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                                                             ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

   

A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, pessoa jurídica de direito público, 
devidamente escrito no CNPJ-MF 05.832.977/0001-99, com sede na Praça dos 
Três Poderes, S/Nº - Centro, neste ato representado pelo prefeito Municipal, o Sr. 
Eduardo Alves Conti, brasileiro, casado, motorista, portador do RG: 298333 SSP/TO  e 

CPF:377.205.702-00, residente e domiciliado no Municipio de Santana do Araguaia – PA, 
resolve formalizar a seguinte solicitação para fins licitatórios, com o objeto mais 
abaixo descriminado, amparado Legalmente pela Lei Federal nº 10.520, Lei do 
Pregão, de 17 de julho de 2002 e Lei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 
21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

 

1– OBJETO 

A presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa habilitada no 
fornecimento de Licença de Uso (Locação) de Softwares integrados para Gestão 
Pública Tributária e Informações Pública, incluindo a implantação, treinamento, 
manutenção e suporte técnico, de acordo com as especificações, quantidades, 
estimativas e condições constantes deste Termo de Referência. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

A contratação tem como objetivo modernizar o Município de Santana do Araguaia 
com Sistemas Integrados de Gestão Pública Tributária, verificando que a 
tecnologia, bem como metodologia que utilizamos enconta-se defasada, deta 
forma necessita de uma reformulação. Verificamos que hoje em dia a tendência e 
a integração entre módulos em tempo real e a constante utilização de 
ferramentas que usufruem da inteligência fiscal por meio istemas acessados via 
web e aproveitamento das informações já cadastradas evitando retrabalho e a 
guarda de dados em nuvens, diante disso precisamos nos atualizar com as 
ferramentas e tcnologias existentes a fim de melhorar nossos controles inerentes 
ao processo de arrecadação tributário, aprimorar os controles e diante do possível 
realizar cruzamentos fiscais para evitar assim possíveis sonegações. 
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3 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Item Quant. Und SOFTWARE - TRIBUTÁRIO Valor 
unitario 
Média 

Valor 
totalMédia 

1 9 meses CADASTRO TÉCNICO E PLANTA DE VALORES 6.266,667 56.400,003 

   1- Permitir o lançamento de geração dos créditos tributários 
bem como os documentos de arrecadação municipal – DAM do 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU, em lotes 
para fins de agilidade da cobrança, rotinas de recálculo do 
tributo e cálculo individual por contribuinte; 

  

   2- Permitir cadastro cartográfico do município, subdividido 
por distrito, setor, quadra, lotes e unidades imobiliárias. 

  

   3- Permitir o cadastro geográfico do município, subdividido por 
distrito, bairros e logradouros; 

  

   4- Possibilitar o cadastro de fatores corretivos para edificações 
e terrenos para fins de cálculo do valor venal do IPTU e cálculo 
por face de quadra visando a aplicação da justiça fiscal; 

  

   5- Cadastro técnico dos imóveis com as respectivas informações 
técnicas legais para fins apuração do IPTU de cada contribuinte 
inscrito no cadastro municipal, por meio de boletim técnico 
informatizado; 

  

   6- Gerenciamento bem como cadastro das informações da 
Planta Genérica de Valores inerente aos terrenos e as 
edificações, assim como rotinas de atualização da mesma de 
acordo com a legislação do Município; 

  

   7- Apresentação do cálculo individualizado por contribuinte 
para fins de conferência e transparência fiscal; 

  

   8- Configurar informações inerentes às alíquotas que são 
usadas no cálculo do Imposto Sobre Propriedade Territorial e 
Urbana – IPTU por período, conforme legislação; 

  

   DEMAIS FUNCIONALIDADES   

   9- Permitir o lançamento de geração dos créditos tributários 
bem como os documentos de arrecadação municipal – DAM de 
todos os Tributos Municipais, tais como: impostos, taxas e 
contribuição de melhoria; 
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   10- Possuir rotinas de lançamento dos créditos tributários e não 
tributários, processamento dos documentos de arrecadação 
municipal, calcular multas, juros e correção monetária, permitir 
a baixa destes de acordo com as regras gerais pertinentes; 

  

   11- Rotina de envio das informações dos créditos tributários e 
não tributários na forma do Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público – PCASP, bem como das receitas arrecadadas para o 
devido registro na contabilidade em conformidade com o regime 
de competência e a Lei Federal 4.320/64 respectivamente. 

  

   12- Possibilitar a inscrição em dívida ativa do município os 
créditos vencidos e não pagos em seus prazos legais, assim como 
a administração destes créditos inscritos e o registro nos livros de 
dívida ativa tributária e não tributária (nº do livro, folha e data 
de inscrição), e emissão do termo e da certidão da dívida ativa. 

  

   13- Emitir a petição para a execução de créditos inscritos em 
dívida ativa e controle dos prazos destes; 

  

   14- Possibilitar a baixa dos créditos inscritos em dívida por 
cancelamento, remissão e demais requisitos legais de baixa; 

  

   15- Emitir Notificações lançamento, de débitos, de intimação e 
de auto de infração, bem como a ordem de serviço de 
fiscalização e controle destas; 

  

   16- Emitir relatórios que possibilitem verificar a situação 
fiscal do contribuinte e faturamento; Emitir relatórios 
gerenciais sobre arrecadação e contribuintes inadimplentes; 

 

  

   17- Gerência dos créditos inadimplentes vencidos, a vencer e 
parcelados; 

  

   18- Disponibilizar módulo de mensagem eletrônica (Central 
de Notificação) onde os usuários administradores do 
Município possam enviar mensagens a um contribuinte, um 
grupo de contribuintes ou todos os contribuintes 
simultaneamente, para fins de informação e/ou advertência; 

  

   19- Permitir cálculo de juros, multas e correção de débitos 
correntes podendo variar de ano para ano e de receita para 
receita; 

  

   20- Permitir operar com várias atualizações monetárias 
como forma de cálculo das receitas, com possibilidade de 
indexadores com intervalo de datas; 

  

   21- Emissão de 2ª via de licenças pela web, com solução de   
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autenticidade do documento pelo portal do município; 

   22- Emissão de certidões negativas e negativas, com efeito, 
positiva; 

  

   REQUISITOS TECNOLÓGICOS   

   23- Aplicação deverá ser desenvolvida em Java ou PHP, ou 
outra que possa ser acessada pelos diversos browsers 
disponíveis pelo mercado sem a necessidade de uma 
instalação para cada usuário; 

  

   24- Permitir a hospedagem de banco de dados em Data 
Center, com serviço Firewall de segurança compartilhado e 
redundante da respectiva área e serviço de backup dos 
dados, tudo de responsabilidade pela empresa contratada. 

  

   25- Permitir acesso compartilhado a um único banco de 
dados, pelos servidores e contribuintes através da rede 
mundial de computadores por meio de senhas acesso de uso 
restrito; 

  

   26- Solução para recuperação de senhas dos usuários 
sempre que solicitado, via e-mail; 

  

   27- Recepcionar os arquivos de pagamento dos 
contribuintes de forma eletrônica, por meio de rotina 
específica na qual enseja na baixa da pendência fiscal do 
contribuinte. 

  

   28- Manter a integridade da base de dados em todas as 
transações em situações de quedas de energia e falhas de 
software/ hardware; 

  

   29- Garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas 
durante qualquer procedimento realizado dentro do sistema 
e não permitir a baixa de informações que tenham vínculo 
com quaisquer outros registros ativos; 

  

   30- Manter registros de movimentações dos usuários 
através do código do operador, data/hora da operação. 

  

   31- Processamento dos arquivos retorno das instituições 
financeiras. 

  

   NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E   

   32- A referida funcionalidade deve conter rotinas próprias 
dos sistemas de NFS-e adotados no território nacional, onde 
o prestador de serviços realiza os procedimentos de emissão 
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de notas, consultas e escrituração fiscal de forma on-line. O 
respectivo módulo deve possuir determinados padrões pré 
estabelecidos pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 
SECRETÁRIOS DE FINANÇAS - ABRASF. 

   33- Gerenciamento de usuários administradores – O sistema 
deverá permitir o controle de usuários do Município pelo 
administrador e a guarda dos históricos dos registros 
realizados por usuário, bem como a configuração das 
permissões de acesso; 

  

   34- Integração instantânea com os demais módulos 
tributários sendo inaceitável intervalo para importação de 
dados entre esses ou execução de rotinas complementares; 

  

   35- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica pelo contribuinte, 
cancelamento, substituição e nota avulsa, no formato e 
regras estabelecidas pelo padrão ABRASF – ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS; 

  

   36- Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Avulsa para 
as pessoas físicas e ou jurídicas estabelecidas em outras 
localidades da diferentes do Município; 

  

   37- Encerramento mensal de escrituração Fiscal Eletrônica 
com opção de impressão, contemplando o encerramento 
das obrigações para contribuintes e 
substitutos/responsáveis; 

  

   38- Na emissão das notas fiscais, possibilitar a informação 
das respectivas retenções de impostos e contribuições, 
dando destaque a retenção do ISS, na conformidade da 
legislação municipal; 

  

   39- Permitir emissão de notas fiscais para a pessoa jurídica 
do exterior, nos moldes definidos pela ABRASF e em 
obediência a normas gerais de tributação do ISS, Lei 
Complementar 116/2003 e suas alterações; 

  

 

4 - DA FUNCIONALIDADE E CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

 ENTREGA DA SOLUÇÃO 

 

 - A empresa CONTRATADA deverá entregar duas cópias dos manuais dos 
produtos fornecidos em português, em forma eletrônica, e duas cópias dos 
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manuais em forma impressa, na data da assinatura do Contrato e em plena 
compatibilidade com as especificações deste Termo, e com a Proposta 
Técnica apresentada. A cópia  dos manuais deverá ser atualizada após as 
customizações necessárias. 

 

 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO 

 

 - A implantação da solução será realizada em dois ambientes: primeiro no 
ambiente de homologação e, depois de devidamente testada, no ambiente de 
produção. No ambiente de homologação serão realizados todos os testes 
quanto ao funcionamento da solução, e no de produção serão instaladas as 
alterações ou as versões definitivas, sempre que necessário. O ambiente de 
homologação deverá ser utilizado, também, para se verificar a necessidade de 
customizações e de parametrizações iniciais. A instalação da solução deve ser 
iniciada logo após a contratação devendo estar concluída, no máximo, em até 
05 (cinco) dias úteis. 

 

 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO CONTRATANTE 

 

- A CONTRATADA deverá prever treinamento e capacitação de servidores do 
CONTRATANTE, de acordo com o número de licenças de uso contratadas, 
visando o domínio: 

 

 Das opções de operação da solução fornecida; 

 Dos procedimentos requeridos para que a CONTRATADA 
mantenha o  atendimento contínuo das solicitações do 
CONTRATANTE. 

 

 Ao término da capacitação os colaboradores designados deverão 

estar aptos para uso da solução e devidamente certificados pela 

CONTRATADA.  

 A capacitação prevista deverá ser feita pela CONTRATADA de 

acordo com o conteúdo necessário ao pleno domínio da solução 

fornecida, e contemplará: 

 



 

 

 

Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Atendendo o cidadão com respeito e dignidade 

 

                                            AV. Henrique Vita, S/N, RODOVIÁRIO – CEP: 68560-000 

                                                                e-mail:saudesantana@yahoo.com.br 

 

a). Treinamento para pessoal da área Técnica - Relativo à manutenção das bases 
de dados, integrações e todos os requisitos para sua funcionalidade (uma turma); 

 

b). Treinamento para os Administradores da solução - Treinar usuários técnicos 
que irão estabelecer as permissões de acesso à solução (uma turma); e 

 

c). Treinamento dos operadores dos softwares aplicativos - Treinar os usuários 
(Consultores, Gestores e Técnicos), que serão responsáveis por “Inserir”, 
“Alterar”, “Apagar”, “Pesquisar” e “Extrair Relatórios”, utilizando os aplicativos da 
solução. Estes usuários se encarregarão de replicar o treinamento aos novos 
usuários (duas turmas). 

 

d). O treinamento obedecerá ao estabelecido neste item e deverá utilizar 
facilitadores e material didático da CONTRATADA, devendo ser executado nas 
dependências  do 

CONTRATANTE.  

 

e) Os custos com os treinadores decorrentes de deslocamento e  hospedagem, serão 

de responsabilidade do CONTRATANTE. 

 

- HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA E INÍCIO DE PRODUÇÃO 

 

 - A homologação da solução e consequente início de produção ocorrerão 
depois de decorridos até 10 (dez) dias úteis, período este em que a 
CONTRATANTE efetuará os testes para aferir a conformidade das 
funcionalidades. Após a aferição, a CONTRATANTE homologará o sistema 
através de documento específico, autorizando o inicio da utilização do mesmo 
em produção. 

 

- CUSTOMIZAÇÕES 

 



 

 

 

Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Atendendo o cidadão com respeito e dignidade 

 

                                            AV. Henrique Vita, S/N, RODOVIÁRIO – CEP: 68560-000 

                                                                e-mail:saudesantana@yahoo.com.br 

 

 - Para as customizações de forma a atender às necessidades da 
CONTRATANTE, as partes deverão estabelecer um cronograma das alterações 
e submetê-lo a contratação por meio de aditivo. A CONTRATADA, no período 
de garantia, deverá realizar a manutenção da solução. 

 

       – SUPORTE 

 

 - Os pedidos de suporte, emitidos pelo CONTRATANTE, poderão ser atendidos 

por telefone e/ou e-mail, e a CONTRATADA deverá obedecer à obrigação de 

cumprimento integral do horário comercial. 

  

 - Os pedidos de suporte, emitidos pelo CONTRATANTE, poderão ser atendidos 
in loco, e a CONTRATANTE, deverá agendar através de CRONOGRAMA com 
antecedência de 72 h. 

   
 - As despesas decorridas em função do deslocamento de profissionais da 

CONTRATADA, até as instalações da CONTRATANTE, independentes do 
motivo, serão de responsabilidade da CONTRATANTE, inclusive para 
treinamentos e implantação dos sistemas. 

  
     - As despesas de viagem compreendem: alimentação, transporte e estadia. 

 

- MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

  
 - A CONTRATADA deverá garantir a manutenção corretiva da solução por todo 

período de vigência contrato, a contar da data de assinatura. A manutenção 
corretiva deverá ser realizada quando os softwares aplicativos apresentarem 
erros de funcionamento ou não conformidades com as especificações técnicas 
deste Termo de Referência. 

 

  - Ao término de do contrato, a CONTRATANTE poderá recontratar o serviço de 

manutenção corretiva e suporte, respeitando-se os limites estabelecidos em 

lei. 
 

- MANUTENÇÃO EVOLUTIVA OU ADAPTATIVA 
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  – As solicitações de manutenções evolutivas ou adaptativas estão previstas 
nesta contratação, devendo ser objeto de avaliação pela CONTRATADA e, 
caso forem avaliadas como exequíveis, deverão submetê-las a contratação por 
meio de aditivo. 

 

 

5 - CRONOGRAMA FÍSICO 

 - Para a execução do OBJETO deste termo a CONTRATADA deverá elaborar, 
em conjunto com a CONTRATANTE e em até 5 (cinco) dias úteis contados da 
assinatura do contrato, um cronograma completo levando em consideração 
todas as fases do projeto, incluindo a manutenção corretiva e suporte. O 
cronograma deverá ser elaborado em ferramenta própria de gestão de 
projeto, detalhando todas as fases do projeto e a quantidade de profissionais 
envolvidos em cada tarefa. 

 

 

– ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO 

 

– Implantação 

 

 - Todas as condições técnicas necessárias à instalação e configuração dos 

Sistemas delineados neste Termo de Referência devem ser concebidas e 

apresentadas à CONTRATANTE para aprovação; 

        - Estes devem estar dentro de um plano lógico e operacional, 

estabelecendo os responsáveis envolvidos em cada área que o sistema vai atuar. 
 

 

 5.2.1 – Treinamento: 

 

5.2.2.1 - A implantação de sistemas deve passar pela necessidade de capacitação 

de pessoal técnico, administrativo e operacional, orientando-os para o uso dos 

sistemas e ferramentas a serem implementadas. 
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6- FONTE DE RECURSO 

6.1. - As despesas relativas às contratações decorrentes desta Licitação correrão à 
conta de recursos consignados no orçamento geral da Prefeitura Municipal de 
Santana do Araguaia, cujos programas de trabalho e a categoria econômica 
constarão quando da emissão da respectiva nota de empenho. 

 

7 – DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 - Os serviços serão iniciados pela Contratada, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da assinatura do Contrato. 

 

8 – PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será realizado em parcelas mensais, iguais e sucessivas, na 
conta corrente da Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados do recebimento da Nota fiscal, devidamente atestada por servidor ou 
comissão designada pela Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, 
acompanhada de cópia da Nota de Empenho e da regularidade de habilitação 
exigida na licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela 
Contratada. 

 

                                                                    

 

 

Santana do Araguaia – PA  de 25 Março de 2021. 

 

                             

                               EDUARDO ALVES CONTI 

PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                              
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