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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 - PROCESSO N° 28/2018 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços para 
fornecimento e manutenção de sistema informatizado envolvendo a apuração e 
conferencia dos valores econômico-fiscais declarados pelos contribuintes da Indústria 
e Comércio sediados no município à Secretaria da Fazenda do Estado, que opere em 
ambiente Internet. 
 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

e-mail:  

Representante:  

RG:  

CPF:  

Cidade/Estado:  

Telefone/fax:  

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

Local:                                                      , _____ de ____________ de 2018. 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura 

 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura do Município de Alumínio e sua 
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e 
remeter ao Setor de Licitações desta, preferencialmente pelo e-mail: 
licitacao@aluminio.sp.gov.br  
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Alumínio 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. 
 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicados e ou 
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

 

mailto:licitacao@aluminio.sp.gov.br
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 21/2018 
PROCESSO N° 28/2018 
DATA DA REALIZAÇÃO: 18/09/2018 
HORÁRIO: a partir das 9:30 horas  
LOCAL: Paço Municipal – Av. Eng. Antônio de Castro Figueirôa, 100 – Alumínio – 
SP na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços para 
fornecimento e manutenção de sistema informatizado envolvendo a apuração e 
conferencia dos valores econômico-fiscais declarados pelos contribuintes da Indústria 
e Comércio sediados no município à Secretaria da Fazenda do Estado, que opere em 
ambiente Internet. 
 
 
A Prefeitura Municipal de Alumínio torna público para conhecimento dos interessados, 
que se acha aberta nesta unidade licitação na modalidade PREGÃO (Presencial), do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL - Processo nº 28/2018, objetivando a contratação de 
empresa especializada para prestação de Serviços para fornecimento e manutenção 
de sistema informatizado envolvendo a apuração e conferencia dos valores 
econômico-fiscais declarados pelos contribuintes da Indústria e Comércio sediados no 
município à Secretaria da Fazenda do Estado, que opere em ambiente Internet., que 
será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 
123/2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas 
na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie.  

As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este Edital e seus 
anexos, que dele fazem parte integrante.  

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na Seção de Protocolo, até o horário marcado para a 
sessão pública de processamento do Pregão. Após, os interessados em participar do 
certame deverão se dirigir a Sala de Reuniões para o devido credenciamento.  

A sessão de processamento do Pregão será realizada na sala de reuniões do Paço 
Municipal, à Av. Eng. Antônio de Castro Figueirôa, 100 – Alumínio/SP, iniciando-se no 
dia 18/09/2018, às 9:30 horas e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da 
Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.  

O edital e seus anexos poderão ser obtidos na Avenida Antônio de Castro Figueirôa, 
100, Centro, Alumínio/SP, das 9h00 às 16h00, sob custas do edital impresso em           
R$ 25,60 (vinte cinco reais e sessenta centavos). 

I- DOCUMENTOS INTEGRANTES 
Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

 Anexo    I –  Termo de Referência 

 Anexo   II –  Modelo de Credenciamento 

 Anexo III –  Modelo de Declaração que cumpre requisitos de habilitação 
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 Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos 
Supervenientes 

 Anexo   V – Modelo de Declaração de não emprego de menores 

 Anexo  VI – Modelo de Declaração Micro Empresas 

 Anexo VII – Minuta Contrato 
 

 
II. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 – Poderão participar deste Pregão, as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto, legalmente constituídas e que satisfaçam as condições estabelecidas neste 
Edital, não sendo permitida a participação de consórcios. 
2.2 – As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, sendo que o município de Alumínio-SP não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 
2.3 – A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos 
termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.  
2.4 – Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, por qualquer processo de cópia autenticada via cartório 
competente, ou por servidor da equipe de apoio ou pregoeira da Prefeitura Municipal 
de Alumínio.  
2.5 – Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, 
apresentar reclamações ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, a 
pregoeira e os membros da Equipe de Apoio.  
2.6 – É vedada a participação de empresas: 

2.6.1 – Concordatária, em recuperação judicial ou extrajudicial, ou em processo 
de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
2.6.2 – Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela Administração Pública e, 
caso participe do processo licitatório, estará(ao) sujeita(s) às penalidades 
previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93; 
2.6.3 – Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma 
firma licitante. 

 
2.7 – Não poderá participar direta ou indiretamente da Licitação, servidor dirigente do 
Município de Alumínio-SP, bem como as empresas cujos sócios, administradores, 
empregados, controladores sejam servidores do mesmo.  
2.8 – Empresas em consórcio.  

 
III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
3.1 – No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes, a Licitante 
deverá credenciar um representante, sendo recomendável sua presença  no ato da 
abertura da sessão. 

 
3.1.1 – Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 

documentos: 
a) documento de identidade em original ou cópia autenticada; 
b) Se a proponente se apresentar através de representante o mesmo deverá 
estar munido de instrumento particular de procuração com firma 
reconhecida em Cartório, que comprove os necessários poderes para praticar 
todos os atos inerentes ao certame, em nome da proponente e acompanhada 
de documento comprobatório de capacidade do outorgante para constituir 
mandatários (cópia do contrato social ou estatuto devidamente autenticado).  
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  b.1) Em sendo instrumento público de procuração, fica dispensada a 
verificação dos documentos que comprovem os poderes do outorgante. 

 
b.2) Se a licitante estiver representada por seu titular, diretor, sócio ou 
gerente, deverá estar munido de cópia do Estatuto Social ou Contrato 
Social devidamente registrado e autenticado e que lhe confira poderes 
expressos para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

 
c) Declaração de que aceita e concorda com as condições expressas no Edital, 
modelo do Anexo III. O licitante que não dispor da declaração ou apresentá-la 
com qualquer incorreção poderá assiná-la ainda perante a equipe de apoio 
desde que disponha de poderes para tal investidura. 
d) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 
qualificação, conforme o modelo do Anexo IV. 
e) Declaração de comprovação, exigida somente para microempresas e 
empresas de pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso 
pretenda beneficiar-se, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123 de 
14/12/2006, conforme modelo constante no Anexo VI deste edital. 

  
3.2 – A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a intervenção da licitante no presente certame, 
especialmente quanto a oferta de lances e a interposição de recursos, porém a 
proposta da licitante será considerada no certame, sendo que no caso de não 
apresentação do contrato social ou estatuto social, a licitante deverá incluir o 
documento no envelope de documentação. Caso não apresente de forma alguma o 
contrato social ou estatuto social, perderá o direito de concorrer ao certame. 
3.3 – A Licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha 
renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos da pregoeira.  
3.4 – Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será 
admitida a participação de outras Proponentes.  
3.5 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
 
 
IV – DA APRESENTAÇÃO, ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA 
 
4.1 Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 
indevassáveis, fechados e entregues ao Protocolo, conforme endereço, dia e horário 
especificados abaixo: 

 
4.1.1 Os envelopes: n° 01 – Proposta e n° 02 – Documentação de 
Habilitação deverão ser Protocolados, à Av. Eng. Antônio de Castro 
Figueirôa, 100, Alumínio/SP, até às 9:30 horas do dia  18/09/2018. 

 
4.1.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os 

seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 
PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2018 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE 
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ENVELOPE Nº 02 

DOCUMENTOS HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE 

 
 
4.2 A abertura da sessão pública para o credenciamento do representante legal da 
licitante e abertura dos envelopes e demais atos dar-se-á às 9:30 horas do dia  XX de 
setembro de 2018 na sala de Reuniões do Paço Municipal, localizado à Av. Eng. 
Antônio de Castro Figueirôa, 100- Centro – Alumínio/SP 
 
V – DO ENVELOPE “PROPOSTAS DE PREÇOS” 
5.1 – No Envelope “Proposta de Preços” constará a carta-proposta, a qual deverá: 

 
5.1.1 constar prazo, local e forma da prestação do serviço, conforme discriminado 
no Anexo I; 
5.1.2 – Ser redigida, preferencialmente, em 01 (uma) via, em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e 
rubricadas todas as folhas pelo representante legal da Proponente. 
5.1.3 – Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, 
número, bairro, cidade, CEP., UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), 
mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual serão 
depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem 
como, a qualificação do representante da Licitante, para fins de assinatura do 
contrato, quando for o caso.  
5.1.4 – Constar prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data de abertura do envelope “proposta”.  Se a proposta não informar este prazo, 
será esta a validade considerada. 
5.1.5 – As propostas deverão conter, obrigatoriamente, sob pena de 
desclassificação, a marca, origem e especificação detalhada do sistema, 
vedada a oferta de vantagem não prevista neste instrumento convocatório. 
5.1.6 – Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em 
moeda corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a 
vírgula (Lei Federal nº 9.069/95), discriminados por item, em algarismo (unitário e 
total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas despesas que incidam ou 
venham a incidir, tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os 
custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, 
inclusive os decorrentes de garantia, assistência técnica.  

  
 
5.2 DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 
5.2.1 As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão 

verificadas quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo pregoeira  da forma 
seguinte: 
a)  Discrepância entre valor total grafado em algarismos e por extenso: 
prevalecerá o que mais se aproximar da soma total da proposta, mantendo-se 
os valores unitários; 
b)  Erros de transcrição das quantidades previstas: o item será corrigido, 
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;  
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c) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o total;  
d.) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e 
retificando-se a soma. . 

 
VI – DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
 
6.1 – A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO, os 
documentos relacionados a seguir: 
  
6.1.1.– REGULARIDADE JURÍDICA E FISCAL 

6.1.2. Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última 
Alteração Consolidada (desde que conste o objeto social do contrato) registrados 
na Junta Comercial do Estado ou  Registro Comercial para empresa individual e no 
caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo acompanhado da Ata da 
Assembléia que elegeu a diretoria em exercício; 
6.1.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa; 
6.1.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
6.1.5 Prova de Regularidade com a Secretaria da Receita Federal e a Dívida Ativa 
da União; 
6.1.6  Prova de Regularidade com INSS; 
6.1.7  Prova de Regularidade com FGTS. 

 
NOTAS: 
- Caso o licitante tenha apresentado o Contrato Social no credenciamento, o 

mesmo fica dispensado do referido documento no envelope de habilitação; 
- De acordo com o Art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro 

de 2006, As microempresas e empresas de pequeno porte por ocasião da 
participação no processo licitatório, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição;        

- As certidões negativas que não possuírem prazo de validade serão 
consideradas válidas até 60 (sessenta) dias da data de emissão, exceto as 
emitida pela Internet; 

- Todas as fotocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela 
Internet; 

- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no Envelope 02,  
preferencialmente dispostos ordenadamente; 

- Os documentos de habilitação poderão ser substituídos pelo Certificado 
de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Alumínio, 
desde que, esteja atualizado e com todos os documentos em dia. 

 
 
6.3 – QUALIFICAÇÕES ECONOMICA 

a) Certidão Negativa de pedido de Falência ou Recuperação Judicial, expedida 
pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 
60 (sessenta) dias corridos. Para esta certidão só será aceita outra validade se 
estiver expressa no próprio documento. 
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6.4– QUALIFICAÇÕES TÉCNICA 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e 

compatíveis em características, quantidades, e prazo com objeto ora 
licitado. Comprovação esta que deverá ser feita através de atestado(s) 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome 
da empresa licitante. 
 

6.5 – OUTROS DOCUMENTOS 
a) Declaração de que não emprega menor, para fins de atendimento ao disposto 

no art.7º, inciso XXXIII da Constituição Federal (modelo de declaração - anexo 
V) 

 
6.6 – Os documentos emitidos por via INTERNET terão seus dados conferidos pela 
Equipe de Apoio perante o site correspondente.  
6.7 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  
6.8 – Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências e 
não sendo possível sanar a falha na própria sessão ou contrariar qualquer dispositivo 
deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará a Proponente inabilitada. 
 
VII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
7.1 – Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o 
Edital, o licitante que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da 
sessão do Pregão.  
7.2 – Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização 
do certame. 

 
VIII – DA SESSÃO DO PREGÃO 
8.1 – A Pregoeira declarará aberta a sessão, iniciando a fase de credenciamento, 
conforme Item 03 deste. 
8.2 – Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, a Pregoeira fará 
divulgação verbal dos interessados, dando-se início ao recebimento dos envelopes 
“proposta de preço” e “documentação de habilitação”, sendo que as proponentes 
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do pregão.  
8.3 – Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, serão feitas as suas 
conferências, análises de suas conformidades com as exigências do Edital e posterior 
rubrica pela  Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes.  
8.4 – Cumprido o Item 5.1, serão desclassificadas as propostas que: 

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos; 
b) apresentar preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que 
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação, 
comprovando que os custos são coerentes com os de mercado; 

c) apresentar propostas alternativas, tendo como opção de preço, ou oferta de 
vantagem baseada na proposta das demais Licitantes.  

 
8.5 – Para fins de classificação das propostas, será considerado o menor preço.   
8.6 – A pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço, e aquelas 
que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.  
8.7 – Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item. 
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8.6 - Serão classificadas as propostas subseqüentes que apresentarem os menores 
preços, até o máximo de três, já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido 
os valores oferecidos.  
8.8 – Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances 
verbais conforme item 8.7., a ordem para esses lances será definida através de 
sorteio. Às Licitantes proclamadas classificadas será dada oportunidade para nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, 
em relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.  
8.9 – A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o 
que definirá a seqüência dos lances seguintes.  
8.10 – O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço.  
8.11 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, 
implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
8.12 – A pregoeira poderá negociar com a Licitante excluída da participação dos 
lances verbais, na forma do item 8.11, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, 
observada a ordem de classificação. 
8.13 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades cabíveis.  
8.14 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em 
que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a Proponente para que seja obtido 
melhor preço. 
8.15 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério de menor preço.  
8.16 – Se o detentor da melhor proposta não for qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte e houver, de acordo com a ordem de classificação, 
propostas elaboradas por microempresas ou empresas de pequeno porte que 
superem a de menor valor em intervalo não maior que 5%, o pregoeira  deverá 
convocar o detentor da melhor colocada delas para, acaso queira, apresentar nova 
proposta no prazo de até cinco minutos. 
8.17 – Se a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte não se valer do 
direito de preferência a que alude o item anterior, a pregoeira deverá convocar os 
demais licitantes, de acordo com a ordem de classificação, que sejam microempresas 
ou empresas de pequeno porte e que se enquadrem na hipótese do item 8.16 para, 
acaso queiram, exercer igual prerrogativa. 
8.18 – Se nenhum dos licitantes exercer o direito de preferência, o objeto será 
adjudicado ao detentor da proposta originariamente vencedora do certame. 
8.19 – A Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e ao valor 
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, 
decidindo motivadamente a respeito.  
8.20 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias pela Licitante que a tiver formulado. 
 
 

8.20.1 - Se a empresa vencedora for microempresa ou empresa de 
pequeno porte e apresentar alguma restrição nos documentos de 
regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02(dois) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação 
(art. 43, § 1º, LC 123/06).   
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8.21 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
Proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pela pregoeira. 
8.22 – Se a oferta do Proponente for inaceitável ou se o licitante desatender as 
exigências habilitatórias, a pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e a 
qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor.  
8.23 – Na ocorrência do disposto no item 8.17, a pregoeira poderá negociar 
diretamente com a Proponente para obtenção de melhor preço.  
8.24 – Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela pregoeira, licitantes e 
Equipe de Apoio. Os envelopes das demais Proponentes, caso não haja recurso, ser-
lhes-ão devolvidos ao final da sessão.  
8.25 – A Licitante vencedora deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, apresentar 
Proposta Reajustada ao valor do lance vencedor ou da última negociação. 
8.26 – Se a licitante vencedora, injustificadamente, não apresentar situação regular no 
ato da feitura da nota de empenho, a sessão será retomada e, os demais licitantes 
serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas 
respectivas ofertas, observado que a pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao 
objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes neste edital. 
 
 
IX – DO CRITÉRIO E FORMA DE JULGAMENTO 
9 – Após o julgamento das propostas considerar-se-á qualificada aquela que, sendo 
aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar O 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
9.1 – O resultado do pregão será disponibilizado aos interessados na Prefeitura 
Municipal de Alumínio no Diário do Município /e ou no Diário Oficial do Estado, para 
intimação e conhecimento dos interessados.  
9.2 - Antes de declarada vencedora a empresa a apresentou a melhor oferta deverá 
fazer a demonstração do Sistema ao Município, visando à verificação de que atende 
aos requisitos do Edital, da forma como se segue: 

 
I - Apresentar: 

a) Software instalado em equipamento próprio para demonstrar 
funcionalidades conforme Termo de Referência – Anexo I;  

b) Impressora Laser ou Jato de Tinta para impressão das telas do sistema; 
c) Certificado digital, para demonstração das funcionalidades de transmissão 

dos documentos fiscais; 
d) Equipamento data-show, para a demonstração. 

 
II - Para exame de conformidade do Sistema com as características técnicas 
obrigatórias do Sistema será considerado: 

 
a) O exame de conformidade da proposta escrita com as todas as exigências 

descritas no Anexo I – Termo de Referência; 
b) Os programas instalados nos equipamentos para demonstração serão 

submetidos a testes, a fim de comprovar o atendimento às características 
técnicas OBRIGATÓRIAS constantes no Anexo I – Termo de Referência;  

 
9.2 – Para o cumprimento deste item, a empresa vencedora deverá, no prazo de até 
03 (três) dias úteis após a realização do certame (e após ser declarada vencedora), 
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dirigir-se à Divisão de Rendas deste Município para apresentar o Sistema, de acordo 
com as disposições do item anterior. 

 
9.2.1.1 – Após o procedimento descrito no subitem anterior, será emitido 
Parecer final, pelo Diretor de Div. de Rendas, juntamente com servidor por ele 
designado, informando se o Sistema atende às exigências deste Edital, o qual 
servirá de subsídio para a adjudicação do objeto pela pregoeira  à empresa 
vencedora do certame. 
9.2.1.2 – Após o procedimento descrito no subitem anterior, caso o parecer 
final, emitido pelo Diretor de Div. de Rendas, informe que o sistema 
apresentado pela empresa vencedora não atendeu às exigências deste edital, 
o Município de Alumínio, convocará a proponente qualificada em segundo lugar 
para demonstração do seu sistema, e assim sucessivamente, até que seja 
atendido à todos os requisitos técnicos constante no item 6, do Anexo I – 
Termo de Referência. 

 
X – DOS RECURSOS 
10.1 – Declarada a vencedora, qualquer Licitante, desde que motivadamente e ao 
final da sessão, poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, que 
será registrada resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais 
Licitantes desde logo intimadas a apresentar as contra-razões, em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos.  
10.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira 
ao vencedor.  
10.3 – O recurso contra a decisão da pregoeira terá efeito suspensivo, iniciando-se 
com a manifestação motivada do recorrente de sua intenção, devendo ocorrer 
imediatamente após a declaração do vencedor do certame, podendo ser formulado 
verbalmente na sessão ou por escrito, neste caso, deverá ser protocolizado e dirigido 
ao Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da pregoeira.   
10.4 – O acolhimento do recurso pela pregoeira ou pela Autoridade Superior importará 
na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
10.5 – Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à Licitante vencedora.  
10.6 – A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, através de comunicação formal.  
 
XI – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
11.1 – O sistema deverá ser instalado segundo orientações do Depto. De 
Finanças/Div. de Rendas de acordo com as necessidades do Município. 
11.2 – Os serviços serão prestados no setor de Tributação da Prefeitura Municipal. 
11.3 – Os serviços serão recebidos da seguinte forma: 

a) Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações e validades quando for o caso.  

b) Definitivamente após a aferição da qualidade e consequente aceitação. 
11.4 – Todas as despesas decorrentes da prestação do serviço correrão inteira e 
exclusivamente por conta da contratada. 
11.5 – Os serviços devem iniciar no primeiro dia útil seguinte à assinatura do contrato 
e o sistema totalmente implantado e operando em até 30 (trinta) dias após essa data.  
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XII – DO PAGAMENTO 

12.1 – Os pagamentos serão efetuados até o 5⁰ (quinto) dia útil do mês subsequente, 
após a emissão da respectiva nota fiscal que será emitida no encerramento de cada 
mês. As faturas deverão conter no mínimo os seguintes dados: 

a) Data de emissão 
b) Estar endereçada a Prefeitura Municipal de Alumínio; 
c) Especificação dos serviços prestados; 
d) Preços unitários e totais da fatura; 

 
12.2 – O responsável pelo Departamento requisitante somente atestará o recebimento 
dos serviços e liberará a (s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) para pagamento quando 
cumpridas, pela Contratada, todas as condições pactuadas. 
12.3 – Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela contratada, 
de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante 
apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal perante o INSS e FGTS.  
12.4 – Os valores serão reajustado pelo IGPM (Divulgados pela Fundação Getúlio 
Vargas) a cada 12 (dozes) meses ou por qualquer outro índice econômico para 
reajuste de contrato, desde que seja acordado entre as partes.  

 
 
XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
13.1 – As despesas decorrentes da contratação desta Licitação correrão à conta do 
Município de Alumínio, conforme dotação  02.15.01.04.122.0015.2058.3.3.90.39.00 do 
presente exercício. 
13.2 – O valor estimado da contratação, para o período de 12 meses, é de                        
R$ 120.000,00.  
13.2 O contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado conforme interesse das partes desde que 
observadas as disposições e limites contidos no art. 57 e incisos da Lei 8.666/93. 
 
 
XIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1 – Além das obrigações resultantes da Lei 8.666/93 a adjudicatária se obriga, nos 
termos deste Edital, a: 

a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato, no 
prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal, 
conforme o caso; 

b) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% 
(vinte e cinco) por cento do valor total do contrato atualizado conforme disposto 
no art. 65, da Lei 8.666/93; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
contratante; 

d) Manter durante toda a execução do termo respectivo, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação. 

e) Executar os serviços conforme solicitado pela Diretoria requisitante. 
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 

14.2  A contratante obriga-se a: 
a) Acompanhar a execução do contrato; 
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b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o contrato; 
c) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e prazo pactuados; 
d) Comunicar, em tempo hábil, à Contratada, os serviços a serem executados; 
e) Emitir as requisições respectivas, assinadas pela autoridade competente. 

 
XV – DO CONTRATO E DAS PENALIDADES 
15.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 78 da Lei 
8.666/93, a Contratada sujeitar-se-á às seguintes penalidades, a serem aplicadas pela 
autoridade competente, garantida prévia defesa: 

b) Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
b) Multa: Em caso de atraso injustificado, sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa 

de mora de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor do contrato, ou conforme 
o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso. A referida multa não 
impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
outras sanções previstas na legislação referente à matéria; 
b.1) As multas, indenizações ou outras despesas, impostas à contratada em 
decorrência do descumprimento de obrigações contratuais e legislação 
aplicável à espécie, deverão ser recolhidas no prazo de 72 (setenta e duas) 
horas, contadas da data de ciência de sua imposição, sob pena de facultar ao 
município a compensar com eventuais créditos que a contratada tenha a 
receber; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
punição, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item anterior. 

 
XVI – DA HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
16.1 – Após a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ou pela autoridade 
competente, o Prefeito do município de Alumínio, efetivará juízo de conveniência 
acerca do procedimento licitatório, podendo homologar o certame, ou, se for o caso, 
mediante decisão fundamentada, revogá-la, ou ainda, anulá-la, no caso de ilegalidade. 
16.2 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas. Esta sanção não se aplica aos licitantes remanescentes que 
forem chamados de acordo com a ordem de classificação, e que não aceitarem a 
contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive 
quanto ao prazo e preço. 
 
XVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 – É facultada à pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 
17.2 – Fica assegurado ao Prefeito, mediante justificativa motivada, o direito de, a 
qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou 
revogá-la no todo ou em parte.  
17.3 – Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
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17.4 – Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira.  
17.5 – É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do 
objeto ora licitado, sem expressa anuência da Contratante.  
17.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente na Prefeitura de Alumínio/SP.  
17.7 – O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta. 

 
17.7.1 – Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento 
não acarrete irregularidade no procedimento, em termos de processualização, 
bem como, não importem em vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento 
dos demais.  

 
17.8 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 
futuro contrato ou instrumento equivalente.  
17.9 – A Administração poderá, até a assinatura do contrato, inabilitar licitante, por 
despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância 
anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as 
qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da Licitante. Neste 
caso, a pregoeira convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a Proponente melhor 
classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo 
declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo 
apresentar o(s) documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade após o 
julgamento da licitação.  
17.10 – É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo no Setor 
de Licitações e Pregões desta Prefeitura no endereço anteriormente mencionado até a 
data da realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” 
e “Documentos de Habilitação”.  
17.11 Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre o 
presente Edital serão prestadas pelo email licitacao@aluminio.sp.gov.br  
17.12 O resultado do presente pregão será disponibilizado aos interessados no site da 
Prefeitura Municipal de Alumínio, bem como no DOE. 
 

 

Alumínio, 29 de agosto de 2018. 

 

  ANTÔNIO PIASSENTINI 
                Prefeito 
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A N E X O I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Especificações do Objeto e Especificações obrigatórias do sistema e suas 

demonstrações comprobatórias 
 

O sistema pretendido pela Administração Tributária Municipal deverá ser capaz de 

sincronizar as informações e apurações do imposto estadual, entre contribuintes do 

ICMS sediados no município e a Administração Tributária Municipal, possibilitando o 

Controle e a Gestão Eletrônica do Valor Adicionado Fiscal, com controle automatizado 

de processos. 
 

A partir da implantação do sistema as Administrações Tributárias, Municipal e Estadual 

poderão atuar de forma integrada, o que viabilizará o controle fiscal e possibilitará o 

levantamento socioeconômico de todas as empresas sediadas no município por meio de 

cruzamento de dados e análise das declarações, devendo, obrigatoriamente, contemplar 

as seguintes funcionalidades: 
 
 

a) Garantir que a instalação e a sua execução ocorra em múltiplos ambientes 

operacionais, arquitetura multi plataforma, Windows/NT/2000/XP, Unix, Sun, Linux, 

AIX. 
 

b) O módulo da Administração Tributária Municipal deverá estar disponível em 

ambiente WEB e ser acessível através de programas de navegação na internet 

“browser”, tais como Internet Explorer 6.0 ou superior, Netscape, Mozilla, Opera ou 

Chrome, utilizando protocolo de segurança que criptografa todos os dados trafegados entre o 

computador do usuário e o da solução a ser utilizada “SSL” através da internet, com o objetivo de 

acesso às informações de forma segura. 
 

c) Possuir gerenciador de banco de dados (SGBD) relacional, centralizado, e utilizar 

linguagem padrão SQL (Linguagem de Consulta Estruturada). 

 

d) Disponibilizar rotina para cópia de segurança, dos documentos recepcionados bem 

como dos dados gerados e armazenados no gerenciador de banco de dados (SGBD) 

relacional, centralizado. 

 

e) Possuir solução Web Services para a integração das informações, esta solução consiste na 

disponibilização de serviços informatizados, localizados nos servidores utilizados pela da 

Administração Tributária Municipal, esta solução tem como premissa a utilização de uma 

aplicação cliente, instalada no computador do contribuinte, que acessará, por meio da internet, 

os serviços do Web Service. 

 

f) Possuir recursos de controle de acesso aos conteúdos do sistema em dois níveis de 

permissões, para administradores e agentes fiscais, cuja forma de autenticação dar-se-á 

através de identificação de usuário e senha. 
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MODULO DE TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS (Contribuintes enquadrados nos 

Regimes de RPA e Simples Nacionais) 

 

Este módulo deverá possibilitar aos contribuintes do ICMS sediados no município, 

condições para a transmissão dos documentos contendo as informações e apurações do 

imposto estadual para a Administração Tributária Municipal, através de software cliente 

disponibilizado em forma de download no site oficial da Prefeitura, cujo processamento 

dos dados integrará em tempo real de maneira síncrona o gerenciador de base de dados 

(SGBD) relacional, centralizado, devendo, obrigatoriamente, contemplar as seguintes 

funcionalidades: 

 
1.1.1 Possuir instalador próprio e de fácil configuração. 

1.1.2 Estar disponível manual operacional. 

1.1.3 Permitir a inclusão dos dados cadastrais da pessoa física ou jurídica de direito privado, o 

qual será o responsável pela transmissão dos documentos a Administração Tributária 

Municipal.  
1.1.4 Permitir a inclusão dos dados cadastrais da pessoa jurídica de direito privado, constantes no 

Cadastro de Contribuintes do ICMS (CADESP) sediados no município, constando as 

informações necessárias para identificação do mesmo perante a Administração Tributária 

incluindo inclusive sua inscrição no Cadastro Municipal. 

1.1.5 Realizar validação estrutural do documento a ser transmitido, incluindo o seu conteúdo. 

1.1.6 Garantir a autenticidade e confiabilidade das informações trafegadas, através de estrutura de 

segurança, sendo requerido  a utilização de Certificação Digital emitidos por Autoridade 

Certificadora credenciada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, 

de pessoa física ou jurídica dos tipo A1 ou A3. Para a assinatura digital dos documentos 

envolvidos, aceitar-se-á somente que o certificado digital esteja em conformidade com 

as informações inseridas no item 1.1.3. 
1.1.7 Acessar o serviço de “Enviar Documentos” de maneira síncrona. A requisição é recebida 

pelo servidor utilizado pela da Administração Tributária Municipal, e processa as 

informações recebidas. O servidor retorna uma mensagem com o resultado do 

processamento ou o resultado da(s) inconsistências encontradas, por código de operação 

fiscal, classificando como elemento para correção das informações remetidas à Secretaria de 

Estado dos Negócios da Fazenda. 

1.1.8 Disponibilizar consulta e impressão de certificado de transmissão e recebimento de 

documentos, contendo no mínimo código de controle, data e hora de inicio da transmissão, 

data e hora de termino da transmissão, razão social da empresa constante no documento 

fiscal bem como as informações do transmissor.    

 
 

1.2 MODULO DE RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS (Integração das Informações para 

Contribuinte sob Regime RPA) 

 

Este módulo deverá possibilitar a Administração Tributária Municipal, condições para a 

recepção dos documentos a serem enviados pelos Contribuintes do ICMS enquadrados 

sob regime RPS sediados no município, contendo as informações e apurações do 

imposto. A solução a ser adotada consiste na disponibilização de serviços 

informatizados, localizados no(s) servidor(es) utilizados pela da Administração 

Tributária Municipal, essa solução tem como premissa a utilização de uma aplicação 

cliente, instalada no computador do contribuinte, que acessará, por meio da internet, os 

serviços de troca de informações baseado em arquitetura WebService, devendo, 

obrigatoriamente, contemplar as seguintes funcionalidades: 
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1.2.1 Possibilitar a recepção de documentos eletrônicos gerados a partir do programa Nova Gia de 

propriedade da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, contendo as 

informações e apurações do imposto estadual.  

1.2.2 Possibilitar o processamento de forma síncrona. 

1.2.3 Possibilitar a emissão e consulta de protocolos de entrega. 

1.2.4 Possibilitar a parametrização do Ano Base Fiscal dos documentos a serem aceitos para 

análise e avaliação.   

1.2.5 Possibilitar a apuração do valor adicionado conforme portaria CAT 36/2003 e suas 

alterações. 

1.2.6 Possibilitar análise e a verificação de inconsistências, críticas, alertas e apontamentos 

definidos pela Administração Tributária Municipal. 

1.2.7 Possibilitar o retorno dos resultados obtidos em decorrência deste processamento.  

 

 

1.3 MODULO DE RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS (Integração das Informações para 

Contribuinte sob Regime Simples Nacional) 

 

Este módulo deverá possibilitar a Administração Tributária Municipal, condições para a 

recepção dos documentos a serem enviados pelos Contribuintes do ICMS  enquadrados 

sob Regime Simples Nacional  sediados no município, contendo as informações e 

apurações do imposto. A solução a ser adotada consiste na disponibilização de serviços 

informatizados, localizados no(s) servidor(es) utilizados pela da Administração 

Tributária Municipal, essa solução tem como premissa a utilização de uma aplicação 

cliente, instalada no computador do contribuinte, que acessará, por meio da internet, os 

serviços de troca de informações baseado em arquitetura WebService, devendo, 

obrigatoriamente, contemplar as seguintes funcionalidades: 

 
1.3.1 Possibilitar a recepção de documentos eletrônicos gerados a partir do programa DSN de 

propriedade da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, contendo as 

informações e apurações do imposto estadual.  

1.3.2 Possibilitar o processamento de forma síncrona. 

1.3.3 Possibilitar a emissão e consulta de protocolos de entrega. 

1.3.4 Possibilitar a parametrização do Ano Base Fiscal dos documentos a serem aceitos para 

análise e avaliação.   

1.3.5 Possibilitar a apuração do valor adicionado conforme portaria CAT 36/2003 e suas 

alterações. 

1.3.6 Possibilitar análise e a verificação de inconsistências, críticas, alertas e apontamentos 

definidos pela Administração Tributária Municipal. 

1.3.7 Possibilitar o retorno dos resultados obtidos em decorrência deste processamento.  

 

1.4 MODULO CONTIGENCIA 

  
Este módulo deverá possibilitar a Administração Tributária Municipal o processamento e por 

conseqüência análise dos documentos requeridos contendo as informações e apurações do imposto 

estadual, nos casos cujos responsáveis contábeis encontrarem impossibilitados de efetuar o envio de tais 

documentos via módulo de transmissão especifico. 

  

1.4.1 Possibilitar a seleção de múltiplos arquivos para importação, inclusive arquivos contendo 

declarações de múltiplos contribuintes do ICMS e/ou meses. 

1.4.2 Possibilitar o reconhecimento do tipo de arquivos, declarações geradas através do programa 

Nova Gia ou geradas através do programa DSN de propriedade da Secretaria de Estado 

dos Negócios da Fazenda, contendo as informações e apurações do imposto estadual. 

1.4.3 Possibilitar processamento de forma síncrona ou seja em tempo real. 
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1.4.4 Possibilitar retorno dos resultados da apuração do valor adicionado em conformidade com 

portaria CAT 36/2003 e suas alterações. 

 

1.5 MODULO CONSULTA PRÉVIA 
 

Este módulo deverá possibilitar a Administração Tributária Municipal o processamento e por 

consequência análise dos documentos requeridos contendo as informações e apurações do imposto 

estadual, tal processamento não ocasionará o armazenamento de tais informações inclusive os seus 

resultados. 

  

Este módulo servirá como ajustes para a parametrização do Módulo de Inteligência Fiscal. 

 

1.5.1 Possibilitar a seleção de múltiplos arquivos para importação, inclusive arquivos contendo 

declarações de múltiplos contribuintes do ICMS e/ou meses. 

1.5.2 Possibilitar processamento de forma síncrona ou seja em tempo real. 

1.5.3 Possibilitar retorno dos resultados da apuração do valor adicionado em conformidade com 

portaria CAT 36/2003 e suas alterações. 

 

 

 

1.6 MODULO ESCRITURAÇÃO FISCAL ELETRÔNICA 
 

Este módulo deverá possibilitar as empresas sediadas no município, especificadas na legislação municipal 

vigente, a registrarem as movimentações de saída de mercadorias.  

 
1.6.1 Possuir rotina para registro das movimentações de saída em conformidade com os livros 

fiscais modelos 7,8, 9, 10, 11 e 27, mês/mês. 
 

1.6.2 Possuir rotina para registro das movimentações de saída em conformidade com o Ajuste 

SINIEF 009/97 RICMS Modelo 4, mês/mês. 

 

1.6.3 Possibilitar o encerramento da escrituração eletrônica mês/mês. 

 

1.6.4 Possibilitar a impressão do livro de registro eletrônico de saída de mercadorias mês/mês. 

 

1.6.5 Possibilitar retificação do registro da movimentação de mercadorias após o encerramento do 

mês. 

 

1.7 MODULO DE INTERFACE DE INFORMAÇÕES GOVERNAMENTAIS 

 

Este módulo deverá permitir recursos de integração das informações concernentes aos 

assuntos do índice de participação dos municípios junto a Secretaria de Estado dos 

Negócios da Fazenda. 
 

 
1.7.1 Possibilitar a integração das informações referentes ao Sistema Nacional Integrado de 

Informações Econômico-Fiscais SINIEF/07 de 2001 e suas alterações. 

1.7.2 Possibilitar a integração das informações referentes à Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas. 

1.7.3 Possibilitar a integração das informações referentes ao IPM pertencentes a cada município, 

tais informações serão necessárias para orientar e subsidiar no acompanhamento e controle 

do cálculo do IPM/ICMS.  

1.7.4 Possibilitar a integração das informações dos Índices periódicos preliminares e definitivos 

divulgados pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. 
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1.8 MODULO DE CADASTRO FISCAL 

 

Este módulo deverá permitir à Administração Tributária Municipal incluir, alterar e 

consultar os dados cadastrais das empresas constantes no Cadastro de Contribuintes do ICMS 

(CADESP) sediados no município, bem como efetuar o seu cadastramento e realizar as 

alterações automáticas através da solução de recepção de documentos, visando manter a 

base cadastral atualizada. 
 
1.8.1 Possuir rotina para o cadastramento, alteração, exclusão e consulta das empresas sediadas 

no município de forma manual, contendo no mínimo: Razão Social, Inscrição Estadual, 

Inscrição Municipal, CNPJ, CNAE, E-mail, Endereço, CEP, Cidade, Telefone, FAX, 

Contato e Observações. 
1.8.2 Possuir rotina para cadastramento e alteração das empresas sediadas no município de forma 

automática, através da solução de recepção de documento, contendo no mínimo: Razão 

Social, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, CNPJ, CNAE, E-mail, Endereço, CEP, 

Cidade. 
1.8.3 Disponibilizar impressão individual de ficha cadastral empresarial, contendo no mínimo: 

Razão Social, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, CNPJ, CNAE, E-mail, Endereço, 

CEP, Cidade,  em formato PDF. 

1.8.4 Disponibilizar rotina de exportação dos dados em formato XLS, contendo todas as empresas 

cadastradas, o qual deverá conter as seguintes informações: Inscrição Estadual, Inscrição 

Municipal, Razão Social e Endereço completo. 

1.8.5 Possuir rotina para a criação de base cadastral “responsáveis contábeis”, de forma 

automática, através da solução de recepção de documento, contendo no mínimo: Razão 

Social, Inscrição Municipal, CNPJ, endereço eletrônico e-mail, Endereço do 

estabelecimento, CEP, Cidade, bem como sua correlação com a base cadastral de 

contribuintes.  

 

 

 

1.9 MODULO DE INTELIGENCIA TRIBUTÁRIA  

 

Este módulo deverá permitir à Administração Tributária Municipal examinar em tempo 

real o conteúdo dos documentos transmitidos pelos contribuintes do ICMS sediados no 

município, de forma a verificação dos apontamentos de inconsistências, das criticas e 

dos alertas, classificados pelo corpo fiscal como elemento para correção das 

informações a serem remetidas à Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, de 

maneira eletrônica. 
 

 
1.9.1 Possuir rotina para cadastramento, alteração, exclusão e consulta dos códigos de operação 

fiscal que compõe o cálculo da apuração valor adicionado, conforme portaria CAT36/2003 

e suas alterações, demonstrando que o sistema tenha sua operação de forma parametrizável. 

1.9.2 Possuir rotina para cadastramento, alteração, exclusão e consulta de variáveis e expressões, 

de forma a configurar o sistema para que o mesmo possa verificar o conteúdo dos 

documentos recebidos em tempo real e apontar ao corpo fiscal, bem como, ao responsável 

pela transmissão, os apontamentos de inconsistências, críticas e alertas constantes no 

mesmo, de acordo com os critérios e as necessidades que se façam necessários a estimular e 

melhorar o desempenho tributário fiscal. 

 

1.10 MODULO EXPEDIENTE E ATOS ADMINISTRATIVOS  
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Este módulo deverá permitir à Administração Tributária Municipal avaliar se os 

critérios fiscais estabelecidos estão sendo ou não atendidos, são os fatos resultantes da 

auditoria eletrônica do sistema, remetendo as deficiências e/ou distorções encontradas, 

demonstrando a relevância do fato e amparando as conclusões e recomendações. 
 
1.10.1 Possuir rotina para controle e impressão de notificação, individualmente ou em lote, para os 

contribuintes que estejam em situação omissa junto a Administração Tributária Municipal. 

1.10.2 Possuir rotina para controle e impressão de notificação, individualmente ou em lote, para os 

contribuintes cuja análise dos documentos apontarem em seu conteúdo inconsistências, 

críticas ou alertas. 

1.10.3 Possuir rotina de controle de agendamentos periódicos de tarefas junto ao corpo de 

agentes fiscais, para possíveis atos administrativos fiscalizatórios, bem como 

descrever cronologicamente os elementos provenientes de sua análise e a sua 

conclusão. 

1.10.4 Possibilitar a geração automática dos termos de ocorrências a ser apresentada à 

Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda em decorrência a impugnação do valor 

adicionado apurado preliminarmente, dentro do prazo recursal estabelecido pela 

Lei Complementar Federal 63 de 11 de janeiro de 1990, em seu art°.3°, 4°. e 7° 

na forma do inciso II do art°. 159 da Constituição Federal e Portaria CAT nº 36 

de 31 de Março de 2003 e suas alterações, contendo no mínimo: Rol dos 

contribuintes que apresentaram distorção no valor adicionado apurado pelo 

sistema e o informado pela SEFAZ Estadual; Rol dos contribuintes cuja 

apuração do valor adicionado não consta nos informativos da SEFAZ Estadual; 

Rol dos contribuintes que se encontram omissos com a fazenda municipal, total 

ou parcial. 

1.10.5 Possibilitar consulta dos documentos e seus detalhamentos por contribuinte. 

 
1.11 MODULO ESTATÍSTICAS 

 

Este módulo deverá permitir à Administração Tributária Municipal elaborar discussão 

sobre desenvolvimento sustentável regional, objetivando a percepção da inter-relação 

entre as variáveis da composição da apuração do valor adicionado, auferindo as 

dimensões e potencialidades econômicas dos municípios circundantes. 
 

1.11.1 Possuir rotina para a análise das informações concernentes ao Índice de participação dos 

municípios relativo às operações de circulação de mercadorias e serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

 

 

 

1.12 MODULO DE ACOMPANHAMENTOS E METAS 

 

Este módulo deverá permitir à Administração Tributária Municipal consolidar novos 

mecanismos de auditoria e melhoria dos controles internos. 
 
1.12.1 Possibilitar parametrização dos prazos para o cumprimento da obrigação acessória, da 

entrega dos documentos a serem enviados pelos Contribuintes do ICMS, em conformidade a 

legislação municipal vigente. 

 

1.12.2 Possibilitar rotina para verificação dos contribuintes inadimplentes e adimplentes, mediante 

ao cumprimento da obrigação acessória, em conformidade a legislação municipal vigente. 
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1.12.3 Possibilitar rotina de análise quantitativa e análise qualitativa, através das informações 

armazenadas no gerenciador de banco de dados (SGBD) relacional, em decorrência 

dos novos procedimentos adotados pela Administração Tributária. 

 

1.12.3.1 Quantidade de empresas passíveis dos novos procedimentos em decorrência da 

legislação tributária. 

1.12.3.2 Volume de declarações a serem recebidas em conformidade a legislação municipal 

vigente. 

1.12.3.3 Totalização do valor adicionado acumulado mês/mês. 

 

 

1.12.4 Possibilitar rotina comparativa entre o valor adicionado acumulado para o município no 

período e o ultimo valor adicionado divulgado pela Secretaria do Estado dos Negócios da 

Fazenda. 

  

 

1.13 MODULO DE AUDITORIA 

 

Este módulo deverá fornecer à Administração Tributária Municipal relatórios que 

tenham por objetivo demonstrar a evolução do valor adicionado das empresas sediadas 

no município, possibilitando análise e tomada de decisão, com base nos quadros 

analíticos e sintéticos gerados pelos sistema, devendo obrigatoriamente, conter: 
 

1.13.1 Possuir relatório comparativo entre o valor adicionado preliminar e o definitivo do ano 

anterior. 

1.13.2 Possuir relatório na forma de ranking, agrupados por tipo de declaração. 

1.13.3 Possuir relatório demonstrando as empresas agrupadas por responsáveis contábeis. 

1.13.4 Possuir relatório de desempenho mensal, demonstrando as movimentações econômico-

fiscais. 

1.13.5 Possuir relatório de projeção do valor adicionado em comparação aos divulgados pela 

secretaria nos anos anteriores. 

1.13.6 Possuir relatório comparativo dos valores declarados por operações fiscais em relação aos 

anos anteriores, totalizando e agrupando por tipo de operação. 

1.13.7 Possuir rotina para confecção de novos relatórios, “gerador de relatórios”, para tal, serão 

necessários a apresentação junto à administração Municipal o Modelo de Entidades 

Relacionamentos que constituem o sistema.  

1.13.8 Possuir rotina para cruzamento de dados constantes no gerenciador de banco de dados 

(SGBD) municipal com a Resolução SF-13/2006. 
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IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE  

Tendo em vista que o sistema pretendido tem como objetivo fundamental coletar 

informações das empresas sediadas no Município, bem como possibilitar o controle à 

Administração de todas as ações efetuadas, a licitante vencedora do certame deverá 

disponibilizar equipe técnica especializada para auxiliar a Administração na definição 

das variáveis que serão utilizadas na parametrização do sistema durante a implantação, 

de acordo com a legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente.  
 

1.13.9 A implantação do sistema pela empresa contratada não poderá ser superior a 60 (sessenta) 

dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço Inicial. 

1.13.10 Cronograma proposto pela contratada para implantação do sistema contemplando, 

obrigatoriamente, todas as exigências deste anexo. 

1.13.11 A Contratante designará técnicos das áreas de informática, cadastros técnico e fiscal, 

mobiliários, contabilidade e fiscalização para apoio e suporte aos técnicos da empresa 

contratada para implantação do sistema, bem como para gerir o sistema após sua 

implantação. 

1.13.12 Deverão ser realizadas todas as simulações pela empresa contratada em conjunto com a 

Contratante, em que deverá ser demonstrado o perfeito funcionamento do sistema, 

atendendo a Legislação Municipal vigente. 

 

 

1.14 TREINAMENTO  

O treinamento ministrado pela empresa contratada será direcionado as áreas: fiscal, 

atendimento e gestão do valor adicionado, devendo abordar os conteúdos necessários à 

operacionalização do sistema, proporcionando conhecimento e capacitação, 

contemplando, obrigatoriamente: 

 

1.14.1 Oferecer treinamento e capacitação durante a vigência do contrato para os 

servidores municipais, de forma a garantir adequada e plena utilização do 

sistema, distribuídos em grupos de no mínimo 05 (cinco) e no máximo 20 

(vinte) servidores municipais. 

1.14.2 A carga horária há ser cumprida para cada grupo, deverá ter no mínimo, 8 (oito) 

horas/aula e, no máximo 16 (dezesseis) horas/aula. 
1.14.3 Elaboração e distribuição de material didático, descriminando as informações técnicas do 

sistema. 

 

 

1.15 SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO 

A empresa Contratada deverá possuir equipe técnica especializada para oferecer, 

durante todo o período contratual, a critério da Administração, na busca das melhores 

soluções tributárias, econômicas e fiscais, com base nos conteúdos declarados pelas 

empresas. 

 

1.15.1 Com o objetivo de oferecer esclarecimentos quanto à operacionalização dos 

módulos implantados, deverá possuir recursos facilitadores, através de canais de 

comunicação “online”, via internet, garantindo a segurança no tráfego das 

informações para as partes envolvidas. 
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1.16 GARANTIA TECNOLÓGICA 

 

1.16.1 Ao final do contrato, não havendo interesse em renovação por parte desta 

Administração, a empresa fornecedora do sistema deverá garantir o direito de 

acesso à consulta e impressão dos  documentos gerados, permitir acesso aos 

canais de comunicação para dirimir dúvidas relativas ao período contratado, 

disponibilizar todos os atos administrativos efetuados entre os agentes fiscais e 

as empresas durante a vigência do contrato. 
 

 
 
 
 
 

 
REINALDO ZACARIAS 

Diretor de Div. de Tributação e Fiscalização 
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ANEXO II 
 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ nº . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato 

representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de 

mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes 

para junto a Prefeitura Municipal de Alumínio praticar os atos necessários com relação 

à licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 36/2011, usando dos recursos, 

interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, 

transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 

podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação. 

 
 

Local, data  
 

Assinatura e Carimbo 
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ANEXO III 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)___________________, CNPJ nº. . . . . . . . . . , sediada 

(endereço completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial nº 

21/2018 da Prefeitura Municipal de Alumínio/SP e, ainda, que está ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2018. 

 
 

___________________________________________ 
(nome e identidade do representante legal) 
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ANEXO IV 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 
DA QUALIFICAÇÃO 

 
 
 
A Prefeitura Municipal de Alumínio-SP 
 
Pregão Presencial  nº 21/2018 
Proc. nº 28/2018 
 
 
O signatário da presente, em nome da proponente  . . . . . . . . , declara para todos os 

fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou 

que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º 

e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

Local, ____________ de _____________ de 2018. 

 
 
 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(carteira de identidade número e órgão emissor) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO – ATENDIMENTO AO ART.7°, XXXIII DA CF 
 
 
 

PREGAO PRESENCIAL Nº. ____________ 
PROCESSO Nº ____________________ 
 
 
A empresa _________________, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº _____________, 

por intermédio de seu representante legal, o Sr (a) ____________________, portador 

(a) da Carteira de Identidade nº _______________ e CPF nº ____________________, 

DECLARA, para fins do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que 

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho. 

 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz     
(  ). 
 
 
 
 

________________________, ______/ ______/ 2018 

Local e Data 
 
 
 
 
 
 

______________________________________  
(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO – SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS  
 
 

(NOME DA EMPRESA)_____________________, CNPJ 
Nº_______________________, com sede__________________________,(endereço 
completo) por intermédio de seu representante legal, para fins do Pregão Presencial nº 
36/2011, da Prefeitura Municipal de Alumínio, DECLARA expressamente, sob as 
penalidade cabíveis, que : 
 
A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do 
art. 3º  da Lei Complementar 123/2006. 
 
B)Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal 
habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 
123/2006.  
 
 
____________________________,____________de 2018 

 
 
_________________________________ 
(assinatura do representante legal) 
 
 
 
Nome ou carimbo do declarante: 
 
Cargo ou carimbo do declarante: 
 
Nº da cédula de identidade: 
 
Telefone, fax e e-mail para contato: 
 

 
*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes referidos no 

item 5 por ocasião do credenciamento. 
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE   ALUMÍNIO,  
ATRAVÉS  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ALUMÍNIO  E A 
EMPRESA________________________________________, DESTINADO A 
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO 
ENVOLVENDO A APURAÇÃO E CONFERENCIA DOS VALORES ECONÔMICO-
FISCAIS DECLARADOS PELOS CONTRIBUINTES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
SEDIADOS NO MUNICÍPIO À SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, QUE 
OPERE EM AMBIENTE INTERNET. 

                                                                                         Processo  n.º  28/2018 

 
O Município de Alumínio, através da Prefeitura Municipal de Alumínio, CGC do MF n.º 

58.987.629/0001-57, com sede nesta cidade, Av. Eng. Antônio de Castro Figueirôa, n.º 

100, Vila Santa Luzia, denominada simplesmente  PREFEITURA, neste ato 

representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. _____________, casado, __________, 

portador do RG  n.º  ______________ e CPF n.º __________________, residente e 

domiciliado nesta cidade e a Empresa ______________________________., CGC do 

MF n.º_______________ e Inscrição Estadual n.º ________________, com  sede à 

Rua _______________________n.º _______, na cidade de 

_____________________, UF -_____, representada pelo Sr. 

_________________________, _______________, _____________, _________, 

________ RG n.º ________________   e   CPF n.º ________________, residente à 

Rua ____________, n.º _____ – __________, _____________ – ______________,  

doravante denominada simplesmente  CONTRATADA, celebram o presente, nos 

termos do Pregão Presencial n.º 21/2018 e Normas Gerais da Lei 8666/93 com sua 

redação atual, conforme  cláusulas e condições a seguir descritas: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 
prestação de Serviços para fornecimento e manutenção de sistema informatizado 
envolvendo a apuração e conferencia dos valores econômico-fiscais declarados pelos 
contribuintes da Indústria e Comércio sediados no município à Secretaria da Fazenda 
do Estado, que opere em ambiente Internet, mediante a execução das seguintes 
atividades e as constantes do Termo de referência do Edital de Pregão nº 21/2018: 
 
1.2. Fornecimento e manutenção de sistema informatizado de apuração e conferência 
dos valores econômico-fiscal declarado a Secretaria da Fazenda Estadual, 
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desenvolvido em plataforma internet, configurado em ambiente multiusuário, com uma 
base de dados capaz de dar atendimento aos contribuintes sediados no município, 
com possibilidades de ampliação e tecnicamente seguro para manter as transações 
protegidas contra acesso de estranhos; 
1.3. Hospedagem do sistema em “data center” da licitante, 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 de Alumínio/SP 
1.4. Disponibilização de mecanismos de aferição diária e controle de recepção dos 
documentos fiscais transmitidos por meios eletrônicos, que visem a minimizar e a inibir 
as possíveis distorções e suas oscilações econômico-fiscais, o que torna sua 
compreensão um tanto complexa se verificarmos os aumentos e decréscimos nas 
transferências das quotas-parte devidas pelo Estado aos municípios, mantendo os 
dados registrados disponíveis para fiscalização e controle  do Depto. Municipal de 
Finanças 
1.5. Treinar e capacitar os servidores públicos municipais no sistema informatizado na 
sede da contratante; 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
2.1 – Os serviços serão prestados de acordo com as exigências constantes do Anexo I 
do Edital, devendo ser atendidas as orientações do Depto. Municipal de Finanças, por 
meio servidor designado para tal finalidade. 

 
2.2 – A implantação do sistema será executada em atenção às necessidades do 
Município, sendo que o seu recebimento se dará da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

mesmos com as especificações e exigências do edital;   
b) Definitivamente, após a realização de testes e aferição da qualidade e 

atendimento às exigências do edital; 
  
2.3 – Todas as despesas decorrentes da execução do objeto correrão inteira e 
exclusivamente por conta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 – O global do presente contrato é de R$ .......... (______________________), a ser 
pagos mensalmente, em parcelas de R$ .............................(....................) mediante a 
emissão de faturas. 
3.2 - Os pagamentos será efetuado até o 5⁰ (quinto) dia útil do mês subsequente, após 
a emissão da respectiva nota fiscal que será emitida no encerramento de cada mês. 
As faturas deverão conter no mínimo os seguintes dados: 

a) Data de emissão 
b) Estar endereçada a Prefeitura Municipal de Alumínio 
c) Preços unitários e totais da fatura; 
d) Especificações dos serviços. 

 
3.3 – O gestor do contrato somente atestará o recebimento do objeto e liberará a (s) 
Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA 
todas as condições pactuadas. 
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3.4 – Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela 
CONTRATADA, de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema 
social, mediante apresentação das Certidões Negativa de Débitos com o INSS e com 
o FGTS.  
 
3.5 – Os valores serão reajustado pelo IGPM (Divulgados pela Fundação Getúlio 
Vargas) – a cada 12 (dozes) meses ou por qualquer outro índice econômico para 
reajuste de contrato, desde que seja acordado entre as partes.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO ATRASO DE PAGAMENTO  
 
4.1 – As faturas ou as parcelas com atraso de pagamento superior a 30 (trinta) dias, 
terão direito a correção de 0,5% (meio por cento) de seus respectivos valores. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA VIGÊNCIA 
 
5.1 – As despesas com a presente licitação, correrão a cargo da Dotação 
Orçamentária 2018-110 Vínculo: 01.110.0000 Elemento de Despesa: 33903900/99 
Classif. Funcional: 041230102 2019 
 
5.2 – O contrato terá vigência 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e observadas as disposições 
da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
6.1 – Além das resultantes da Lei 8.666/93, a CONTRATADA se obriga, nos termos do 
Edital, a: 
 

a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato no 
prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal, 
conforme o caso; 

b) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite 
de 25% (vinte e cinco) por cento do total do contrato atualizado; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
contratante; 

d) Manter durante toda a execução do termo respectivo, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação. 

e) Acompanhar o funcionamento do sistema, com manutenção preventiva e 
corretiva, conforme solicitações da CONTRATANTE. 
 

6.2 – A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, inclusive verificando a 

qualidade do objeto se necessário for; 
b) Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do contrato, ficando todo e 

qualquer pagamento submetido à certificação da perfeita e adequada execução 
do objeto licitado; 

c) Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço realizado em desacordo com o 
contrato; 

d) Proceder ao pagamento de contrato, na forma e prazo pactuados; 
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e) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do objeto 
contratado. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
 
7.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 78 da Lei 
8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes penalidades, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, garantida prévia defesa: 

 
a) Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

 
b) Multa: Em caso de atraso injustificado na prestação do serviço do objeto, 

sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa de mora de 2% (dois por cento) ao 
mês sobre o valor do contrato, ou conforme o caso, sobre o valor 
correspondente aos itens em atraso. A referida multa não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções 
previstas na legislação referente à matéria; 
 
b.1) As multas, indenizações ou outras despesas, impostas à contratada em 
decorrência do descumprimento de obrigações contratuais e legislação 
aplicável à espécie, deverão ser recolhidas no prazo de 72 (setenta e duas) 
horas, contadas da data de ciência de sua imposição, sob pena de facultar ao 
município a compensar com eventuais créditos que a contratada tenha a 
receber; 
 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
punição, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item anterior. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
8.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem 
que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando: 
 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa 

anuência da CONTRATANTE. 
c) Inexecução total ou parcial do presente contrato, nos termos do artigo 78 da 

Lei 8666/93. 
 

8.2 – O presente contrato poderá ser rescindido por mutuo acordo, 
quando atendidas as conveniências do Município e o interesse público, bem como a 
disponibilidade de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber da 
CONTRATANTE o valor correspondente à execução efetuada até aquela data. 
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CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 
 
9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, para dirimir qualquer dúvida oriunda 

deste Contrato. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para valer como bom para todos os fins e efeitos legais e na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em ____ de __________  de 2018. 

 
 

Prefeito 
 

 
Contratada 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_______________________________              _______________________________ 
R.G.              R.G. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


