de acompanhamento, 
dentro da competência desejada; 
n) relatório comparativo entre o valor adicionado provisório e o 
valor adicionado GIA, mostrando a diferença entre eles, podendo 
ser exibido por todos ou individualmente; 
o) relatório indicativo de GIAs, apontando CFOPs, que contem 
lançamentos com divergências na soma das informações declaradas em 
Base de Cálculo, Isentas e Outras, em relação a coluna Valor 
Contábil, permitindo selecionar a exibição de CFOPs (Incidentes de 
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Valor Adicionado/ Não Incidentes de Valor Adicionado/ TODOS os 
CFOPs), permitindo informar, a partir de qual valor da diferença, 
podendo selecionar  o tipo de diferença a ser exibida (Inferior ao 
valor Informado/ Superior ao valor Informado) na competência 
desejada. 
 
7.4.5 – O sistema deve disponibilizar os seguintes relatórios 
operacionais: 
a) relatório que indique toda a circulação de CFOP do contribuinte 
no ano base – segregando os CFOPs de entrada e saída, e a 
diferença entre tais dados e seu percentual; 
b) relatório que indique a utilização de determinado CFOP pelos 
contribuintes; 
c) relatório que indique a utilização de CFOP sem incidência, mas 
com base de cálculo - filtrado por ano e contribuinte; 
d) relatório que faça uma análise de contra partida e apontamentos 
de CFOPs que requerem determinados tipos de acompanhamentos; 
e) relatório que aponte a diferença do Valor Contábil em relação a 
Base de Cálculo, Isentas e Outras, podendo exibir a diferença 
Superior ou Inferior em relação a um valor base informado;  
f) relatório que informe todos os contribuintes ativos no 
município filtrado por regime tributário; 
g) relatório que informe todos os contribuintes inativos no 
município filtrado por ano; 
h) ferramenta para emissão de etiquetas, para envio notificações 
via Correios, individual ou em lote; 
i) relatório que informe as Gias importadas sem base de cálculo; 
j) relatório comparativo mês a mês, das GIAs do ano base em 
relação as GIAs do ano anterior, informando o percentual de 
variação; 
k) relatório que informe os contribuintes omissos de Gia, perante 
a Secretaria da Fazenda Estadual; 
l) relatório que informe os contribuintes pendentes de entrega de 
Gia, perante a Secretaria da Fazenda Municipal; 
m) relatório que informe os contribuintes pendentes de entrega de 
Sped perante a Secretaria da Fazenda Municipal; 
n) o sistema deve disponibilizar envio de notificação, para os 
contribuintes que estiverem pendentes de entrega de Gia e Sped e 
Omissos de entrega de GIA ao Sefaz; 
o) o sistema deve disponibilizar notificação específica padrão 
para o produtor rural, podendo ser impressa individualmente ou em 
lote; 
p) relatório demonstrando os dados importados referente ao Sped; 
q) relatório confrontando os dados informados no Sped com os dados 
declarados na Gia; 
r) relatório que demonstre a entrada e saída de valor adicionado 
mensal e acompanhamento de todos os códigos da Dipam B; 
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s) relatório que demonstre a evolução mensal do valor adicionado 
de cada contribuinte, sendo Analítico por CFOP; CFOP por 
contribuinte; inconsistência de CFOP, previsão do valor adicionado 
por contribuinte e valor adicionado sintético por contribuinte; 
t) relatório que informe a margem do valor adicionado por 
contribuinte no ano base de consulta, referente as informações 
recebidas nos arquivos de GIA, através das importações (acesso 
contador/ acesso contribuinte/ acesso prefeitura) em tempo real, 
exibindo os cálculos conforme a análise da margem crescimento; 
u) relatório que informe o valor adicionado gerado 
individualmente, por cada contribuinte (de dentre e fora do 
município), dentre cada arquivo de Valor Adicionado importado 
(provisório e definitivo), no ano de consulta, podendo visualizar 
a informação em ordem decrescente e exportar as informações em 
arquivo XML; 
v) relatório referente à evolução anual do valor adicionado dentro 
do período de cinco anos, por cada regime (Regime periódico de 
apuração/ Simples Nacional/ Produtor Rural), podendo ser exibido 
por todos ou individualmente; 
w) relatório comparativo do valor adicionado, gerado por cada 
contribuinte no município (contribuintes de dentro e fora do 
município), considerando os valores por tipo de declaração (GIA 
SEM DIPAM-B/ GIA QUE TEM DIPAM-B/ DIPAM-B DE GIA/ DASN SEM DIPAM-
B/ DASN QUE TEM DIPAM-B/ DIPAM-B DE DASN/ DIPAM-A (COM OU SEM 
RATEIO)/ DIPAM-B (RATEIO) DE DIPAM-A), no ano base informado e o 
acompanhamento, dos tipos de lançamentos e o percentual de 
variação do VA informado por cada um, nos últimos 5 anos. 
 
7.4.6 – Produtor Rural 
A contratada deve disponibilizar ferramenta para o acompanhamento 
e auxilio do controle do V.A. do Produtor Rural. 
a) Ferramenta para emissão de Etiquetas Produtor Rural, para 
facilitar o envio de correspondências, gerado após pesquisa 
parametrizada no Cadastro de Contribuintes, seguindo as 
especificações dos Correios, para a geração e impressão de 
etiquetas, para endereçamento de cartas, com impressão do CEP em 
código de barras; 
b) Relatório exibindo as declarações do Produtor Rural no ano 
base, permitindo acompanhar TODOS os produtores em tempo real, 
conforme sua situação (com produção/ sem produção/ não informado); 
c) Disponibilizar ferramenta de Notificação Produtor Rural, para 
impressão individual ou em lote, convocando os produtores rurais, 
para informar a produção no respectivo Ano base; 
d) Disponibilizar relatório, para acompanhamento dos destinatários 
das NFe-XML Produtor Rural importadas para o sistema, informando o 
regime do destinatário e o valor total das notas recebida. 
 
7.5 – Acesso Administrador 
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Essa funcionalidade deve possuir os seguintes requisitos: cadastro 
de usuários; controle de acesso dos fiscais da prefeitura, 
gerenciamento de arquivos de dados oficiais (Valor Adicionado 
Provisório e Definitivo / IPM Provisório e Definitivo / Cadastro 
de Contribuintes) e o controle de acessos aos módulos 
(contribuinte / contador / XML / prefeitura / administrador). 
 
7.5.1 – Controle de acesso 
a) Demonstrar que o administrador, conforme orientação da 
prefeitura, possa gerenciar os dados oficiais, permitindo excluir 
os arquivos de Valor Adicionado (Provisório e Definitivo), Índice 
de Participação (Provisório e Definitivo) e Cadastro de 
Contribuintes; 
b) Demonstrar que o administrador, conforme orientação da 
prefeitura, possa liberar e/ou bloquear acessos de usuários da 
prefeitura, conforme orientação; 
c) Demonstrar funcionalidades de controle de acesso de todos os 
módulos (administrador / contribuinte / contador / XML / 
prefeitura); 
d) Demonstrar o cadastro ou alteração da senha do usuários; 
e) Demonstrar como o usuário pode alterar sua senha pessoal sempre 
que desejar; 
g) Demonstrar que o acesso ao sistema seja feito por meio de senha 
pessoal; 
h) Demonstrar dispositivo para recuperação de senha, sendo 
exigível do contribuinte apenas a digitação do CNPJ/CPF. 
 
8 – Atendimento/suporte ao contribuinte usuário 
a) Reclamações e denúncias: disponibiliza ao contribuinte um canal 
para envio de mensagens de reclamação ou denúncia. 
b) Atendimento on-line via e-mail: disponibiliza recursos de 
atendimento on-line via e-mail ao contribuinte em tempo real. 
 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA 
1) A empresa contratada deverá, obrigatoriamente, efetuar a 
apresentação técnica, sendo que a Comissão de Licitação avaliará e 
emitirá parecer sobre a vinculação entre o sistema ofertado e o 
edital. 
2) Os requisitos serão avaliados sequencialmente obedecendo à 
ordem do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, na ordem crescente de 
numeração ou por amostragem a critério da administração. 
3)  No caso da escolha de teste por amostragem a apresentação dos 
itens selecionados será apresentado a empresa vencedora no ato da 
sessão do teste de aceite. 
4) Ao final dos testes será emitido, pela Comissão de Avaliação, 
um relatório baseado nos resultados dos testes realizados.  A 
adjudicação e homologação dependerá da aprovação e sua não 
aceitação acarretará a automática desclassificação da proponente. 
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5) Prazo para a realização das manutenções  parametrizações 
necessárias será de 20 (vinte) dias úteis a contar da assinatura 
do contrato. 
6) Os serviços deverão estar de acordo com o Termo de Referência 
do Anexo I deste Edital. 
7) Prazo real de garantia do proponente para o produto e serviço 
ofertado, observará às disposições da Lei n.º 8078/1990; 
8) Os produtos e os serviços deverão ser conduzidos em estrita 
observância com as normas da Legislação Federal, Estadual e 
Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos. 
9) Os serviços deverão ser iniciados no primeiro dia útil seguinte 
à assinatura do contrato e o sistema totalmente implantado e 
operando em até 30 (trinta) dias úteis após essa data. 
10) Os serviços e relatórios adicionais solicitados pela 
Contratada à Contratante serão objeto de análise pela área técnica 
da prestadora de serviço e serão cobrados na forma de aditivo 
contratual. 
11) A base de dados é de propriedade da municipalidade devendo ser 
entregue em perfeitas condições no formato texto (txt) ou SQL 
acompanhado do respectivo leiaute. 
12) A base de dados somente será fornecida após a quitação de 
todas as notas fiscais emitidas pela Contratante à Contratada. 
13) A base de dados contém informações abarcadas pelo sigilo 
fiscal e tributário e somente será fornecida após o encerramento 
formal do contrato. A Contratada enviará ofício à Contratante 
informando o encerramento do contrato. 
14) A solicitação da base de dados será realizada pela 
municipalidade formalmente, por meio de ofício. O prazo para 
entrega é de até dez dias úteis contados a partir da ciência do 
ofício. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA  
Pregão nº 026/2019 
 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA FORNECIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO 
ELETRÔNICA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DECLARAÇÃO PARA O ÍNDICE DE 
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS QUE OPERE EM AMBIENTE WEB, conforme 
especificações constantes do anexo I. 
 
 
Prazo de entrega: Conforme cronograma da Secretaria Municipal da Finanças e 
Planejamento. 
 
Local de entrega: Prefeitura Municipal de GUAPIARA 
 
Item Descrição  Período Preço Mensal 

(R$)  
Preço Total 
(R$)  

1  CONVERSÂO DA BASE DE DADOS E 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

1 Mês R$ R$  

2  LICENCIAMENTO DE USO DO 
SISTEMA  

12 Meses R$ R$  

PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA (por extenso) R$  
 
 
Observações: 
a) O valor total será liquidado em 12 parcelas mensais fixas e irreajustáveis, 
mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente recebida e aceita pelo 
Gestor do Contrato 
b) Todos os serviços serão prestados de acordo com o escopo, exigências e 
condições de prestação de serviços estabelecidas no edital e seus anexos, 
devendo o proponente especificar em sua proposta qual o sistema operacional, o 
banco de dados, as linguagens de programação, módulos de segurança e a 
quantidade de licenças por usuários. 
c) A empresa licitante está ciente de que não será admitido em hipótese alguma a 
inclusão posterior de qualquer despesa adicional, a qualquer título e a qualquer 
tempo e que aceita todos os termos deste Pregão, conforme especificação do 
Edital, inclusive quanto à forma de pagamento, de acordo com cronograma físico-
financeiro com indicação dos serviços efetuados. 
d) Está ciente, inclusive, que em caso de irregularidade(s) no(s) no item(ns) 
integrante(s) do(s) edital entregue(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de 
pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).  
 
NOTAS: 
1. A empresa licitante deverá apresentar seu preço de acordo com a planilha, em 
moeda real, como forma de facilitar o julgamento. No preço total deverão estar 
incluídos todos os custos diretos e indiretos para a realização dos serviços, 
bem como encargos trabalhistas, fiscais, sociais, impostos, taxas, emolumentos, 
seguros, frete, e outros encargos decorrentes do fornecimento do objeto licitado 
e porventura incidentes no desenvolvimento e apresentação dos seus serviços, não 
sendo admitido em hipótese alguma a inclusão de qualquer despesa adicional, a 
qualquer título a qualquer tempo. 
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DADOS DO PROPONENTE: 
Nome: 
Razão Social: 
Endereço Completo:
CNPJ: 
Telefone:                                   Fax:                                       e
mail: 
Validade da Proposta (não inferior a 60 dias corridos)
LOCAL/DATA 

------------------------------------------------------------ 
Assinatura do responsável 
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ANEXO III 

 
 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 

 
            Pelo presente instrumento particular de Procuração e 
pela melhor forma de direito, a 
Empresa...........................................................
......................, com sede à 
.............................................................., 
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
......................................e Inscrição Estadual sob n.º 
...................................., neste ato, representada por 
seu sócio-gerente Sr(a)..........................., portador(a) da 
Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF 
n.º........................, nomeia e constitui seu representante 
o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da 
Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF 
n.º.................................., a quem confere  poderes 
para  representar a empresa outorgante no PREGÃO N.º 026/2019, 
instaurado pela Prefeitura Municipal de GUAPIARA, em especial para 
firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação 
de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou 
desistir da interposição de recursos e praticar  todos os demais 
atos pertinentes ao certame acima indicado.  
 

Local e data. 
 

Assinatura do responsável pela outorga 
 
 
 
 
Atenção:  Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir 
acompanhada  de cópia do contrato social da proponente ou  de 
outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência 
do outorgante para constituir mandatário. 
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ANEXO IV 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS  ME.  e  EPP 
 
 
 
Pregão nº 026/2019 
Processo nº 0456/2019 
 
 
 
                       
..........................................................., devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº  .............................., com sua sede 
..........................................., DECLARA  sob penas da Lei, 
que se enquadra na condição de Microempresa  ou  Empresa de Pequeno 
Porte, nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas 
excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo,  pelo qual pretende fazer 
uso do direito no certame acima indicado. 
 

...................., .... de ............. de 2019. 
 
 
 
........................................................................

. 
assinatura do representante legal 

Nº do RG. 
 
 
 
 
Atenção:  Na apresentação desta declaração  a mesma deverá vir 
acompanhada  de cópia do contrato social da proponente ou  de outro 
documento, onde esteja expressa que a empresa é ME ou EPP. 
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ANEXO V 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
 
 
Pregão nº 026/2019 
Processo nº 0456/2019 
 
 
                       
..........................................................., devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº  .............................., com sua sede 
..........................................., em conformidade com o 
disposto no art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, DECLARA que 
está apta e cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no 
edital que rege o certame acima indicado. 
 

...................., .... de ............. de 2019. 
 
 
........................................................................

. 
assinatura do representante legal 

Nº do RG. 
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ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 

Contratante: Município de GUAPIARA 
Contratada: XXXXXXXXXXXXXX 
Objeto: contratação de empresa especializada em licenciamento de 
uso de sistema para a modernização da administração tributaria 
municipal, incluindo implantação, conversão, treinamento, suporte, 
e transferência, de tecnologia, conforme especificações constantes 
do anexo I. 
Valor: R$ XXXXXXX 
 
Pelo presente instrumento de contrato e na melhor forma de 
direito, de um lado o MUNICIPIO DE GUAPIARA, situado na Rua Egidio 
Seabra do Amaral nº 260, inscrito no CNPJ sob nº. 46.634.275/0001-
88, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Jusmara 
Rodolfo Passaro, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta 
cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. XXXXX e do CPF/MF 
sob nº. XXXXXXXX, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e 
de outro lado a empresa __________________, com endereço na cidade 
de ________, na Rua ______________, devidamente inscrita no CPF 
sob n.º _________, neste ato por seu representante abaixo 
assinado, doravante simplesmente denominado CONTRATADA, de acordo 
com os elementos constantes do pregão nº xxxxx/xxx - Processo 
Administrativo Nº.  xxxxxxxx, e ainda com fundamento na Lei 
Federal 8.666 de 21/06/93, com as alterações introduzidas pela Lei 
Federal 8.883 de 08/08/94, têm entre si, justo e contratado o 
objeto do presente instrumento, a reger-se pelas disposições do 
edital e seus anexos, da proposta de preços e das cláusulas e 
condições que seguem: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: - DO OBJETO  
 
1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de 
empresa especializada em licenciamento de uso de sistema para a 
modernização da administração tributaria municipal, incluindo 
implantação, conversão, treinamento, suporte, e transferência, de 
tecnologia, conforme especificações constantes do anexo I. 
1.2 – Considera-se parte integrante do instrumento, como se nele 
estivessem transcritos os seguintes documentos: a) edital do 
presente pregão e seus respectivos anexos; b) proposta/último 
lance, apresentado pela contratada. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL 
DE ENTREGA 
2.1 – O Sistema deverá ser instalado de acordo com a ordem de 
serviço emitida pela Secretaria municipal da Fazenda. 
2.2 – A Prefeitura disponibilizará as bases de dados antes da 
implantação do sistema. 
2.2.1 - A implantação do sistema se iniciará após a emissão da 
Ordem de Serviço de implantação, devendo ser concluída dentro do 
prazo de 30 dias.  
2.3 - A CONTRATADA deverá prestar os serviços rigorosamente iguais 
ao apresentado em sua Proposta Comercial, nas determinações do 
Anexo I, do Edital/Pregão nº 026/2019, com garantia de bom serviço 
enquanto perdurar o presente contrato. 
2.4 - Os serviços deverão ser realizados na sede da CONTRATANTE, 
na Rua Egidio Seabra do Amaral 260, Centro GUAPIARA/SP. 
2.5 - A CONTRATADA permitirá o livre acesso às instalações da 
prestação dos serviços a pessoa(s) devidamente autorizada(s) pela 
CONTRATANTE para avaliar, verificar e assegurar-se de que 
continuam atendidas as condições exigidas por ocasião da 
licitação. 
2.6 - Para a execução dos serviços, a CONTRATADA utilizará 
equipamentos, pessoal e todo o material necessário de sua 
propriedade. 
2.7 - O licenciamento do sistema deverá ser realizado em caráter 
definitivo para a CONTRATANTE e este deverá permanecer operando sem 
restrições ou travas mesmo após a finalização do período contratual; 
entretanto, suspensos todos os serviços de suporte e manutenção, após a 
finalização do contrato; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO 
3.1 – O presente contrato terá o prazo de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a 
critério da CONTRATANTE e havendo necessidade de interesse 
público, nos termos do artigo 57, § 1º, e incisos, da Lei n° 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
4.1. A CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA o valor de 
R$___________ (________________), discriminado na sua Proposta 
Comercial, que fica fazendo parte deste instrumento como se 
escrito aqui estivesse para todos os efeitos legais e de direito, 
em 12 (doze) parcelas mensais, iniciando-se no prazo de 30 
(trinta) dias após o primeiro faturamento/entrega da nota 
fiscal/fatura e aceite dos serviços pelo gestor do Contrato. 
4.2. A liquidação de cada nota fiscal/fatura será feita pela 
CONTRATANTE mediante depósito em conta bancária da CONTRATADA na 
agência _____, conta corrente _____, Banco ______, ou diretamente 
na Tesouraria da CONTRATANTE. 



 
 
 
 
 
 

38 
 

Prefeitura Municipal de Guapiara 
CNPJ	46.634.275/0001‐88	

Rua Egidio Seabra do Amaral, 260 – Fone (15) 35471142 Fax: (15)35471148  

 CEP 18310‐000 – Guapiara – SP 

4.3. Nos preços estabelecidos no item 4.1. estão incluídos todos 
os encargos trabalhistas e previdenciários, tributos fiscais 
(federais, estaduais e municipais), taxa de administração, lucro, 
frete, seguro, ou outra despesa de qualquer natureza necessária à 
execução do objeto deste CONTRATO pela CONTRATADA. 
4.4. Não se admitirá, portanto, quaisquer outras despesas diretas 
ou indiretas, outros componentes de custo dos serviços à perfeita 
satisfação do objeto deste CONTRATO, de forma que os preços ora 
contratados se constituirão na única e total contraprestação a ser 
paga pela CONTRATANTE.  
4.5. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter, em especial, as 
indicações de Pregão Presencial nº 026/2019 – Processo nº 
0456/2019 – Contrato nº ________/2019, e o Termo de Recebimento da 
Prefeitura. 
4.5.1. A Nota Fiscal/Fatura que apresentar incorreções ou qualquer 
outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento será 
devolvida à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 15 (quinze) 
dias após a data de sua apresentação válida. 
4.6 - O valor ajustado não poderá sofrer qualquer majoração dentro 
do período de doze meses.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 
5.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da 
seguinte da dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXX 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
6.1 – A CONTRATADA além de responder civil e criminalmente por 
todos os danos que venha direta ou indiretamente, provocar ou 
causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, deverá entregar o 
objeto desse contrato de acordo com os termos pactuados, em 
estrita obediência à legislação vigente, responsabilizando-se 
pelos tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, contribuições de qualquer natureza e 
quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem 
necessárias para a fiel execução deste contrato, inclusive pela 
garantia dos equipamentos constantes nos anexos. 
6.2 – A CONTRATADA deverá fornecer os bens e serviços objeto do 
presente contrato nas condições previstas no Edital e seus anexos. 
6.3 – A CONTRATADA fica responsável pelas operações de transporte, 
carga e descarga, e, especialmente, a guarda dos equipamentos 
durante a execução dos serviços.  
6.4. A CONTRATADA deverá substituir, no local de entrega e no 
prazo ajustado, após a notificação o material ou serviços 
recusados. 
6.5. A CONTRATADA deverá atender os chamados técnicos em no máximo 
2 (dois) dias úteis. 
6.6. A CONTRATADA, não poderá ceder ou transferir, total e 
parcialmente, o presente contrato a terceiros, sob pena de ser ele 
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rescindido. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 
7.1 – O recebimento do objeto pelo CONTRATANTE dar-se-á com a 
expedição de atestado de recebimento. 
7.2 – O documento de aceite poderá ser expedido em até 3 (três) 
dias úteis, contados da data de instalação. 
7.3 – Para os fins desta cláusula, serão realizados testes nos 
equipamentos e serviços recebidos, que poderão ser assistidos por 
técnicos do fornecedor. 
7.4 – Só serão realizados testes de aceite para a verificação do 
atendimento das especificações do edital e seus anexos. 
7.6 – O recebimento dos bens e serviços não isentará a CONTRATADA 
do cumprimento das condições e prazo de garantia, sem prejuízo, 
inclusive, das responsabilidades contratuais/legais. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
8.1 –Em caso de inexecução do objeto da licitação, erro na 
execução, execução imperfeita, mora na execução ou inadimplência 
contratual, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, às penalidades previstas nos 
artigos 77 a 80, 86,87 e 88 Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas 
alterações.  
8.2 – As multas serão aplicadas nos moldes constantes do item 13 
do edital. 
8.3 – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 
outras. 
8.4 - As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente 
devidos. 
8.5 - Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma 
prevista no parágrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data do recebimento, pela CONTRATADA, da 
respectiva notificação, a cobrança será objeto de medidas 
administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção 
monetária no período compreendido entre o dia imediatamente 
posterior à data 
final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento 
efetivamente ocorrer. 
8.6 - A aplicação das sanções de advertência ou multa fica 
condicionada à prévia defesa do infrator, a ser apresentada no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva notificação. 
8.7 - Da aplicação das sanções de advertência ou multa caberá 
recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação do ato. 
8.8 - A mora na execução e o não atendimento às determinações da 
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA à advertência ou à 
multa, autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na 
reincidência, a declarar rescindido o contrato e punir o faltoso 
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com a suspensão do direito de licitar e contratar em seu âmbito, e 
até mesmo adotar as providências para a declaração de sua 
inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipóteses, o direito de 
defesa. 
8.9 - Sem prejuízo da aplicação, à CONTRATADA, das sanções 
cabíveis, a CONTRATANTE recorrerá às garantias constituídas, a fim 
de se ressarcir dos prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do 
contrato e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas 
e danos. 
 
CLÁUSULA NONA: DAS GARANTIAS 
9.1 - A CONTRATADA garante integralmente por ...........(.......) 
meses, contados a partir da data do aceite da mercadoria, o 
perfeito funcionamento do equipamento fornecido. Durante o período 
de garantia, os equipamentos que apresentarem defeitos serão 
reparados ou trocados e todas as despesas inerentes à operação 
correrão por conta da CONTRATADA, sem qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 
9.1.1 – A solução de qualquer defeito apresentado deverá ocorrer 
por meio de substituição do material defeituoso ou serviço 
inadequado, por material de qualidade igual ou superior à 
originalmente prevista. 
9.2 – A CONTRATADA deverá atender aos chamados técnicos, 
observadas as condições fixadas na presente cláusula, no máxima em 
05 (cinco) dias da formalização do chamado. Os serviços serão 
realizados nas dependências da CONTRATANTE. Quando for necessária 
a retirada de equipamento para conserto nas dependências da 
CONTRATADA, esta deverá disponibilizar outro idêntico até a 
devolução do equipamento consertado. 
9.3 – Na falta de atendimento a chamado técnico nas condições e 
prazos fixados neste contrato, o prazo de garantia do equipamento 
que não recebeu a assistência técnica devida no prazo ajustado 
recomeçará a ser contado, como se novo fosse, a partir da data em 
que foi devolvido reparado ao CONTRATANTE, sem prejuízo da 
aplicação de penalidades por descumprimento contratual, fixadas na 
cláusula nona. 
9.4 – Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, o 
CONTRATADO efetivou, conforme previsões contidas no instrumento 
convocatório, o depósito de R$ ................... 
(..............) equivalentes a 5% (cinco) por cento do valor 
total deste contrato. 
9.5 – A garantia prestada será liberada ou restituída após a 
execução do contrato. 
9.6 – A não apresentação da cobertura da garantia importará na 
rescisão contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: RESCISÃO 
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10.1 – A inexecução total ou parcial ensejará a rescisão do 
CONTRATO, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93 e suas 
alterações, independentemente  de interpelação judicial ou 
extrajuducial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do 
mesmo ordenamento legal. 
10.2 – Na hipótese  de rescisão, a CONTRATANTE poderá, a fim de se 
ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pelo 
CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobrança judicial ou 
extrajudicial por perdas e danos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
11.1 – Este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no 
artigo 65, da Lei n. 8666/93 e suas alterações, mediante o 
correspondente TERMO ADITIVO. 
11.2 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem objeto 
deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de 
seu valor inicial atualizado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA TRANSFERÊNCIA E DA SUBCONTRTAÇÃO  
12.1 – A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar o objeto 
deste contrato, no todo ou em parte, sob pena de rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Capão Bonito/SP, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
solução de questões oriundas do presente contrato. 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este 
contrato em três vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e 
por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo 
assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito. 

 
GUAPIARA, ...... de ................. de 2019. 

 
 
______________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPIARA 
 
 
 
_______________________________ 
CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1- _________________________________ 
 
2-  _________________________________ 
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Anexo VII – Termo de Ciência e Notificação 

 
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos) 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAPIARA/SP 
CONTRATADA:  
CONTRATO Nº:  
ORIGEM:  
OBJETO:  
PROCESSO:  
ADVOGADO(S)*: 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e 
julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo 
cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 
conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido 
na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os 
Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao 
aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a 
partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil; 
 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou 
eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 
interessado, peticionando no processo. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final 
e consequente publicação; 
 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas 
legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 
recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Cargo: 
CPF: RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: E-mail institucional: 
E-mail pessoal: Telefone(s): 
 
Assinatura:   
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Cargo: 
CPF: RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: E-mail institucional: 
E-mail pessoal: Telefone(s): 
 
Assinatura:    
 
Pela CONTRATADA: Nome: 
Cargo: 
CPF: RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: E-mail institucional: 
E-mail pessoal: Telefone(s): 
 
Assinatura:    
 
Advogado: (*) Facultativo. 
Indicar quando já constituído, informando, inclusive,o endereço 
eletrônico. 

 


