
 

 

OFÍCIO Nº 039/2019 

 

Jaciara-MT, 10 de junho de 2019. 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT 

 

 

Senhor Prefeito,  

 

Temos a finalidade de solicitar a Vossa Excelência, autorização para abertura 

de processo licitatório de Inexigibilidade de licitação que tem por objeto a “Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação, de 

Consultoria e Apoio para Implantação de SISTEMA capaz de compilar informações 

procedentes das credenciadoras de estabelecimentos comerciais que operam com 

cartões de crédito, débito e similares e instituições financeiras, administradoras de 

cartões de crédito, débito e similares, cartórios, sobre os quais incidam o ISSQN, bem 

como e assessoramento jurídico com o fito de recuperar valores repassados à menor 

pela União relativos a diferenças de repasses de cotas referentes ao Fundo de 

Participação dos Municípios – FPM e, ainda, prestação de serviços especializados de 

auditoria, consultoria técnica/administrativa e assessoramento jurídico relacionados 

com a área do gênero de tributos e áreas de gestão, para efetuar compensações 

previdenciárias de valores pagos de forma indevida no município de Jaciara-MT”.  

 

  O Município de Jaciara, a exemplo de tantos, vem perdendo significativa 

receita oriunda do ISSQN que deveria incidir sobre o sistema bancário, especificamente nas 

operações realizadas nas modalidades de cartões de crédito, débito e similares, prestação de 

serviços bancários e cartorários. 

 

  As credenciadoras, instituições financeiras, cartórios e concessionárias não 

têm pago a referida exação por entenderem não se enquadrar, tais operações, no conceito de 

serviço adotado pela legislação brasileira.  Todavia, a par da legislação municipal, 

coadunada com a legislação federal e Constituição Federal, tal tributação é devida, devendo 

tal receita ingressar nos cofres públicos. 

 

  Sendo assim, urge municiar a municipalidade com ferramentas capazes de 

absorver as informações que deverão ser prestadas pelos contribuintes, mediante declaração, 

cuja finalidade precípua consiste na compilação de tais dados e consequentemente a 

exigência formal do pagamento dos tributos devidos. 

 

  A administração do MUNICÍPIO informa a necessidade de contratar serviços 

especializados na área supra descrita para efetuar levantamentos de dados, auditá-los, 

apontar com precisão os valores devidos e/ou inadimplidos pelos contribuintes das referidas 

exações. 

 



 

 

As despesas decorrentes dos referidos serviços correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.30 Manutenção e encargos com Secretaria de 

Administração e Finanças 

 

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons 

ofícios no sentido de solicitar ao setor competente que identifique uma empresa que possa 

atender, durante o período de 12 meses (01) um ano. 

 

Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e 

renovamos-lhe as expressões de estima e consideração. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 

Secretário de Administração e Finanças 

Portaria nº 02/2018 

 

  



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

1. DO OBJETO  

1.1 O presente termo tem por objeto o “Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de Tecnologia da Informação, de Consultoria e Apoio para 

Implantação de SISTEMA capaz de compilar informações procedentes das 

credenciadoras de estabelecimentos comerciais que operam com cartões de crédito, 

débito e similares e instituições financeiras, administradoras de cartões de crédito, 

débito e similares, cartórios, sobre os quais incidam o ISSQN, bem como e 

assessoramento jurídico com o fito de recuperar valores repassados à menor pela 

União relativos a diferenças de repasses de cotas referentes ao Fundo de Participação 

dos Municípios – FPM e, ainda, prestação de serviços especializados de auditoria, 

consultoria técnica/administrativa e assessoramento jurídico relacionados com a área 

do gênero de tributos e áreas de gestão, para efetuar compensações previdenciárias de 

valores pagos de forma indevida no município de Jaciara-MT”. 

1.2 Análise preliminar e encadernamento da proposta legislativa e regulamentação legal para 

implantação de sistema. 

1.3 Licença de Uso de Sistema Informatizado, Licença e locação de Banco de dados para 

armazenamento e compilação das informações recebidas eletronicamente através do sistema. 

1.4 Mensalidades de uso do sistema pelo prazo legalmente vinculado de 48 (Quarenta e oito) 

meses. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 O Município de Jaciara, a exemplo de tantos, vem perdendo significativa receita oriunda 

do ISSQN que deveria incidir sobre o sistema bancário, especificamente nas operações 

realizadas nas modalidades de cartões de crédito, débito e similares, prestação de serviços 

bancários e cartorários. 

 

As credenciadoras, instituições financeiras, cartórios e concessionárias não têm pago a 

referida exação por entenderem não se enquadrar, tais operações, no conceito de serviço 

adotado pela legislação brasileira.  Todavia, a par da legislação municipal, coadunada com a 

legislação federal e Constituição Federal, tal tributação é devida, devendo tal receita 

ingressar nos cofres públicos. 

 

Sendo assim, urge municiar a municipalidade com ferramentas capazes de absorver as 

informações que deverão ser prestadas pelos contribuintes, mediante declaração, cuja 

finalidade precípua consiste na compilação de tais dados e consequentemente a exigência 

formal do pagamento dos tributos devidos. 

 

A administração do MUNICÍPIO informa a necessidade de contratar serviços especializados 

na área supra descrita para efetuar levantamentos de dados, auditá-los, apontar com precisão 

os valores devidos e/ou inadimplidos pelos contribuintes das referidas exações. 

 

3. DESCRIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 DAS FASES  

 
DAS FASES  



 

 

 

Atividades da Primeira fase: 

1. Análise preliminar e encadernamento da proposta legislativa e regulamentação legal para implantação de 

sistema. Concessão de Licença de Uso de software pelo prazo de 48 (Quarenta e oito) meses. 

2. Reserva de espaço, demanda e cadastro da municipalidade no banco geral de dados (Locação). Prazo 48 

(Quarenta e oito) meses. 

3. Implantação do sistema informatizado (Módulos – 1 Serviços incidentes sobre operações de cartões de 

crédito débito e similares, 2 – Serviços bancários, 3 – Serviços cartorários e treinamento dos servidores 

usuários do sistema. 

 

Atividades da Segunda fase: 

1. Acompanhamento mensal das funcionalidades e manutenção do sistema implantado com seus três 

módulos. Prazo 48 (Quarenta e oito) meses. 

 

O valor para a contratação e execução dos serviços de que trata o presente Termo de 

Referência para o período dos próximos 12 (doze) meses, será de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais) mensais, que deverão ser cobrados a partir do início da primeira declaração por parte 

dos contribuintes. E os valores relativos a licença de uso aluguel de banco de dados, serão 

dados em cortesia por um período de 12 meses. 

 

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS  

4.1 O prazo de execução dos serviços objeto desta licitação é de 48 (Quarenta e oito) meses 

(art. 57, IV da Lei Nº 8.666/93), contados a partir da assinatura do contrato, ou retirada da 

nota de empenho, tendo o instrumento contratual vigência dentro de cada exercício 

financeiro por conta dos créditos orçamentários. 

 

5. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 Salvo Exceções, todos os serviços descritos no presente Anexo serão exclusivamente 

prestados nas dependências da Municipalidade contratante.   
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

6.1 Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada 

nos bens fornecidos;  

6.2 Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;  

6.3 Para aceitação definitiva o Município de Jaciara poderá realizar testes para comprovação 

da qualidade dos produtos;  

5.4 Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital.  

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA:  

 

7.1 Entregar o objeto deste Projeto Básico no local supra citado e informado na Ordem de 

Compra/Serviço;  

7.2 Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir 

da data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  

7.3 Responsabilizar-se por todos o ônus relativo ao fornecimento do bem a ser adjudicado, 

inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega definitiva no local estabelecido na 

Ordem de Compra/Serviço;  



 

 

7.4 Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra/Serviço, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

7.5 Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente, de modo que os mesmos sejam realizados com esmero e perfeição, executando-os 

sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;  

7.6 Gerenciar e manter, com recursos e meios próprios, as pessoas prestadoras de serviços 

no MUNICÍPIO;  

7.7 Iniciar as atividades no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do início de 

vigência do contrato;  

7.8 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

observando fielmente a legislação aplicável quando de sua contratação;  

7.9 Manter os empregados, durante o horário de trabalho nas dependências do MUNICÍPIO, 

devidamente identificados mediante;  

7.10 Manter disciplina nos locais dos serviços, substituindo no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente 

pela contratante;  

7.11 Cumprir e fazer cumprir por seus empregados as normas e regulamentos disciplinares 

do MUNICÍPIO DE JACIARA, bem como quaisquer determinações emanadas das 

autoridades competentes;  

7.12 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo MUNICÍPIO DE 

JACIARA quanto à execução dos serviços contratados;  

7.13 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente Licitação;  

7.14 Não se valer do contrato a ser celebrado para assumir obrigações perante terceiros, 

dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos 

serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do 

MUNICÍPIO DE JACIARA;  

7.15 Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO DE JACIARA, os 

quais deverão ser descontados da(s) fatura(s) seguinte(s) da empresa, ou ajuizada, se for o 

caso, a dívida, sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato;  

7.16 Comunicar ao MUNICÍPIO DE JACIARA, de forma detalhada, toda e qualquer 

ocorrência de acidentes verificada no curso da execução contratual.  

7.17 Cumprir com as demais disposições Editalícias, contrato e disposições da lei de 

licitações, suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis à espécie. 

 

 

EXAME DE CONFORMIDADE DO SISTEMA OPERACIONAL. 

 

O Exame de Conformidade será realizado pela Comissão de Licitação, visando a 

comprovação de que os Licitantes possuem software especificamente desenvolvido, e de sua 

propriedade ou licenciado a comercializá-lo, capaz de receber informações diretas das 

Instituições Financeiras, Cartórios, bem como informações provenientes  das 

Credenciadoras de estabelecimentos comerciais que operam/comercializam na modalidade 

de cartões de crédito, débito e similares cuja operações são realizadas dentro da 

circunscrição municipal ou na abrangência de sua competência ativa tributária.   

Todas as funcionalidades mínimas exigidas pelo Município estão descritas no Formulário, 

constante do presente Exame de Conformidade.  



 

 

Este exame será realizado na data de abertura deste Edital, após o processo de verificação da 

documentação inerente a Habilitação Jurídica, Previdenciária e Fiscal; e Econômico-

Financeira.  

TODAS as funcionalidades descritas no formulário deverão ser demonstradas pelas 

Licitantes e TODAS elas deverão ser OBRIGATORIAMENTE atendidas, sem necessidades 

de customizações de software adicionais.  

As Licitantes que não atenderem plenamente a qualquer item exigido e descrito no 

Formulário (Item funcionalidades mínimas) abaixo não serão consideradas aptas e 

portanto não ser-lhe-á outorgada a Qualificação e pontuação.  

O resultado da avaliação das Licitantes participantes do Certame será informado na 

continuidade da sessão ou em momento posterior, a cargo da Comissão de Licitações.  

As questões cujo atendimento ocorrer de forma parcial não serão consideradas como 

atendidas, e reitera-se que TODOS os itens integrantes das funcionalidades solicitadas na 

questão deverão ser demonstrados para comprovação dos seus funcionamentos.  

Será de responsabilidade da empresa licitante, providenciar todos os equipamentos 

necessários para a realização do Exame de Conformidade do Sistema, incluindo os micro 

computadores (esses podem ser inclusive lap tops).  

Não serão permitidas apresentações do tipo Microsoft Power Point. Devendo o sistema ser 

testado como se houvesse uma simulação do que ocorrerá na pratica diária da Secretaria 

Municipal de Finanças.  

Cada Licitante terá o prazo de 01 (Uma) hora para comprovar o atendimento de todos os 

itens do Formulário.  

TODOS os itens integrantes das funcionalidades solicitados no Formulário deverão ser 

demonstrados para a comprovação do seu funcionamento.  

Caberá à Comissão de Licitação, a decisão sobre a concessão de prazo adicional para a 

realização do Exame de Conformidade da Licitante.  

Os Itens cuja finalidade é o acesso/conexão ao sistema e exigências de segurança fazem 

parte da pontuação técnica cuja demonstração dar-se-á seqüencialmente à apresentação das 

funcionalidades mínimas do sistema.  

 

FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO. 

 

1 – Sistema com dupla face de acesso individualizado permitindo acesso exclusivo dos 

contribuintes identificados pela municipalidade para fins de apresentação de Declaração de 

Operações de Cartões de Crédito, Débito e similares realizadas na circunscrição do 

Município. 

 

2 – Sistema com dupla face de acesso individualizado permitindo acesso exclusivo dos da 

municipalidade através de seus servidores autorizados a fim de acessar e auditar os dados 

recebidos e processados pelo sistema. 

 

3 – Recepcionar e processar de forma automática as informações constantes dos Arquivos 

Eletrônicos fornecidos pelos Contribuintes mediante Declaração.  

 

4 – Efetuar pré-análise conquanto a legitimidade dos sujeitos ativo e passivo das relações 

tributárias e datas dos dados fornecidos. 

 



 

 

5 - Emitir automaticamente em favor do Contribuinte cadastrado o protocolo de entrega da 

declaração. 

 

6 – Realizar automaticamente os cálculos necessários e atualizações com base na legislação 

tributária municipal. 

 

7 – Emitir e disponibilizar automaticamente ao contribuinte o Documento de Arrecadação 

Municipal – DAM com os códigos necessários à compensação na rede bancária. 

 

8 – Efetuar os cálculos, atualizações e lançamentos tributários no caso de descumprimento 

de obrigações acessórias e não pagamento dos tributos devidos. 

 

9 – Possibilitar aos servidores designados pela municipalidade o acesso irrestrito dos dados 

com a emissão de relatórios circunstanciados das operações realizadas com cartões de 

crédito, débito e similares. 

 

10 – Emitir relatórios individualizados das operações realizadas com cartões de crédito, 

débito e similares de cada estabelecimento comercial credenciado junto as Administradoras 

sitos na circunscrição municipal. 

 

EXIGÊNCIAS DE ACESSO/CONEXÃO. 

 

DESCRIÇÃO DA EXIGÊNCIA  

1- Acesso do usuário (Servidor Municipal) final ao Sistema totalmente criptografado, não 

permitindo a manipulação indevida do Sistema; 

2- Dois níveis de autenticação de acesso: Além do “login” (CNPJ e CPF) e “senha” o 

sistema solicita mais um dado cadastral do usuário ou frase cadastrada previamente pelo 

mesmo; 

3- Disponibilidade de Acesso ao Sistema 24 horas por dia; 

4- Senhas de Usuários Criptografadas (Servidores Municipais e Contribuintes): Nem 

mesmo a aplicação poderá visualizar a senha, em caso de esquecimento uma nova senha 

será gerada pelo sistema e enviada ao e-mail do usuário cadastrado; 

5- Sistema de Ajuda online: É o manual online do sistema para ajuda ao usuário; 

6- Sistema de Suporte online: Será acionada a equipe especializada de suporte ao Sistema, 

onde os usuários serão atendidos de forma online ou por telefone no horário comercial. 

EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA: 

 

DESCRIÇÃO DA EXIGÊNCIA  

1- Banco de Dados Relacional e Proprietário; 

2- Criptografia: na transferência e no armazenamento de dados; 

3- Declaração de Disponibilidade de Hospedagem do Banco de Dados em DataCenter 

especializado. Os dados fornecidos na declaração serão confrontados com a empresa 

Hospedeira para fins de verificação da veracidade e cômputo dos pontos.  

4- Sistema desenvolvido com linguagem de programação “compilada”, que não permite a 

manipulação indevida do Sistema. 



 

 

Glossário das principais expressões: 

- Criptografia: Surgiu da fusão das palavras gregas "kryptós" e "gráphein", que significam 

"oculto" e "escrever", respectivamente. Trata-se de um conjunto de conceitos e técnicas que 

visa codificar uma informação de forma que somente o emissor e o receptor possam acessá-

la, evitando que um intruso consiga interpretá-la. 

 - Banco de dados (ou base de dados): É um repositório de objetos que não só armazena 

dados, mas também permite que esse armazenamento e a recuperação dos dados operem de 

maneira garantida e segura. Um banco de dados é usualmente mantido e acessado por meio 

de um software conhecido como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).  

 - Banco de Dados Relacional: É um banco de dados que segue o “Modelo Relacional”, 

onde as estruturas têm a forma de tabelas, compostas por tuplas (linhas) e colunas. É o 

modelo de dados mais adotado hoje em dia. 

 - DataCenter: É uma modalidade de serviço de valor agregado que oferece recursos de 

processamento e armazenamento de dados em larga escala para que organizações de 

qualquer porte e mesmo profissionais liberais possam ter ao seu alcance uma estrutura de 

grande capacidade e flexibilidade, alta segurança, e igualmente capacitada do ponto de vista 

de hardware e software para processar e armazenar informações. 

- Linguagem de Programação Compilada: é uma linguagem de programação, onde o 

código fonte nessa linguagem é executado diretamente pelo sistema operacional ou pelo 

processador, após ser traduzido, através de um processo chamado compilação, usando um 

programa de computador chamado compilador, para uma linguagem de baixo nível, como 

linguagem de montagem ou código de máquina. 

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

6.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias: 

 

01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.30 Manutenção e encargos com Secretaria de 

Administração e Finanças 

 

7. FISCAL  

7.1. Será fiscal do contrato a Srª. PATRÍCIA MARIA BENTO LINS, designada como 

FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria de Administração e Finanças do Município de 

Jaciara, através da Portaria Nº 036/2018, de 15/02/2018.  

 

 Jaciara/MT, 10 de junho de 2019. 

 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

Portaria nº 02/2018 


