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DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Baronesa Maria Rosa, 378. Bairro Boa Morte. CEP 36.201-002. Barbacena. MG 

Tel.: (32) 3339-2026. E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2020        –        PROCESSO N° 107/2020 
 

TIPO DE LICITAÇÃO – MENOR PREÇO 
 
 
Pregoeira:   Simone Rodrigues da Costa  
 
Equipe de apoio:  Maria Aparecida Eugênia 

Paulo Sérgio Rangel 
 

 
 
            O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 17.095.043/0001-09, com 
sede na Rua Silva Jardim, nº 340 – Bairro Boa Morte, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação para a contratação de pessoa jurídica especializada para 
cessão de direito de uso de software, cem por cento acessível via Web, incluindo treinamento e 
suporte técnico, para realização de serviços de gestão, monitoramento e auditoria da apuração do 
VAF – Valor Adicionado Fiscal, conforme especificações técnicas contidas no Anexo VIII e em 
conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e modificações posteriores, Lei nº 
10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, modificada pela Lei Complementar 147/2014, Decreto 
Federal 8.538/2015, Lei Municipal 4.239/2009, os Decretos Municipais nº 7.673/2014, e as 
condições deste instrumento convocatório. 
    

- Início do recebimento das propostas: 21/12/2020, às 12:00horas. 

- Fim do recebimento das propostas: 06/01/2021, às 13:00 horas. 

- Abertura das propostas: 06/01/20201, às 14:00 horas. 

- Início do Pregão: 06/01/2021às 14:00horas.  

 

LOCAL: www.bll.org.br  “Acesso Identificado no link - licitações” 

 

- Formalização de Consultas: Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 

deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, preferencialmente na plataforma da BLL por meio eletrônico, no endereço 

www.bll.org.br  

- Referência de tempo: para todas as referências de tempo será utilizado o horário de Brasília/DF. 

- Impugnação/Remessa de documentos e informações: www.bll.org.br  
 

Compõem este Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

Anexo I – Modelo de Proposta  

Anexo II - Declaração de ME, EPP e MEI; 

Anexo III – Documentação para Cadastro/Habilitação; 

Anexo IV – Modelo de declarações diversas; 

Anexo V – Termo de compromisso, sigilo e confidencialidade em teste de conformidade 

Anexo VI – Termo de adesão ao sistema de pregão eletrônico da BLL do Brasil (documento 

para ser entregue apenas na BLL quando do cadastramento no sistema); 

Anexo VII – Termo de indicação de operadores (documento para ser entregue apenas na 

BLL quando do cadastramento no sistema); 

Anexo VIII – Termo de Referência e Especificações; 

Anexo IX – Minuta do Contrato. 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  1.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do 

Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do 

sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos 

§§ 2º e 3º do Artigo 2° da Lei 10.520/2002. 

  1.2 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) do Município de Barbacena/MG, 

denominado(a) Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “Bll compras” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil (www.bll.org.br) e  se estenderá até as 18:00 do mesmo dia. Caso necessário, 

será retomado no dia útil seguinte, às 14:00 hs, para sua continuação. 

  1.3 – O presente edital se submete integralmente ao disposto na LC 123/2006 e alterações 

posteriores, atendendo o direito de prioridade para ME, EPP e MEI.  

 

2 – OBJETO 

 2.1 – O objeto desta licitação é a contratação de pessoa jurídica especializada para cessão 
de direito de uso de software, cem por cento acessível via Web, incluindo treinamento e suporte 
técnico, para realização de serviços de gestão, monitoramento e auditoria da apuração do VAF – 
Valor Adicionado Fiscal, conforme especificação contemplando os atributos funcionais destacados 
pelo setor requisitante e de acordo com as regras impostas neste edital, Termo de Referência, 
Minuta de Contratos e demais Anexos que são parte integrante deste edital. 
 2.2 – A contratação será do Tipo Menor Preço com julgamento por menor Preço por 

Lote, incluindo o fornecimento de todo o material, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e 

demais insumos necessários. 

 

3 – DOTAÇÃO 

 A presente despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária e outras que 

seguirem em exercícios posteriores: 

04.123.0023.2.107 – Melhoria da arrecadação municipal 

3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros PJ (529) – Fonte 100 

   

4 – RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

  4.1 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para o 

credenciamento junto ao provedor do sistema para participação na licitação, bem como o 

cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 

disputa. 

 

5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 5.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
licitado, nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcionar no país, desde que seu objetivo social 
seja compatível com o objeto licitado e atendam a todas as exigências constantes deste Edital e 
seus Anexos. 
 5.2 – A Microempresa, MEI ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da 

declaração constante no Anexo II, para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 

proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar na proposta de preço (Anexo I) o seu 

regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar 123/2006). 

http://www.bll.org.br/
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  5.3 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil, juntamente com a proposta (Anexo I). 

            5.4 – Não poderão participar desta licitação: 
a) pessoas jurídicas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações; 
b) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que 

esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida 
legalmente. 
  5.5 – Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou 

através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 

telefone: (041) 3042-9909 – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta (Anexo I) 

e início do pregão. 

  5.6 – A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 

credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado 

do Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), devendo cumprir as exigências 

do edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação direta. 

 5.7 – O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a 

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos 

pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela 

entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002. 

 

6 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

  6.1 – CONDUÇÃO DO CERTAME: 

 6.1.1 - O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da equipe de apoio, 

que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

  a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

  b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

  c) abrir as propostas de preços; 

  d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

 e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

 f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 

menor preço; 

 g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 h) declarar o vencedor; 

 i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

  j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

  k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 

 6.2 – credenciamento NO SISTEMA LICITAÇÕES da BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES DO BRASIL 

   6.2.1 – As pessoas jurídicas interessadas deverão nomear através do Termo de 

Credenciamento, com firma reconhecida, operador devidamente habilitado pela Bolsa de Licitações 

e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para 

formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  

  6.2.2 – A licitante deverá manifestar no campo próprio do sistema, pleno conhecimento, 

aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. 

http://www.bll.org.br/
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  6.2.3 – O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 

preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia 

definição de senha privativa. 

  6.2.4 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 

qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 

iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. 

  6.2.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros. 

  6.2.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 6.2.7 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 

provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

 6.3 – Participação 

  6.3.1 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal 

e intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento da proposta inicial de 

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 

estabelecidos. 

 6.3.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 

representante. 

  6.3.3 – Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser 

esclarecida pelo número (41) 3042-9909, e-mail: contato@bll.org.br. 

 6.3.4 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

 6.4 – ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

  6.4.1 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 

encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, 

com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a 

aceitabilidade das propostas. 

 6.4.2 – Serão desclassificadas as propostas: 

 a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas neste edital; 

 b) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam sua identificação. 

 c) que não apresentarem o projeto técnico do sistema de transmissão de dados ou plano de 

implantação.  

  6.4.3 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante 

será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

   6.4.4 – O participante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance 

registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido 

para o lote. 

 6.4.4.1 – O lance ofertado é irretratável e de inteira responsabilidade do licitante 

participante. 

mailto:contato@bll.org.br
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  6.4.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

  6.4.6 – Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos 

demais participantes. 

  6.4.7 – No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 

dos atos realizados. 

  6.4.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 

Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de 

mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

  6.4.9 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo 

extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 30 (trinta) segundos a 

30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas 

apresentarem novos lances; (FECHAMENTO RANDÔMICO). 

 6.4.10 – O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da 

proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

 6.4.11 – O(A) Pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da melhor proposta ou lance de 

menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

 6.4.12 – Os documentos relativos à habilitação e a proposta escrita, com os preços 
finais após a etapa de lances, deverão ser encaminhados através de campo próprio na 
Plataforma da BLL, no prazo máximo de 02 (duas) horas do encerramento dos lances, 
devidamente assinado/autenticados digitalmente. 
  6.4.12.1 – Considera-se assinatura digital a espécie de assinatura eletrônica 
viabilizada pelo emprego da criptografia assimétrica ou criptografia de chaves públicas, cuja 
utilização foi consagrada no Brasil com a edição da Medida Provisória 2.200-2/2001. 
  6.4.12.2 – Caso a licitante vencedora não possua assinatura/autenticação digital, 
apontando-a em todos os seus documentos, esta deverá realizar o encaminhamento da 
documentação original ou em cópia autenticada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
contados da data da sessão pública virtual, para a Diretoria de Licitações – Rua Baronesa 
Maria Rosa, 378, Bairro Boa Morte, CEP 36.2001-002, Barbacena/MG, A/C da pregoeira 
Simone Rodrigues da Costa - e-mail simone.costa@barbacena.mg.gov.br. 
  6.4.12.3 – O comprovante de postagem deverá ser enviado por e-mail 
(simone.costa@barbacena.mg.gov.br) no mesmo dia da postagem, para fins de comprovação 
do cumprimento do prazo acima estabelecido. 
  6.4.12.4 - As ME, EPP e MEI deverão apresentar a documentação na forma do Decreto 
Federal 8.538/2015. 
 6.4.13 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 

estabelecido, acarretará sanções previstas na cláusula de sanções deste Edital, podendo o(a) 

Pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

 6.4.14 – Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o 

solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto o prazo para manifestação de 

intenção de interposição de recurso. 

 6.4.15 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor 

desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance 

mailto:simone.costa@barbacena.mg.gov.br
mailto:simone.costa@barbacena.mg.gov.br
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subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

Edital. Também nessa etapa o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja 

obtido preço melhor. 

  6.4.16 – Caso não sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

  6.4.17 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 

adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 

7 – PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

  7.1 – O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será 

responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

  7.2 – No preenchimento da proposta eletrônica deverão ser observadas, obrigatoriamente, 

as especificações constantes do Anexo VIII, MARCAS, MODELO (no que couber) e VALOR do 

produto ofertado. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações marca e 

valor do produto neste campo, implicará desclassificação da Empresa, face à ausência de 

informação suficiente para classificação da proposta. 

 7.3 – Para licitantes ME, EPP, MEI ou empresa de pequeno porte será necessária a 

informação desse regime fiscal no campo próprio da BLL, sob pena do licitante enquadrado nessa 

situação não utilizar os benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece 

a Lei Complementar 123/2006. 

 7.4 – O objeto deverá estar totalmente conforme as especificações contidas no Anexo VIII.

 7.5 – A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão; em caso de ausência ou divergência dessa informação, prevalecerá a 

estabelecida no edital. 

 

8 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

  8.1 – Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observado o 

prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de qualidade e demais 

condições definidas neste Edital.  

  8.2 - O(A) Pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 

após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor preço. 

 8.3 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará 

a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

  8.4 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

  

9 – DOS CRITÉRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006  

  9.1 - Na hipótese de empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e Lei Municipal nº 

4.239/2009, será procedido o seguinte: 
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 9.1.1 - A ME, EPP e MEI melhor classificada será convocada para apresentar a nova 

proposta após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, aplicando-se a regra aos demais 

licitantes que se enquadrarem na hipótese de ME – EPP – MEI. 

 9.1.2 - Não ocorrendo a contratação na forma do item anterior serão convocadas as 

remanescentes que se enquadrem como ME – EPP - MEI na ordem classificatória, para o exercício 

dos direitos trazidos pela Lei Complementar nº 123/06 E Lei Municipal nº 4.239/2009. 

 9.1.3 - No caso de equivalência dos percentuais apresentados pelas ME – EPP - MEI, que 

se encontrem na situação descrita no item referente ao Empate, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a oferta. 

 9.1.4 - O disposto nos itens anteriores somente se aplicará quando a melhor proposta, 

superada a fase de lances, não tiver sido apresentada por ME, EPP e MEI. 

 9.1.5 – Como a presente licitação se trata de licitação exclusiva para ME, EPP e MEI, para o 

caso de empate, prevalecerá aquele que for cadastrado, recebido e registrado primeiro; 

 9.1.6 - Neste momento, a Pregoeira verificando que há licitante na condição de ME – EPP - 

MEI, em caso positivo, indagá-la-á sobre a intenção do exercício das prerrogativas trazidas pela Lei 

Complementar nº 123/06 e Lei Municipal nº 4.239/2009. 

 9.2 – A licitante devidamente enquadrada como ME, EPP e MEI, em conformidade com a Lei 

Complementar nº 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, nos 

termos do Decreto Federal nº 8538/15. 

 9.3 – Na fase de contratação será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput 

deste item, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis uma 

única vez, por igual período, desde que solicitado, por escrito, pela licitante, a critério da 

Administração. 

 9.4 – A não regularização das pendências, no prazo previsto no item anterior, implicará em 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades impostas pela cláusula 

SANÇÕES do edital e Lei nº 8.666/93. 

 

10 – PROPOSTA ESCRITA E DOCUMENTAÇÃO 

  10.1 – A Empresa vencedora, deverá enviar ao(à) Pregoeiro(a), juntamente com a 

documentação de habilitação, a Proposta de Preços escrita (Anexo I), com os valores oferecidos 

após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 

Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agência e 

conta bancária em conformidade com a cláusula 6 deste Edital. 

 10.2 – A PROPOSTA ESCRITA deverá conter: 

  10.2.1 - Preço unitário e total de cada lote, em algarismos, em moeda corrente do país, 

estando nele inclusas despesas, impostos, taxas, frete e demais encargos; 

  10.2.2 - O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura das propostas virtuais. Em caso de ausência ou divergência desta informação, prevalecerá 

a estabelecida no edital. 

  10.2.3 - Especificação completa dos produtos e serviços oferecidos, incluindo marca e 

modelo (no que couber), Os serviços deverão atender as normas técnicas e conter no mínimo as 

especificações conforme descrito no Anexo 01 deste Edital. 

 10.2.4 - Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 
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 10.3 – Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) 

que oferecer(em) o MENOR PREÇO. 

 10.4 – Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e 

encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 

  10.5 – Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor. 

 10.6 – Serão rejeitadas as propostas que contenham mais de 02 (duas) casas decimais em 

seus valores unitários; sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) insuficiente(s) 

que permita(m) a perfeita identificação do produto licitado; contiverem qualquer limitação ou 

condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente 

inexequíveis, por decisão do(a) Pregoeiro(a). 

   10.7 – Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os 

de menores valores. 

 10.8 - Os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO deverão ser apresentados conforme Anexo 

III. 

 10.8.1– Não serão aceitos documentos emitidos após a data da sessão pública do Pregão. 

 10.8.2 - A habilitação das proponentes será verificada por meio do SICAF, ou CRC emitido 

pelo Município de Barbacena com certidões atualizadas, e nos documentos por eles abrangidos 

conforme Anexo 02, para os que não possuem cadastro, a fim de comprovar a regularidade de 

situação do autor da proposta, avaliada na forma da Lei 8.666/93. 

  10.8.2.1 -. O Registro no SICAF ou CRC deve ser anterior a realização do Pregão.       

 10.8.3 - As ME, EPP e MEI deverão apresentar a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, na forma do art. 4º do Decreto Federal 8.538/2015. 

 

 11 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 11.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, qualquer pessoa que não se 

manifestar até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão do Pregão, 

apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que o viciaram, direta e 

preferencialmente na plataforma da BLL www.bll.org.br ou no e-mail licitacao@barbacena.mg.gov.br  

  11.1.2 – Caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, antes da data de abertura da Sessão do Pregão. 

 11.2 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 

caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação. 

 11.3 – Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e 

nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações 

decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços. 

 11.4 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo 

de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 

a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 11.5 – Os recursos serão dirigidos a Pregoeira que, não reconsiderando sua decisão o fará 

subir ao Chefe do Executivo, devidamente informado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a qual 

deverá proferir sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 11.6 – O recurso deverá ser apresentado, no prazo estipulado neste edital, e deverá ser 

elaborado direta e preferencialmente na plataforma da BLL (www.bll.org.br). 

http://www.bll.org.br/
mailto:licitacao@barbacena.mg.gov.br
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 11.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

  11.8 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, 

bem como a não apresentação das razões de recurso, importará na decadência desse direito, 

ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. Não 

será aceito o Recurso, cujas razões não estejam relacionadas àquelas manifestadas na intenção de 

recorrer. 

 11.9 – O Recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo. 

 11.10 - Decididos os recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

 

12 – PAGAMENTO E PREÇO 

  12.1 - O valor máximo previsto para a presente despesa é de R$222.000,00 (duzentos e 

vinte e dois mil reais). 

12.2 - O pagamento dos serviços será mensal, após dia 20 (vinte) de cada mês 

subsequente ao de referência de prestação de serviços e mediante completa instrução dos 

processos de pagamento junto à tesouraria da SEFAZ com processo devidamente aprovado pela 

Controladoria Geral – Agente SEFAZ. 

12.3 – A contratada apresentará à SEFAZ, os originais das certidões negativas de débitos 
das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, bem como certidões negativas de débitos do 
INSS, FGTS, CNDT e ISSQN todas válidas e regulares.  
 12.4 – Em caso de irregularidade na emissão de documento fiscal, o pagamento será 

efetuado somente a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizado. 

12.5 – O pagamento será efetuado pela Contratante, à licitante vencedora, através de 

depósito em conta no Banco Itaú, devendo ser informado os dados necessários ao depósito. Caso a 

licitante vencedora não seja correntista deste estabelecimento bancário, o pagamento será 

realizado por ordem de pagamento através daquele banco. 

12.6 – Não será pago o serviço realizado em desacordo com as especificações que 

integram este edital. 

  12.7 – Também são condições para o devido pagamento: 

a) apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente atestadas pela Diretoria 
de Fiscalização Tributária cumpridos todos os critérios estabelecidos neste Edital. 

b) No caso de eventual(ais) divergência(s) na Nota Fiscal, a empresa será comunicada para 
a devida regularização que atenda aos requisitos legais para o pagamento, no prazo de 10 (dez) 
dias do recebimento da comunicação do município. 

c) A contratante efetuará o pagamento somente para a empresa contratada, vedada a 
negociação dos documentos de cobrança com terceiros, ou a sua colocação em cobrança bancária. 

d) Os serviços objeto desta licitação serão pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais 
e sucessivas, nos termos das correspondentes declarações de recursos orçamentários e 
financeiros, devendo a última parcela ser paga somente após o encerramento do prazo para 
interposição de recursos, seus julgamentos e decisões, relativos à apuração do VAF do exercício de 
2021, assim como na execução de possíveis aditamentos da contração advinda deste certame. 

13 – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO 

  13.1 – Os contratos pactuados poderão ser revistos para restabelecer a relação que as 

partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração 

para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
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econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual.  

  13.2 Os valores constantes Contrato poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, 

observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666, de 

1993. 

   13.2.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 

superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como 

de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

 13.2.2 – Independentemente de solicitação feita pelo fornecedor, o Órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Gerenciador poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os 

parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 

redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço 

fixado será válido a partir da publicação no diário Oficial do Município de Barbacena. 

 13.3 – Os preços revisados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as 

condições de pagamento fixadas neste edital. 

   

14 – REAJUSTE 

 14.1 – Os valores constantes do contrato poderão ser reajustados mediante solicitação da 

parte interessada, de acordo com o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas ou Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística _ IBGE que represente o menor  valor acumulado no período, 

por simples apostila, nos termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93. 

 14.1.1 – A periodicidade do contrato será contada a partir da data limite para apresentação 

da proposta ou do orçamento a que essa se referir. 

 14.2 – O reajuste ou correção monetária se dará de acordo com as disposições previstas 

nas Leis 10.192/2001 e 8.666/93, naquilo que não conflitarem. 

 

15 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

  15.1 - A solução tecnológica para apuração do VAF deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

  15.1.1 - IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS 

a) Importação do arquivo de ativos, disponibilizados em cada exercício pela Secretaria de 

Fazenda do Estado de Minas Gerais – SEF-MG; 

b) Importação dos arquivos de retorno do VAF/DAMEF, também disponibilizados pela SEF-

MG; 

c) O banco de dados deverá ser estruturado visando o armazenamento consecutivo dos 

retornos. Isto é, permitir a gravação sequencial dos arquivos de retorno do VAF/DAMEF, inclusive 

de exercícios anteriores ao ano da contratação; 

d) Arquivos da escrituração fiscal digital - EFD ICMS-IPI, de acordo com o previsto no ATO 

COTEPE/ICMS 44, de 07 de agosto de 2018, e alterações. Devendo ser importados todos os 

registros suficientes à execução da auditoria, conforme Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020 

bem como, dos normativos estaduais atinentes à distribuição do ICMS subsequentes à referida 
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Portaria, em todo o período da contratação e de seus possíveis aditamentos  , além daqueles 

necessários ao pleno atendimento das funcionalidades descritas neste Edital. 

15.1.2 - CADASTROS 

15.1.2.1 - Manutenção de cadastro dos contribuintes constantes dos retornos:  

a) o sistema deverá permitir edição de campos cadastrais referente aos contribuintes 

constantes na tabela de ativos, objetivando atualizações tais como nome do responsável (contador), 

e-mail, endereço, telefone. Os campos passíveis de alteração deverão ser aqueles estabelecidos 

pela Secretaria de Fazenda. 

b) O sistema deverá permitir associar status aos contribuintes, tais como: ativo, inativo e 

suspenso. Deverá permitir, para fins de controle do cadastro do VAF, inativar contribuintes que 

comprovadamente encerraram suas atividades, sem, entretanto, realizar baixa de sua inscrição 

estadual. Na listagem de contribuintes deverá ter uma indicação de seu status, qual seja: ativo, 

inativo, suspenso ou outro. 

15.1.2.2 - Cadastro de usuários: a ferramenta de administração do sistema deverá permitir 

configurar normas de segurança da aplicação, definir os usuários autorizados e permissões de 

acesso de cada um, de tal modo a: 

a) configurar um ou mais usuários com perfil de privilégio máximo de acesso para o 

município, com capacidade de atribuição de perfis de acesso aos demais usuários; 

b) O sistema deverá conter pelo menos três níveis hierárquicos de acesso, com perfil a 

saber: 

b.1) administrador: acesso a todas as funções incluindo cadastro de usuários e controle de 

permissões; 

b.2) executor: acesso a funções de operação; 

b.3) leitor: somente acesso de leitura, e restrito a bases de dados de gestão do VAF. 

15.1.2.3 -. Associação de contribuintes aos fiscais/auditores: O sistema deverá ser capaz 

de vincular os contribuintes aos fiscais ou auditores tributários do Município. Esta vinculação de 

contribuintes aos fiscais/auditores deverá ser feita em um módulo específico do sistema e realizada 

pelo usuário administrador. Um determinado fiscal/auditor, ao efetuar o login no sistema, deverá 

visualizar somente os contribuintes a ele associados. 

15.1.2.4 - CADASTRO DE NOTIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DO VAF 

Os textos das notificações contempladas no item 15.3 (envio de notificações eletrônicas) 

deverão ser definidos através de um módulo de cadastro de notificações. Este módulo deverá 

contemplar: 

a) Cadastro do texto da notificação; 

b) Cadastro do assunto do e-mail; 

c) Inserção do brasão municipal; 

d) Cabeçalho com inserção de dados variáveis, tais como: nº do retorno utilizado, razão 

social, inscrição estadual, município, telefone, e-mail; 

e) Programação para inserção dos dados variáveis referentes à notificação; 

f) Cadastramento de assinatura: o sistema deverá permitir que o fiscal/auditor tributário 

faça um cadastramento de sua identificação (“assinatura”) e ao efetuar o login no sistema todas as 

notificações devem receber, automaticamente, a identificação daquele fiscal/auditor. 

  15.1.3 - CADASTRO DE OPÇÕES DE RESPOSTA 

  15.1.3.1 -. O sistema deverá possuir um módulo para criação do formulário de resposta, 

utilizado pelo contador, para emitir sua resposta a uma determinada notificação. Este módulo 

deverá contemplar: 
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a) Seleção da notificação à qual o formulário de resposta estará associado. Isto é, o sistema 

deverá dar a possibilidade de criar um formulário de resposta específico para cada tipo de 

notificação especificada no item 15.3 (envio de notificações eletrônicas). 

b) Todo formulário de resposta deverá conter, no mínimo, os seguintes campos e ou 

informações: 

b1) Identificação do município 

b2) Identificação da notificação, conforme item 15.3 (envio de notificações eletrônicas) 

b3) Identificação do contribuinte: inscrição estadual, razão social, CNPJ e regime de 

recolhimento  

b4) Caixa de Texto, mínimo de 1.000 caracteres 

b5) Campo para upload de arquivos e/ou documentos 

 
15.2 - FUNCIONALIDADES MÍNIMAS REQUERIDAS NO SISTEMA: 

15.2.1 - O sistema deverá apresentar, a partir do processamento dos arquivos da EFD 

ICMS-IPI, todas as informações existentes no leiaute da Declaração de Movimento Econômico e 

Fiscal – DAMEF, que são utilizadas na apuração do valor adicionado fiscal. Isto é, deverá construir 

a DAMEF através dos dados extraídos da EFD ICMS-IPI, inclusive os itens do quadro EXCLUSÕES 

DO VAF e DETALHAMENTO DE OUTRAS ENTRADAS (Registro 1400 da EFD), obedecendo 

todas as regras estabelecidas na Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020. Essa DAMEF será 

intitulada de DAMEF MUNICÍPIO. Juntamente à DAMEF MUNICÍPIO o sistema deverá apresentar o 

resumo dos códigos fiscais de operação – CFOPs. Para cada CFOP obtido no processamento da 

EFD o sistema deverá listar todos os documentos fiscais eletrônicos escriturados sob aquele 

código. 

15.2.2 - O sistema deverá apresentar uma tela/relatório com cruzamento da DAMEF 

MUNICÍPIO com a DAMEF apresentada no arquivo de RETORNO da SEF-MG. Segue abaixo o 

cruzamento do quadro ENTRADAS-ESTADO: 

 

ITENS 

DAMEF SEF-MG DAMEF MUNICÍPIO DIFERENÇA 

Valor 
Contábil 

Base 
Cálculo 

ICMS 
Valor 

Contábil 
Base 

Cálculo 
ICMS 

Valor 
Contábil 

Base 
Cálculo 

ICMS 

Compras          

Transferência          

Devolução          

Energia 
Elétrica 

         

Comunicação          

Transporte          

Outras          

Subtotal          

 

https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
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15.2.3 - Para as TRANSPORTADORAS que possuírem os arquivos da EFD ICMS-IPI 

carregados na base de dados, o sistema deverá gerar também na DAMEF MUNICÍPIO a aba 

DETALHAMENTO DE OUTRAS ENTRADAS. Os valores apresentados para cada município neste 

detalhamento deverão ser proporcionais ao total do VALOR CONTÁBIL dos fretes neles iniciados. 

Para isso deverá ser utilizado os campos Nº 24 e Nº 25 do registro D100 da EFD ICMS-IPI, 

referente a cada conhecimento de transporte eletrônico – CTE, emitido pela TRANSPORTADORA.  

15.2.4 - Deverá apresentar também o DETALHAMENTO com base do REGISTRO 1400 

da EFD ICMS-IPI (Resolução Nº 5.369, de 22/05/2020), conforme CAMPO 125 (RN 125) e CAMPO 

125a (RN 125a) da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020. 

15.2.5 - A aba DETALHAMENTO DE OUTRAS ENTRADAS deverá constar também no 

cruzamento da DAMEF MUNICÍPIO com aquela apresentada no arquivo de RETORNO da SEF-

MG. 

15.3 - ENVIO DE NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS 

15.3.1 - O sistema deverá gerar um conjunto de notificações eletrônicas, indicando 

possíveis inconsistências na DAMEF SEF-MG, e enviar para o e-mail do contador responsável, 

conforme cadastro de ATIVOS, bem como possibilitar impressão para protocolo “in loco”. As 

notificações, quando enviadas eletronicamente, deverão aparecer no corpo do e-mail do contador 

responsável, e não como anexo. 

15.3.2 - No envio de qualquer notificação especificada neste item o sistema deverá permitir 

a escolha de qualquer quantidade de contribuintes a serem notificados, ou todos os contribuintes 

enquadrados na notificação. O sistema deverá garantir que o envio deve ser feito somente para 

contribuintes que se enquadrem dentro dos parâmetros de cada uma das notificações. O 

enquadramento do contribuinte nessas respectivas notificações deverá ser realizado 

automaticamente pelo sistema, segundo o conceito próprio de cada uma delas. 

15.3.3 - O sistema deverá apresentar, no mínimo, as seguintes notificações: 

15.3.3.1 - Manual sintético da DAMEF, visando sua VALIDAÇÃO no SIARE por parte do 

Contador, conforme DECRETO Nº 47.861, de 10/02/2020 e Portaria SRE 175, de 17 de julho de 

2020, bem como apresentação do prazo para realização desta VALIDAÇÃO funcionalidade que 

deverá ser adaptada aos correspondentes normativos da Secretaria de Estado de Fazenda de 

Minas Gerais em exercícios futuros, na vigência da contratação e de suas possíveis prorrogações. 

15.3.3.2 - Carta para os contadores, existentes no arquivo de ativos disponibilizado pela 

Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, informando sobre os procedimentos do sistema de 

monitoramento da apuração do VAF, incluindo inclusive a lista de contribuintes que constam no 

CADASTRO DE ATIVOS sob sua responsabilidade, bem como informações de prazo para 

VALIDAÇÃO da DAMEF. 

15.3.3.3 - Carta de solicitação dos arquivos da ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD 

ICMS-IPI, para os contribuintes obrigados à essa escrituração digital. 

15.3.3.4 - Notificação aos contribuintes OMISSOS na VALIDAÇÃO da DAMEF, no caso 

das empresas do regime débito/crédito. 
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15.3.3.5 - Notificação aos contribuintes com inconsistência e/ou omissão no 
preenchimento do campo AJUSTE DE TRANSFERÊNCIAS. Campos 87 e 115 (RN 87 e RN 15), da 
Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

15.3.3.6 - Notificação aos contribuintes com inconsistência e/ou omissão no 

preenchimento do campo TRANSPORTE TOMADO, CAMPO 112 (RN 112) da Portaria SRE 175, 

disponível para edição.  A partir do processamento dos arquivos da EFD ICMS-IPI do contribuinte, o 

sistema deverá identificar todos os CTE´s, com frente iniciado no município, emitidos por 

transportadoras não inscritas no estado. Caso o somatório do valor contábil destes CTE´s seja 

SUPERIOR ao CAMPO 121 (RN 121) da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, para este 

município, o contribuinte deverá ser notificado da divergência. 

15.3.3.7 - Notificação, também eletrônica, às TRANSPORTADORAS do regime 

débito/crédito, sediadas em qualquer município mineiro, com fretes iniciados neste município. O 

sistema deverá consolidar, a partir de todos os arquivos da escrituração fiscal digital processados 

na base de dados, os conhecimentos de transportes emitidos aos tomadores desse serviço no 

município, por CNPJ, e cruzar com as informações de CRÉDITO EXTERNO inseridas no arquivo de 

retorno do VAF/DAMF. Todas as transportadoras que informaram em suas DAMEF’s, quadro 

Detalhamento de Outras Entradas, valor inferior ao apurado pelo sistema, deverá ser notificada. 

Nesta notificação deverá ser enviado também todas as chaves dos CTE’s com frete iniciado no 

respectivo município. 

15.3.3.8 - Notificação, também eletrônica, às TRANSPORTADORAS optantes pelo 

Simples Nacional, sediadas em outro município mineiro, com fretes iniciados neste município. O 

sistema deverá consolidar, a partir de todos os arquivos da escrituração fiscal digital, processados 

na base de dados, os conhecimentos de transportes emitidos aos tomadores desse serviço no 

município, por CNPJ, e cruzar com as informações de CRÉDITO EXTERNO inseridas no arquivo de 

retorno do VAF/DAMEF. Todas as transportadoras que informaram em suas DEFIS valor inferior ao 

apurado pelo sistema, deverão ser notificadas. Nestas notificações deverão ser enviadas também 

todas as chaves dos CTE’s com frete iniciado no respectivo município.  

15.3.3.9 -  Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO 

EXCLUSÕES DO VAF - coluna ENTRADAS, item Parcela de ICMS retido por substituição tributária, 

quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 1 (RN1), da Portaria 

SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

15.3.3.10 - Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO 

EXCLUSÕES DO VAF - coluna SAÍDAS, item Parcela de ICMS retido por substituição tributária, 

quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 12 (RN12), da Portaria 

SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

15.3.3.11 - Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO 

EXCLUSÕES DO VAF - coluna ENTRADAS, item Parcela IPI que não integre base de cálculo 

ICMS, quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 2 (RN2), da 

Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

15.3.3.12 - Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO 

EXCLUSÕES DO VAF - coluna SAÍDAS, item Parcela IPI que não integre base de cálculo ICMS, 
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quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 13 (RN13), da Portaria 

SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

15.3.3.13 - Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO 

EXCLUSÕES DO VAF - coluna ENTRADAS, item Energia/Comunicação, quando se compara a 

DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 3 (RN3), da Portaria SRE 175, de 17 de julho 

de 2020, disponível para edição. 

15.3.3.14 - Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO 

EXCLUSÕES DO VAF - coluna ENTRADAS, item Transporte (Parcela não utilizada), quando se 

compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 4 (RN4), da Portaria SRE 175, de 

17 de julho de 2020, disponível para edição. 

15.3.3.15 - Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO 

EXCLUSÕES DO VAF - coluna ENTRADAS, item Subcontratação de Serviço de Transporte, 

quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Nesta, a subcontratação de 

transporte deverá ser calculada a partir dos CTE’s emitidos por outras transportadoras inscritas 

neste estado e escriturados nas entradas da transportadora que esteja realizando a subcontratação. 

Campo 5 (RN5), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

15.3.3.16 - Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO 

EXCLUSÕES DO VAF - coluna SAÍDAS, item TRANSP. INICIADOS EM OUTROS PAÍSES/UF/ 

MUNICIPAL/AÉREO DE PASSAGEIRO, quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF 

MUNICÍPIO. Campo 14 (RN14), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para 

edição. 

15.3.3.17 - Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no item PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS, quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 84 

(RN84), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. Além de apontar a 

divergência para o TOTAL do item, a notificação deverá apresentar ainda a divergência entre o 

valor detalhado deste item para o município na DAMEF SEF-MG com aquele apurado na DAMEF 

MUNICÍPIO. 

15.3.3.18 - Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no item GERAÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA, quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. 

Campo 85 (RN85), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. Além de 

apontar a divergência para o TOTAL do item, a notificação deverá apresentar ainda a divergência 

entre o valor detalhado deste item para o município na DAMEF SEF-MG com aquele apurado na 

DAMEF MUNICÍPIO. 

15.3.3.19 - Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no item 

COOPERATIVAS, quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 114 

(RN114), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. Além de apontar a 

divergência para o TOTAL do item, a notificação deverá apresentar ainda a divergência entre o 

valor detalhado deste item para o município na DAMEF SEF-MG com aquele apurado na DAMEF 

MUNICÍPIO. 
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15.3.3.20 - Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no item MUDANÇA 

DE MUNICÍPIO, quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 126 

(RN126), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. Além de apontar a 

divergência para o TOTAL do item, a notificação deverá apresentar ainda a divergência entre o 

valor detalhado deste item para o município na DAMEF SEF-MG com aquele apurado na DAMEF 

MUNICÍPIO. 

15.4 - GESTÃO DE RESPOSTAS 

15.4.1 - O sistema deverá possuir um módulo para gerir as respostas enviadas pelos 

contadores às notificações expedidas. Esse módulo deverá ter, no mínimo, as seguintes 

funcionalidades: 

15.4.1.1 - Permitir ao contador, a partir de uma notificação recebida, registrar sua resposta 

em um formulário próprio do sistema; 

15.4.1.2 - O formulário de resposta deverá permitir a realização de uploads de arquivos; 

15.4.1.3 - O formulário deverá possuir um caixa de texto para inserção da resposta; 

15.4.1.4 - A análise da resposta enviada pelo contador deverá ser visualizada no módulo 

de gestão de resposta do usuário (fiscal/auditor). Na lista de contribuintes notificados, o sistema 

deverá indicar aqueles que já apresentaram resposta, como “RESPONDIDO” e aqueles que não 

apresentaram resposta como ‘NÃO RESPONDIDO”. 

15.4.1.5 - O sistema deverá proporcionar ao usuário (fiscal/auditor) do Município o envio 

de uma contra resposta ou dar baixa no sistema da questão relativa àquele contribuinte. 

15.4.1.6 - Após acessar um contribuinte que enviou uma resposta, a tela do módulo 

deverá, além da reposta enviada e/ou arquivos anexados, apresentar: 

a) Data e hora do envio da notificação; 

b) Número do protocolo gerado para o contador; 

c) Visualização e/ou impressão da notificação enviada; 

d) Possibilidade de atualização do e-mail do contador e reenvio da notificação; 

e) Possibilidade de registrar no sistema a resposta do contador enviado por outros meios, 

como e-mail e protocolo geral da prefeitura (resposta em papel); 

f) Possibilidade de, ao enviar uma resposta para um contribuinte, anexar arquivos. 

15.5 - EMISSÃO DE RELATÓRIOS 
15.5.1 - O sistema deverá disponibilizar, no mínimo, os seguintes relatórios: 

a) Relatório apresentando os contribuintes com declarações (DAMEF SEF-MG) que se 

encontram SEM MOVIMENTAÇÃO, caso existam. Neste relatório deverá também apresentar uma 

indicação de que a EFD ICMS-IPI, carregada e processada no sistema, possui ou não 

movimentação. 

b) Relatório apresentando o cruzamento COMPLETO da DAMEF SEF-MG com a DAMEF 

MUNICÍPIO. O cruzamento deverá levar em conta todos os campos das Entradas, Saídas, 

Exclusões e Detalhamentos. 

c) Relatório cadastral dos contribuintes; 

d) Listagem simplificada dos contribuintes ativos; 
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e) Listagem dos contadores responsáveis pelos contribuintes do município; 

f) Listagem de contribuintes apresentando VAF atual, VAF anterior, diferença absoluta e 

relativa. O sistema deverá permitir escolha de qualquer retorno do exercício para geração desse 

relatório. 

g) Evolução do VAF total ao longo dos vários retornos do exercício. Tabela e gráfico. 

g1) Apresentação nesse relatório do VAF total apurado do ano anterior, bem como do 

índice obtido naquele ano. Inclusão de todos os retornos lidos no exercício; 

h) Listagem de contribuintes notificados contendo tipo de notificação, data, hora e usuário; 

i) Notificações expedidas, contendo remetente, destinatário, data, hora e usuário 

responsável pelo envio; 

j) Listagem dos créditos externos recebidos, apresentado comparativo com o ano anterior 

para aqueles coincidentes. O sistema deverá permitir escolha de qualquer retorno do exercício para 

geração desse relatório; 

k) Quantitativos de contribuintes por regime de tributação, apresentando para cada regime 

o VAF TOTAL apurado; 

l) Relatório e/ou tela contendo informações completas utilizadas na apuração dos 

contribuintes do Simples Nacional 

m) Relatório e/ou tela contendo informações completas utilizadas na apuração dos 

contribuintes do SIMEI 

n) Relatório e/ou tela contendo cruzamento das DAMEF’s apresentadas em um 

determinado arquivo de retorno com aquelas apresentadas em outro arquivo de retorno, inclusive a 

exercícios anteriores ao logado no sistema. Isto é, realizar um cruzamento de DAMEF x DAMEF. 

o) Relatório das respostas recebidas por contribuinte, data e tipo de notificação.   

15.6 - PLATAFORMA 

15.6.1 - O software aqui especificado deverá ser 100% WEB e executável diretamente a 

partir dos principais browsers do mercado. 

156.2 - O sistema deve utilizar o protocolo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), 

para transferência de dados na internet de forma segura, com a utilização de um certificado seguro 

válido SSL (Secure Sockets Layer) emitido por uma Autoridade Certificadora (CA), para garantir a 

integridade, autenticidade e confidencialidade das informações recebidas e enviadas através do 

sistema. 

15.7 - SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO 

15.7.1 - A empresa contratada deverá realizar, na implantação do sistema, treinamento 

mínimo de 20 (vinte) horas para os servidores municipais que farão uso do sistema. Esse 

treinamento visa dotar esses servidores das condições necessárias para uso do software, 

conhecendo todas suas funcionalidades. 

15.7.2 - A empresa contratada deverá também disponibilizar canais de comunicação (e-

mail, telefone, Skype, etc.) para prestar suporte técnico aos servidores municipais, usuário do 

sistema, objetivando a resolução de problemas técnicos que porventura ocorram com o sistema. 

Respostas a esses chamados deverão ser dadas em no máximo 12 horas, inclusive com visita de 

técnicos da empresa “in loco”, caso necessário. 

15.7.3 - Prover suporte técnico necessário ao atendimento das necessidades das 

entidades do Município e dentro do escopo solicitado, contando com tele-atendimento via número 
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telefônico específico, bem como atendimento eletrônico via internet (portal de atendimento via 

WEB) e chat. 

  15.7.4 - Os serviços da central de suporte deverão abranger abertura de chamados, controle 
de chamados em andamento, resolução de dúvidas correlatas à Solução implantada, 
exclusivamente em relação ao escopo do Edital; 
  15.7.5 - Os serviços deverão ser realizados pela contratada no horário comercial 
compreendido entre o horário de 08hs às 18hs, de Segunda à Sexta-feira. 
  15.7.6 - Os atendimentos aos chamados deverão ser feitos classificados por prioridades, 
conforme tabela a seguir: 
 

Classificação Tempo de Atendimento Descrição 

Extrema Prioridade 

Máximo em 03 horas para 
solução de contingência; e 
resolução definitiva do 
problema e suas causas em 
no máximo 8 horas corridas 

Problema que ocasiona um processo 
crítico para a Contratante, com 
reflexo importantíssimo na operação 
do sistema de tal forma que se torne 
inoperante, parcial ou totalmente.  

Alta Prioridade 

Máximo em 06 horas para 
solução de contingência; e 
resolução definitiva do 
problema e suas causas em 
no máximo em 48 horas 
corridas; 

Problema que afete um processo de 
grande importância para a 
Contratante, que não torne o 
Sistema inoperante, mas que 
prejudique a funcionalidade de 
alguns módulos, impedindo o 
cumprimento de prazos legais nas 
execuções. 

Média Prioridade 

 

Máximo em 16 horas para 
solução de contingência; e 
resolução definitiva do 
problema e suas causas em 
no máximo em 04 dias 
(úteis); 

Problema que afete um serviço que 
não torne o Sistema inoperante, mas 
que prejudique alguma 
funcionalidade. 

Baixa Prioridade 

Máximo em 36 horas para a 
solução de contingência; e 
resolução definitiva do 
problema e suas causas em 
no máximo em 09 dias 
(úteis) 

Problema que não resulte em 
processo crítico e torne o Sistema 
inoperante, mas que afete sua 
qualidade 

 

15.8 - SUPORTE TÉCNICO AOS CONTADORES MUNICIPAIS 

15.8.1 - A consultoria deverá disponibilizar canais de comunicação (e-mail, telefone, 

skype) para prestar suporte aos contadores e contribuintes municipais no que diz respeito ao 

preenchimento da DAMEF, bem como suas retificações. Caso necessário, deverá realizar visita in 

loco para, conjuntamente com o fisco municipal, tratar com os contadores e contribuintes os devidos 

acertos nas DAMEF’s de contribuintes do município. 

15.9 - MONITORAMENTO DOS ÍNDICES DE  PARTICIPAÇÃO NO ICMS POR 

CRITÉRIOS SOCIAIS. 

15.9.1 - A empresa contratada deverá treinar gestores municipais, das áreas afins aos 

índices da lei 18.030/2009 e legislação posterior, inclusive em face da Emenda Constitucional nº. 

108/2020,  com o objetivo de estabelecer sistema de monitoramento do processo de apuração e 

cálculo de cada índice para as várias áreas das políticas públicas integrantes dos 

critérios sociais de participação na distribuição do ICMS, devendo orientar e acompanhar a 
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elaboração de demonstrativos, relatórios, projetos, inventários de cultura, esportes, meio ambiente 

e turismo, processos de tombamento de bens culturais, avaliação e implementação de ações das 

áreas de  Educação, Saúde, Assistência Social, Produção de alimentos, bem como a remessa 

tempestiva de informações, documentos e demais obrigações às Secretarias Estaduais, com vistas 

à apuração anual das pontuações do Município em todas as políticas públicas integrantes dos 

critérios sociais de distribuição do ICMS. 

15.10 - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM RECURSOS. 

15.10.1 - A contratada deverá disponibilizar seu corpo técnico-jurídico especializado, para 

a elaboração, desenvolvimento, aviamento e acompanhamento de todos os recursos legalmente 

cabíveis, a serem interpostos pelo Município, contra resultados considerados divergentes na 

apuração do VAF dos exercícios de vigência do contrato e de seus possíveis aditamentos. 

15.11 - TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS. 

15.11.1 - A contratada deverá realizar todo o trabalho objeto desta licitação em conjunto 

com o serviço de fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda, dando aos servidores municipais 

todas as instruções, treinamentos e monitoramentos para a operação dos recursos tecnológicos 

aplicados, bem como para a expertise na análise dos dados que o sistema permitirá acesso, 

garantindo aos servidores fazendários as plenas condições para as tarefas de apuração, 

acompanhamento e fiscalização do VAF do Município, na vigência do contrato e depois dela. 

 
16 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - TESTE DE CONFORMIDADE 

16.1 – A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas 

contadas da correspondente Autorização de Fornecimento, o software que compõe este processo 

licitatório, com os respectivos critérios e funcionalidades para acesso, consoante aferido no 

correspondente Teste de Conformidade devidamente realizado e aprovado. 

16.1.1 - A licitante vencedora deverá apresentar no dia seguinte ao da realização do 

certame, o software disponibilizado para realização do monitoramento e auditoria da apuração do 

VAF municipal.  

16.1.2 - A avaliação acerca da exatidão, cumprimento e conformidade com as 

especificações e características mínimas e demais exigências contidas neste Edital e no Termo de 

Referência acontecerá durante a realização de Teste de conformidade do software. 

16.3 - Os requisitos técnicos do software demonstrados pelo licitante no Teste de 

Conformidade serão avaliados pela Comissão Técnica de Avaliação (CTA), criada exclusivamente 

para esta finalidade, cujos membros serão escolhidos livremente e designados pelo(a) titular da 

Secretaria Municipal de Fazenda ou substituto(a). 

16.3 - O Teste de conformidade do software deverá ser feito em local e data estabelecida 

pelo Pregoeiro, ou autoridade equivalente, com a assistência da Diretoria de Tecnologia da 

Informação – DTI/SEPLAN, que disponibilizará um equipamento com acesso à internet, bem como 

arquivos para importação, conforme item 16.2 deste Edital. 

16.4 - Os demais licitantes serão formalmente comunicados do local, data e hora 

designados, a fim de indicarem, se assim o desejarem e até o prazo estabelecido na comunicação, 

o seu representante que participará do Teste de Conformidade. 

16.5 - Apenas os membros da Comissão técnica de Avaliação poderão fazer perguntas ou 

solicitar esclarecimentos ao representante do licitante enquanto o mesmo estiver demonstrando o 

requisito. 
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16.6 - Após o encerramento da seção de avaliação será concedido o prazo de 02 (dois) dias 

úteis para o os demais licitantes apresentarem recurso sobre a demonstração feita pelo licitante 

vencedor, desde que manifeste a intenção neste sentido imediatamente ao final da seção. 

16.7 - Havendo a intenção de apresentação de recurso por parte de algum licitante a 

Comissão deliberará a conformidade ou não do sistema demonstrado, após o encerramento do 

prazo previsto no item anterior, em até 02 (dois) dias úteis. 

16.8 - Não havendo a intenção de nenhum licitante em apresentar recurso, ou não havendo 

representante de nenhum outro licitante na seção, a Comissão poderá deliberar imediatamente 

após o encerramento dos trabalhos ou no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

16.9 - O não atendimento de pelo menos um requisito OBRIGATÓRIO, constante no quadro 

dos itens de avaliação, ensejará em desclassificação do licitante. Já dentre os itens NÃO 

OBRIGATÓRIOS o licitante deverá atender pelos menos 90% (noventa por cento) deles. 

16.10 - No caso de desclassificação será concedido o prazo de 02 (dois) para o licitante 

desclassificado apresentar recurso contra a decisão da CTA. 

16.11 - A Comissão Técnica de Avaliação deverá julgar o recurso do licitante no prazo de 02 

(dois) dias. 

16.12 - Mantida a desclassificação do licitante, o Pregoeiro ou autoridade equivalente 

convocará a 2ª (segunda) melhor oferta proposta, sendo aplicáveis todas as disposições na busca 

da proposta mais vantajosa ao Município. 

16.13 -. No caso de classificação do licitante, o Pregoeiro ou a autoridade competente 

adjudicará o objeto da licitação. 

16.14 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro ou autoridade 

equivalente, pela Comissão Técnica de Avaliação e pelos licitantes presentes, ressaltando-se que 

poderá constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito. 

16.15 - O licitante vencedor da etapa de preço, habilitado, e convocado para realização do 

teste de conformidade, deverá apresentar termo de compromisso, sigilo e confidencialidade para 

realização do teste, conforme Anexo V: 

16.16 - O Anexo V contém, também, os quesitos e requisitos a serem avaliados durante o 

teste de conformidade. 

 
17 – RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 

 17.1 - Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto 

desta contratação será realizado da seguinte forma: 

17.1.1 - Provisoriamente, a partir da implantação do sistema de Gestão, para efeito de 

verificação da conformidade com requisitos técnicos e demais documentos e especificações que 

compõe o edital; 

17.1.2 - Definitivamente, após a verificação da conformidade com requisitos técnicos e 

demais documentos e especificações que compõe o edital.  

17.2 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos serviços em desacordo 

com as especificações técnicas exigidas. 

 

18 - CONTRATO   

 18.1 – Após a homologação desta licitação, a licitante vencedora firmará contrato com o 

Município de Barbacena de acordo com a Minuta de Contrato anexa e conforme as condições deste 

Edital. 
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 18.2 – O contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores, desde que haja interesse da Administração, com as devidas justificativas adequadas a esta 

tomada de preços. 

 18.3 – O contrato oriundo desta licitação terá vigência para 12 (doze) meses contados da data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até 48 (quarenta e oito) meses, em conformidade com o 

art. 57, IV da Lei 8.666/93, vinculando-se para fins orçamentários e financeiros até 31 (trinta e um) de 

dezembro de 2020, à execução da LOA vigente, sendo recepcionado pela correspondente dotação 

consignada na LOA/2021, para atendimento à vigência contratual inicial de 12 (doze) meses e às leis 

orçamentárias futuras, em suas eventuais prorrogações. 

 18.4 – A licitante contratada não poderá ceder o contrato total ou parcialmente a terceiros, sem 

prévia e expressa concordância da contratante. 

 18.5 – A contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

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

devendo comunicar a contratante imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do contrato. 

 18.6 – A licitante vencedora terá o prazo de até 72 (setenta e duas) horas para assinar o 

contrato, após convocado pelo Setor de Contratos. 

 18.6.1 – A recusa injustificada da licitante em atender o disposto no item anterior desta cláusula 

caracterizará descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa de 1% (um por 

cento) do valor da respectiva adjudicação, além de outras cominações legais. 

 18.7 – Sem prejuízo da multa prevista no item anterior, quando a convocada não assinar o 

contrato no prazo e condições estabelecidas, é facultado ao Município de Barbacena convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, devidamente atualizados 

por índice oficial do governo, se for o caso, ou revogar a licitação. 

  18.8 – A gestão e fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor Diogo Soares Assumpção, 

portador da matrícula 281.161/01 ou do  fiscal tributário que o vier a substituir, na coordenação dos 

serviços de acompanhamento e apuração do VAF, pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

 
19 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

19.1. A contratada compromete-se a: 

19.1.1. Atender a todas as condições descritas no presente Edital; 

19.1.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Edital, respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, 

prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier direta ou indiretamente, causar ou provocar 

à Contratante; 

19.1.3. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto este Edital, sem prévia autorização da contratante; 

19.1.4. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 

execução deste Edital e também às demais informações internas da contratante, a que a contratada tiver 

conhecimento; 

19.1.5. Indenizar a contratante por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal que possa 

advir direta ou indiretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade; 

19.1.6 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 

estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom andamento 

da rotina de funcionamento da contratante. 

19.1.7. O objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de acordo com estas especificações 

técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes e as especificações de 

materiais descritos neste Edital. 
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19.1.8. A contratada deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem da 

contratante, corrigindo o fornecimento, sem ônus para a contratante. 

19.1.9 - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidas na fase de Licitação devidamente comprovadas; 

19.1.10 - Executar os serviços, objeto do Contrato, nas condições estabelecidas, respeitando 

os prazos fixados.  

19.1.11 - Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realização 

dos serviços, conforme especificações constantes deste Edital. 

19.1.12 - Fornecer toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execução dos serviços, bem 

como arcar com os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da 

execução do Contrato. 

19.1.13 - Entregar os serviços ou produtos objeto deste edital dentro das condições 

estabelecidas e respeitando os prazos fixados. 

19.1.14 - Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços 

prestados e/ou dos produtos entregues. 

19.1.15 - Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização, pela Administração 

Municipal, dos serviços contratados. 

19.1.16 - Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer fato/problema relacionado ao 

uso do sistema, para as providências por parte do Contratante. 

19.1.17 - Todos os custos para execução do contrato, tais como: mão-de-obra, locomoção e 

alimentação dos técnicos e serviços serão de inteira responsabilidade do Licitante Vencedor. 

19.1.18 – Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao gerenciador ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no 

contrato. 

19.1.19 – Assumir automaticamente ao firmar contrato, a responsabilidade exclusiva por danos 

causados ao Município, em consequência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes 

de culpa ou dolo da licitante vencedora ou de qualquer de seus empregados ou prepostos. 

19.1.20 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

 

20 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

20.1. A Contratante compromete-se a: 

20.1.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias para a contratada executar o 

fornecimento do objeto do presente Edital, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às 

dependências da Secretaria Municipal de Fazenda. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as 

normas internas da contratante, principalmente as de segurança, inclusive referentes a 

identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências; 

20.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente 

Edital, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

que deverão ser imediatamente comunicadas à contratada para correção, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias da comunicação;  

20.1.3 Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução do 

objeto, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 

condições estabelecidas no presente Edital; 

20.1.4. Fornecer à contratada todo tipo de informação necessária à realização do objeto 

desta licitação, especificamente quanto a registros cadastrais, no âmbito da Secretaria Municipal de 

Fazenda, de contribuintes do ICMS, seus contadores e histórico de situação fiscal perante o 

Município; 
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20.1.5. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução 

do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de 

informação e qualidade exigidos; 

20.1.6. Homologar os fornecimentos de serviços executados, quando os mesmos 

estiverem de acordo com o especificado neste Edital e no Termo de Referência; 

20.1.7. Proceder à publicação dos atos pertinentes a este Processo Licitação e aos dele 

decorrentes Processo Licitatório e aos atos dele decorrentes, na forma da Lei; 

20.1.8 - Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com o estabelecido na Cláusula 12, 

deste Edital. 

21 – SANÇÕES 

  21.1 – A proponente que fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos requisitos 

de habilitação, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública do Município de Barbacena, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos (art. 7º da Lei Federal 10.520/02), enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

 21.2 – A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim como a 

execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, garantida a prévia defesa, à 

aplicação das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações 

posteriores. 

 a) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias 

medidas corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado 

descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento equivalente, 

ou desatender as determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato. 

 b) A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos 

estipulados, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas 

nos incisos III e IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total e parcial do contrato 

e/ou instrumento equivalente; 

 c) A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, 

bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato; 

 d) A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima 

intensidade, destina-se a punir as faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram 

prejuízos ao interesse público de difícil reversão. 

 21.3 – Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá 

exceder a 02 (dois) anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse 

público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 

 21.4 – A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de 

participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com 

eles celebrar contratos; 

 21.5 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência do Prefeito 

Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo 

de 10 (dez) dias, contados da abertura de vistas; 
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 21.6 – Decorrido o prazo da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a 

sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da 

ação punida. 

 21.7 – A multa prevista nesta cláusula será: 

  I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 

 II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não 

cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

 III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no 

cumprimento dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma e o 

descumprimento dos prazos fixados para a entrega dos bens e materiais adquiridos, até o máximo 

de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento total ou parcial da 

obrigação, neste último caso, calculada sobre a parcela em atraso. O Município de Barbacena, após 

este prazo aplicará cumulativamente a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato 

e/ou instrumento equivalente, ou sobre o valor correspondente à parcela não executada; 

IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação 

comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da 

Administração Municipal, por prazo legal, observados os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

 21.8 – O valor correspondente a multa, após o devido procedimento em que tenha sido 

assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento 

devido pelo Município em decorrência da execução contratual e/ou instrumento equivalente; 

 21.9 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, 

caso tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma; 

 21.10 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da 

convocação para a assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias 

previstas nesta cláusula, deverá ser recolhido junto à Secretaria Municipal de Fazenda, através de 

Guia de Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme estipulado nos 

incisos I, II e III do item 7 desta cláusula; 

 21.11 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida 

ativa, para cobrança judicial. 

 21.12 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não 

eximem a licitante vencedora da plena execução do contrato. 

 21.13 – Se a licitante vencedora ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força 

maior, de cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, 

indicando a alteração dos prazos pretendidos. 

 21.14 – O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação 

a aceitação ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a 

veracidade do fato. 

 

22- CONDIÇÕES GERAIS 

22.1. A Prefeitura Municipal de Barbacena, reserva para si o direito de alterar quantitativos, 

sem que isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 
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22.2. A Prefeitura reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou 

serviço em desacordo com o previsto neste Edital, ou em desconformidade com as normas legais 

ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos 

artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do 

artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas. 

22.3. Qualquer tolerância por parte da Prefeitura, no que tange ao cumprimento das 

obrigações ora assumidas pela contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração 

contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do 

ajuste  

22.4. A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 

responsabilidade entre a Prefeitura e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 

contratada designadas para a execução do objeto contratado, sendo a contratada a única 

responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e 

seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, 

previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

22.5. A contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado 

assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou 

indiretamente, à Prefeitura, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução 

do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se a Prefeitura o direito de 

regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 

22.6. A contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, 

informações e documentos fornecidos pela Prefeitura ou obtidos em razão da execução do objeto 

contratado, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência do ajuste e 

mesmo após o seu término. 

22.7. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos 

ou elaborados pela contratada durante a execução do objeto contratado serão de exclusiva 

propriedade da Prefeitura, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para 

qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização dessa, sob pena de responsabilização 

administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente. 

 

23 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1 – A apresentação de proposta obriga o licitante declarado vencedor ao cumprimento 

de todas as disposições contidas neste edital. 
23.2 – É facultado à Pregoeira, em qualquer fase da licitação, promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

23.3 – Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou 
dos documentos de habilitação, a Pregoeira poderá suspender o pregão, para a realização de 
diligências e marcará nova data para sua continuidade ficando intimados, no mesmo ato, os 
licitantes presentes. 

23.4 – A Pregoeira, se julgar necessário, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes 
ao quadro de servidores do Município de Barbacena, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 
estranhas a ela, para orientar-se na decisão. 

23.5 – Estará ressalvado ao Município de Barbacena, por despacho motivado pelo Prefeito 
Municipal, devidamente fundamentado, revogar a presente licitação de acordo com a legislação em 
vigor. 

23.6 – Fica assegurado ao Município de Barbacena, o direito de anular esta licitação por 
motivo de ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros sem que caiba qualquer indenização 
aos licitantes. 
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23.7 – A Pregoeira, no interesse público, poderá: sanar, relevar omissões ou erros 
puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

23.8 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Pregoeira e sua equipe de 
apoio, de acordo com a legislação que regula a matéria. 

23.9 – Os licitantes, no ato do recebimento dos valores devidos, deverão estar 
regularizados com a Fazenda Municipal, devendo ser verificada a existência de débito, inclusive 
ISSQN, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. 

23.10 – A licitante vencedora responde, com suporte nos princípios da culpa objetiva, por 
danos causados ao contratante ou a terceiros em razão da utilização do produto objeto desta 
licitação. 

23.11 – Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a retificação não alterar a formulação das propostas. 

23.12 – Para solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Edital, o foro 
competente é o da Comarca de Barbacena - MG, com exclusão de qualquer outro. 

23.13 – Mais informações poderão ser obtidas na Rua Baronesa Maria Rosa, 378 –– 
Bairro Boa Morte – Diretoria de Licitações – Barbacena – MG, pelo telefone (32) 3339-2026, no 
horário de 12:00 às 18:00 horas, ou por solicitação expressa nos endereços eletrônicos 
www.bll.or.br e licitacao@barbacena.mg.gov.br.  

23.14 – Os avisos de licitação serão publicados no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais, e os demais atos licitatórios deverão ser acompanhados através do diário eletrônico oficial 
do Município de Barbacena – www.barbacena.mg.gov.br ou diretamente no site da BLL – 
www.bll.org.br. 

 
 

 
Barbacena,       de                  de 2020. 

 
 
 

Bruno Arcoverde Cavalcante 
Responsável por Editais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bll.or.br/
mailto:licitacao@barbacena.mg.gov.br
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ANEXO I  

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2020     PROCESSO Nº 107/2020 

 

Objeto: 

 

Razão social, CNPJ, Endereço completo, e-mail,  Telefone: 

 

Validade da proposta: (mín. 60 dias) 

 

 

Lotes Quant. Unid. Especificação Marca  
Valor 

unitário 
Valor total 

01 ... Unid. 

Descrição completa conforme 

especificações constantes do anexo 01 

 

   

   IDEM PARA OS DEMAIS LOTES    

 

 

Local e data 

 

 

 

 

Carimbo da empresa/ Assinatura do responsável 

 

 

OBS: Declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, especificações, 

valores, quantidades e demais critérios estabelecidos neste edital. 

 

 

Nome da Empresa:____________________________________________________ 

CNPJ:_______________________________________________________________ 

Nome Responsável:___________________________________________________ 

Validade da proposta:_________________________________________________ 

Cidade, data _________________________________________________________ 

Cargo e Assinatura:___________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

SOMENTE PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

 

 

   (NOME EMPRESA) __________________________, CNPJ__________________, 

com sede (endereço completo) _____________________________________, por intermédio de 

seu representante legal, para fins da PREGÃO ELETRÔNICO nº 055/2020, DECLARA 

expressamente, sob as penalidade cabíveis, que: 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte ou Micro Empreendedor 

Individual, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e art. 3º da Lei Municipal nº 

4.239/2009; 

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_________ 

 

 

 

 

____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

 

 

Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, por ocasião do credenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MUNICÍPIO DE BARBACENA - MG 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Diretoria de Licitações  

29Src 

 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Baronesa Maria Rosa, 378. Bairro Boa Morte. CEP 36.201-002. Barbacena. MG 

Tel.: (32) 3339-2026. E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

 

 

 

ANEXO III 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EXPEDIÇÃO DO CRC 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

01 – Documento de identificação de todos os sócios ou administrador; 

02 – Inscrição do Ato Constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

03 – Cópia do CNPJ; 

04 – Cópia do cartão de inscrição estadual e/ou municipal relativo ao domicílio sede do licitante; 

REGULARIDADE FISCAL: 

05 – Certidão Negativa de Débito estadual do domicílio sede do licitante; 

06 – Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede do licitante; 

07 – Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, incluindo 

Contribuições Previdenciárias e de Terceiros; 

08 – Certidão de Regularidade de Situação junto ao FGTS, emitido pela CEF; 

09 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT do domicílio sede do licitante; 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

10 – Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação, expedida pelo cartório distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial expedida no domicílio sede do licitante; 

11 – Balanço e demonstrações contábeis já exigíveis, devidamente registrada no Órgão competente 

ou Declaração de Imposto de Renda se for Optante pelo SIMPLES. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

12 – Comprovação da Capacidade Operacional da Empresa para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto da Licitação, através de um ou mais atestados fornecidos por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em serviços com características semelhantes ao 

Objeto definido neste Termo de Referência e edital. 

13 - considerando que apuração do valor adicionado fiscal é realizada pela Secretaria de Estado de 

Fazenda de Minas Gerais, com a finalidade de estabelecer o índice de participação dos municípios 

no produto da arrecadação do ICMS; considerando que o índice do valor adicionado, conforme Lei 

Estadual nº 18.030/2009, possui peso de 75% na composição do índice de participação; e, 

considerando que a Lei Complementar Nº 63/1990, em seu artigo 3º, § 5º, estabelece que os 

Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representantes terão livre acesso às 

informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado, sendo vedado, 

a estes, omitir quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento 

dos cálculos; o atestado deverá constar, no mínimo, que o software possui: 
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a) Importação de arquivos: 

 Arquivo de ATIVOS 

 Arquivo de RETORNO DO VAF 

 Arquivo de Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS-IPI 

b) Funcionalidades: 

 Processamento das DAMEF’s carregadas no sistema; 

 Geração do RESUMO DE CFOP’s, para o ano base de apuração do VAF, a partir da EFD 

ICMS-IPI; 

 Montagem da DAMEF a partir da EFD ICMS-IPI; 

 Apuração de divergências entre os valores apresentados na DAMEF versus aqueles obtidos 

da EFD ICMS-IPI; 

 Envio de notificações eletrônicas; 

 Módulo para gerenciamento das respostas às notificações expedidas. 

13.1 - A não conformidade do software às especificações estabelecidas implicará na não 
contratação da licitante, podendo a administração convocar as licitantes remanescentes, obedecida 
a ordem de classificação, para realizar a apresentação de seu software, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condições propostas. 
13.2 - A licitante deverá apresentar no corpo da proposta o endereço eletrônico para acesso ao 
software para que seja validado. 
 

DECLARAÇÕES DIVERSAS 

19 – Declarações conforme modelo do Anexo IV. 

 

 

 

 

Os documentos apresentados em fotocópia, só terão validade se autenticados ou mediante 

apresentação dos originais. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

PROCESSO N° 107/2020 PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2020 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por 

intermédio de seu representante legal, Sr. _________________________ portador da Carteira de 

Identidade nº ____________________ e do CPF nº _________________, DECLARA sob as penas 

da lei: 

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8666/93, acrescido pela Lei 9.854/99: que 

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

menor de dezesseis anos; 

2)  INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO: que até a presente data 

inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

3) CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: que recebeu todos os 

documentos e informações, conhece e acata as condições para cumprimento das obrigações objeto 

da Licitação; 

 

Local e data 

 

 

 

____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

 

 

 

A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 
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ANEXO V 

 

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE PARA PARTICIPAÇÃO EM  

 

TESTE DE CONFORMIDADE 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ nº 

17.095.043/0001-09, com sede Rua Silva Jardim, 340, Boa Morte - Cep: 36201-004 – 

Barbacena/MG, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ora denominado 

COMPROMISSÁRIO, e de outro: 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº xxxxxxxxxx, denominado COMPROMITENTE-

LICITANTE e seu fiel representante para realização do TESTE DE CONFORMIDADE, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(identificar), denominado REPRESENTANTE, estabelecem: 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 250, 251 e 851 do Código Civil (Lei 10.406/2002), o 

disposto nos incisos II e III do artigo 6º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), bem como o 

disposto nos Crimes Contra a Administração Pública tipificados nos art. 325 a 327 do Código Penal 

Brasileiro, e aplicando-se, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as demais 

legislações pertinentes; 

CONSIDERANDO que para bom e fiel desempenho das atividades de apresentação do software 

para comprovação de cumprimento e conformidade com as especificações e características 

mínimas e demais exigências do Edital de Licitação, faz-se necessária a disponibilização de 

informações técnicas e confidenciais por parte do Município COMPROMISSÁRIO, bem como dos 

demais licitantes participantes, o COMPROMITENTE-LICITANTE E O REPRESENTANTE, 

declaram estar cientes de todo o teor do presente Termo que se regerá pelas seguintes condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 O objeto do presente termo é a proteção das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS disponibilizadas 

pelo Município COMPROMISSÁRIO em relação aos contribuintes de ICMS do MUNICÍPIO DE 

BARBACENA, através dos arquivos do SPED FISCAL e todo seu conteúdo, dos dados da 

Declaração de Movimentação Econômica e Fiscal (DAMEF), que serão utilizadas para que os 

vencedores da disputa apresentem o software e os requisitos técnicos de funcionamento dos 

sistemas objetos da licitação. 
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 CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEFINIÇÕES 

Todas as informações técnicas, arquivos do SPED FISCAL e todo seu conteúdo, dados da 

Declaração de Movimentação Econômica e Fiscal (DAMEF), inseridas nos softwares apresentados 

na etapa de Teste de Conformidade, serão tidas como CONFIDENCIAIS E SIGILOSAS.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ao final do Teste de Conformidade, as referidas informações 

CONFIDENCIAIS E SIGILOSAS deverão ser IMEDIATAMENTE EXCLUÍDAS DOS RESPECTIVOS 

SOFTWARES APRESENTADOS na etapa de Teste de Conformidade, sob acompanhamento do 

avaliador responsável, com a finalidade de proteger as informações dos contribuintes de ICMS 

estabelecidos no Município de Barbacena/MG. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Serão consideradas para efeito deste termo toda e qualquer informação, seja 

analítica, sintética ou consolidada, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, know-how, 

processos, sistemas de produção, logística, métodos de contabilidade, técnicas e experiências 

acumuladas, a que o COMPROMITENTE-LICITANTE E O REPRESENTANTE tenha acesso durante a 

sessão de realização do Teste de Conformidade:  

a) por qualquer meio físico;  

b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica;  

c) oralmente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE E DAS PENALIDADES 

O COMPROMITENTE através deste termo compromete-se a manter sigilo total sobre todas informações 

devidamente discriminadas na “CLÁUSULA SEGUNDA”, sendo expressamente e terminantemente 

vedada a utilização de tais informações confidenciais em proveito próprio ou alheio. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O descumprimento do presente termo de compromisso e a não observância de 

quaisquer das disposições de confidencialidade estabelecidas, acarreta ato ilícito, tipificados no art. 186 

e 187 do Código Civil, passível de indenização. Ao revelar ou facilitar a revelação de informações 

sigilosas que tem ciência em razão do cargo, o agente incorrerá ainda em crime contra a Administração 

Pública, devidamente tipificados no Código Penal Brasileiro. As responsabilidades civil e criminal 

respectivas serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo. 

CLÁUSULA QUARTA – DA GUARDA DAS INFORMAÇÕES E DA VALIDADE DO INSTRUMENTO 

Todas as informações de confidencialidade e sigilo previstas neste termo terão caráter permanente. O 

presente instrumento tornar-se-á válido a partir da data de sua efetiva assinatura pelas partes. 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias resultantes da execução deste 

instrumento, faz-se perante a Justiça Estadual junto à Comarca de Barbacena e em caso contrário e/ou 

específico junto à Seção Judiciária Federal de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais. 

Por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
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xxxxxxxxxxxxxxx, XX de XXX de 2020. 

 

______________________________________ 

COMPROMITENTE-LICITANTE 

 

___________________________________________ 

NOME E CPF DO REPRESENTANTE NO TESTE 

 
 

OBS:. Os demais licitantes que queiram assistir à realização do TESTE DE CONFORMIDADE, deverão 

apresentar o seguinte TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE: 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE PARA TERCEIROS INTERESSADOS 

NA SESSÃO DE TESTE DE CONFORMIDADE 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ nº  

17.095.043/0001-09, com sede Rua Silva Jardim, 340, Boa Morte - Cep: 36201-004 – Barbacena/MG, 

por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ora denominado COMPROMISSÁRIO, e 

de outro: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº xxxxxxxxxx, denominado LICITANTE e seu fiel 

representante para assistir do TESTE DE CONFORMIDADE, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(identificar), 

denominado REPRESENTANTE, estabelecem: 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 250, 251 e 851 do Código Civil (Lei 10.406/2002), o disposto 

nos incisos II e III do artigo 6º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), bem como o disposto nos 

Crimes Contra a Administração Pública tipificados nos art. 325 a 327 do Código Penal Brasileiro, e 

aplicando-se, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as demais legislações 

pertinentes; 

CONSIDERANDO que para bom e fiel desempenho das atividades de apresentação dos softwares para 

comprovação de cumprimento e conformidade com as especificações e características mínimas e 

demais exigências do Edital de Licitação, faz-se necessária a disponibilização de informações técnicas e 

confidenciais por parte do Município COMPROMISSÁRIO, bem como dos LICITANTES participantes, 

para permanecer durante a sessão do Teste de Conformidade, o terceiro interessado, ora 

COMPROMITENTE, declara estar ciente de todo o teor do presente Termo, que se regerá pelas 

seguintes condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 O objeto do presente termo é a proteção das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS disponibilizadas pelo 

Município COMPROMISSÁRIO em relação aos contribuintes de ICMS do MUNICÍPIO DE 

BARBACENA/MG, através dos arquivos do SPED FISCAL e todo seu conteúdo, dos dados da 
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Declaração de Movimentação Econômica e Fiscal (DAMEF), que serão utilizadas para que os 

vencedores da disputa apresentem o software e os requisitos técnicos de funcionamento dos sistemas 

objetos da licitação. 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEFINIÇÕES 

Todas as informações técnicas, arquivos do SPED FISCAL e todo seu conteúdo, dados da Declaração 

de Movimentação Econômica e Fiscal (DAMEF) de contribuintes do Município de Barbacena inseridas 

nos softwares apresentados na etapa de Teste de Conformidade, bem como as demonstrações de 

funcionalidade de cada software avaliado durante a sessão, serão tidas como CONFIDENCIAIS E 

SIGILOSAS.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Serão consideradas para efeito deste termo toda e qualquer informação, seja 

analítica, sintética ou consolidada, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, know-how, 

processos, sistemas de produção, logística, métodos de contabilidade, técnicas e experiências 

acumuladas, a que o COMPROMITENTE tenha acesso durante a sessão de realização do Teste de 

Conformidade:  

a) por qualquer meio físico;  

b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica;  

c) oralmente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE E DAS PENALIDADES 

O COMPROMITENTE através deste termo compromete-se a manter sigilo total sobre todas informações 

devidamente discriminadas na “CLÁUSULA SEGUNDA”, sendo expressamente e terminantemente 

vedada a utilização de tais informações confidenciais em proveito próprio ou alheio. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O descumprimento do presente termo de compromisso e a não observância de 

quaisquer das disposições de confidencialidade estabelecidas, acarreta ato ilícito, tipificados no art. 186 

e 187 do Código Civil, passível de indenização. Ao revelar ou facilitar a revelação de informações 

sigilosas que tem ciência em razão do cargo, o agente incorrerá ainda em crime contra a Administração 

Pública, devidamente tipificados no Código Penal Brasileiro. As responsabilidades civil e criminal 

respectivas serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo. 

CLÁUSULA QUARTA – DA GUARDA DAS INFORMAÇÕES E DA VALIDADE DO INSTRUMENTO 

Todas as informações de confidencialidade e sigilo previstas neste termo terão caráter permanente. O 

presente instrumento tornar-se-á válido a partir da data de sua efetiva assinatura pelas partes. 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias resultantes da execução deste 

instrumento, faz-se perante a Justiça Estadual junto à Comarca de Barbacena e em caso contrário e/ou 

específico  junto à  Seção Judiciária Federal de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais. 

Por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
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xxxxxxxx, XX de XXX de 2020. 

 

______________________________________ 

COMPROMITENTE-LICITANTE 

 

___________________________________________ 

NOME E CPF DO REPRESENTANTE NO TESTE 

 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE ITENS 

 

N°  ITENS PARA AVALIAÇÃO 
ITEM 

OBRIGATÓRIO 

APROVADO 

SIM NÃO 

1 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS 

1.1 
O sistema permite Importação de arquivo de ATIVOS, 
disponibilizados por exercício, pela Secretaria de 
Fazenda do Estado de Minas Gerais – SEF-MG. 

X     

1.2 

O sistema permite a importação de arquivo de 
RETORNO, disponibilizados por exercício, pela 
Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais – 
SEF-MG. 

X     

1.3 

O banco de dados é estruturado visando o 
armazenamento consecutivo dos RETORNOS, isto é, 
permite a gravação sequencial dos arquivos de 
RETORNO do VAF/DAMEF, inclusive de exercícios 
anteriores ao ano da contratação. 

X     

1.4 

O sistema importa os arquivos da escrituração fiscal 

digital- EFD ICMS-IPI, como previsto no ATO 

COTEPE/ICMS 44, de 07 de agosto de 2018, e suas 

alterações. 

X     

2. CADASTRO 

2.1 

O sistema permite a edição de campos cadastrais 
referente aos contribuintes constantes na tabela de 
ativos, objetivando a atualizações cadastrais do 
CONTADOR RESPONSÁVEL, tais como: 

2.1.1 Nome       

2.1.2 E-mail       

2.1.3 Endereço       

2.1.4 Telefone       

2.2 
O sistema permite associar status aos contribuintes, tais 
como: ativo, inativo e suspenso. 

X     

2.3 

O sistema permite, para fins de controle do cadastro do 
VAF, inativar contribuintes que comprovadamente 
encerraram suas atividades, sem, entretanto, realizar 
baixa de sua inscrição estadual. 

X     

2.4 
O sistema possui, na listagem de contribuintes, uma 
indicação de seu status, qual seja: ativo, inativo, 
suspenso ou outro. 
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N°  ITENS PARA AVALIAÇÃO 
ITEM 

OBRIGATÓRIO 

APROVADO 

SIM NÃO 

2.5 

A ferramenta de administração do sistema permite 
definir usuários autorizados com permissões de 
acesso contendo pelo menos três níveis 
hierárquicos: 

2.5.1 
Administrador: acesso a todas as funções, incluindo 
cadastro de usuários. 

      

2.5.2 Fiscal/Auditor: acesso às funções de operação.       

2.5.3 Leitor: somente para consultas.       

2.6 

O sistema é capaz de vincular os contribuintes 
carregados no sistema, através do arquivo de ATIVOS ou 
RETORNO, aos servidores executores (fiscais ou 
auditores tributários). 

X     

2.6.1 
A vinculação de contribuintes aos executores é feita em 
um módulo específico do sistema e realizada pelo 
usuário administrador. 

X     

2.6.2 

O sistema permite que um determinado executor, com 
contribuintes associados a ele, ao efetuar o login, 
carregue em todas as suas telas somente os 
contribuintes associados a tal executor. 

X     

3 CADASTRO DE NOTIFICAÇÕES 

3.1 
Os textos das notificações contempladas no item 6 deste 
Teste são cadastrados através de um módulo de 
cadastro de notificações. 

 X     

3.1.2 
O sistema apresenta módulo de cadastramento de 
notificações contemplando: 

      

3.1.2.1 Cadastro do texto da notificação       

3.1.2.2 Cadastro do assunto do e-mail       

3.1.2.3 Inserção do brasão municipal       

3.1.2.4 
Cabeçalho com inserção de dados variáveis, tais como: 
nº do retorno utilizado, razão social, inscrição estadual, 
município, telefone, e-mail. 

      

3.1.3 

O sistema permite que o fiscal/auditor tributário faça um 
cadastramento de sua identificação (“assinatura”) e ao 
efetuar o login no sistema todas as notificações devem 
receber, automaticamente, a identificação daquele 
fiscal/auditor. 

X     

4 CADASTRO DO FORMULÁRIO DE RESPOSTA 

4.1 
O sistema possui um módulo para criação do formulário 
de resposta, utilizado pelo contador, para emitir sua 
resposta à uma determinada notificação. 

X     

4.2 Este módulo contempla: 

4.2.1 

A seleção da notificação à qual o formulário de resposta 
estará associado. Isto é, o sistema dá a possibilidade de 
criar um formulário de resposta específico para cada tipo 
de notificação especificada no item 6 

      

4.2.2 
Os formulários de resposta contêm, no mínimo, os 
seguintes campos e ou informações: 

4.2.2.1 Identificação do município X     

4.2.2.2 Identificação da notificação, conforme item 6 deste Teste.       
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N°  ITENS PARA AVALIAÇÃO 
ITEM 

OBRIGATÓRIO 

APROVADO 

SIM NÃO 

4.2.2.3 
Identificação do contribuinte: inscrição estadual, razão 
social, CNPJ e regime de recolhimento 

X     

4.2.2.4 Caixa de Texto, mínimo de 1.000 caracteres X     

4.2.2.5 Campo para upload de arquivos e/ou documentos X     

5 
FUNCIONALIDADES MÍNIMAS QUANTO AO 
PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS DA EFD ICMS-IPI 

5.1 

O sistema apresenta, a partir do processamento dos 
arquivos da EFD ICMS-IPI, todas as informações 
existentes no leiaute da Declaração de Movimento 
Econômico e Fiscal – DAMEF, que são utilizadas na 
apuração do valor adicionado fiscal. Isto é, confecciona a 
DAMEF através dos dados extraídos da EFD ICMS-IPI, 
inclusive os itens do quadro EXCLUSÕES DO VAF e 
DETALHAMENTO DE OUTRAS ENTRADAS (Registro 
1400 da EFD), obedecendo todas as regras 
estabelecidas na Portaria SRE 175, de 17 de julho de 
2020. 

X     

5.1.1 

A DAMEF obtida do processamento dos arquivos da 
escrituração fiscal digital – EFD ICMS-IPI apresenta 
também o resumo dos códigos fiscais de operação – 
CFOPs. 

X     

5.2 

O sistema apresenta relatório com o cruzamento 
COMPLETO da DAMEF SEF-MG com a DAMEF 
MUNICÍPIO. O cruzamento levar em conta todos os 
campos das Entradas, Saídas, Exclusões e 
Detalhamentos. 

X     

5.3 

Para as TRANSPORTADORAS, que possuírem os 
arquivos da EFD ICMS-IPI carregados na base de dados, 
o sistema gera na DAMEF a aba DETALHAMENTO DE 
OUTRAS ENTRADAS onde os valores apresentados 
para cada município, neste detalhamento, é proporcional 
ao total do VALOR CONTÁBIL dos fretes nele iniciado, 
utilizando os campos Nº 24 e Nº 25 do registro D100 da 
EFD ICMS-IPI, referente a cada conhecimento de 
transporte eletrônico – CTE, emitido pela 
TRANSPORTADORA. 

X     

5.3.1 

A aba DETALHAMENTO DE OUTRAS ENTRADAS do 
contribuinte tipo transportador / Débito e Crédito consta 
no cruzamento da DAMEF obtida pela EFD ICMS-IPI 
(DAMEF MUNICÍPIO) com aquela apresentada no 
arquivo de RETORNO (DAMEF SEF-MG). 

X     

6 ENVIO DE NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS 

6.1 

O sistema gera um conjunto de notificações eletrônicas, 
indicando possíveis inconsistências nas informações 
validadas pelo contribuinte na DAMEF, e envia um e-mail 
do contador responsável, conforme cadastro de ativos da 
Secretaria de Estado de Fazenda. 

x   

6.2 

As notificações, indicando possíveis inconsistências nas 
informações validadas pelo contribuinte na DAMEF, são 
disponibilizadas para envio através de correio eletrônico, 
com utilização do campo e-mail do contator responsável, 
constante no cadastro do ATIVOS, bem como possibilitar 

X     
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N°  ITENS PARA AVALIAÇÃO 
ITEM 

OBRIGATÓRIO 

APROVADO 

SIM NÃO 

impressão para protocolo “in loco”. 

6.3 

As notificações, indicando possíveis inconsistências nas 
informações validadas pelo contribuinte na DAMEF, 
quando enviadas eletronicamente, são apresentadas no 
corpo do e-mail do contador responsável, e não como 
anexo. 

 
    

6.4 

No envio de qualquer notificação o sistema permite a 
escolha de qualquer quantidade de contribuintes a serem 
notificados, ou todos os contribuintes enquadrados na 
notificação. 

X     

6.5 

O sistema garante que o envio das notificações, 
indicando inconsistências nas informações validadas pelo 
contribuinte na DAMEF, é feito somente para 
contribuintes que se enquadrem dentro dos parâmetros 
de cada uma das notificações. O enquadramento do 
contribuinte nessas respectivas notificações é realizado 
automaticamente pelo sistema, segundo o conceito 
próprio de cada uma delas. 

X     

6.6 

O sistema é capaz de analisar as bases de dados 
carregadas e gerar, por RETORNO, as seguintes 
notificações automatizadas para envio por meio de 
correio eletrônico, assim como possibilita realizar a 
impressão das mesmas: 

6.6.1 

Manual sintético da DAMEF, visando sua VALIDAÇÃO 
no SIARE por parte do Contador, conforme DECRETO 
Nº 47.861, de 10/02/2020 e Portaria SRE 175, de 17 de 
julho de 2020, bem como apresentação do prazo para 
realização desta VALIDAÇÃO. 

      

6.6.2 

Carta para os contadores, existentes no arquivo de ativos 
disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda – 
SEF, informando sobre os procedimentos do sistema de 
monitoramento da apuração do VAF, incluindo 
inclusive a lista de contribuintes que constam no 
CADASTRO DE ATIVOS sob sua responsabilidade, 
bem como informações de prazo para VALIDAÇÃO da 
DAMEF. 

      

6.6.3 

Carta de solicitação dos arquivos da ESCRITURAÇÃO 
FISCAL DIGITAL – EFD ICMS-IPI, para os contribuintes 
obrigados à essa escrituração digital - envio prévio ao 1º 
arquivo retorno; 

X     

6.6.4 
Notificação aos contribuintes OMISSOS da VALIDAÇÃO 
DAMEF, no caso das empresas do regime débito/crédito. 

X     

6.6.5 

Notificação aos contribuintes com inconsistência e/ou 
omissão no preenchimento do campo AJUSTE DE 
TRANSFERÊNCIAS. Campos 87 e 115 (RN 87 e RN 
15), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, 
disponível para edição. 
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N°  ITENS PARA AVALIAÇÃO 
ITEM 

OBRIGATÓRIO 

APROVADO 

SIM NÃO 

6.6.6 

Notificação aos contribuintes com inconsistência e/ou 
omissão no preenchimento do campo TRANSPORTE 
TOMADO, CAMPO 112 (RN 112) da Portaria SRE 175, 
disponível para edição.  A partir do processamento dos 
arquivos da EFD ICMS-IPI do contribuinte, o sistema 
identifica todos os CTE´s, com frente iniciado no 
município, emitidos por transportadoras não inscritas 
no estado e, caso o somatório do valor contábil destes 
CTE´s seja SUPERIOR ao CAMPO 121 (RN 121) da 
Portaria SRE 175, para este município, o sistema aponta 
o contribuinte para ser notificado. 

X     

6.6.7 

Notificação eletrônica às TRANSPORTADORAS do 
regime débito/crédito, sediadas em qualquer município 
mineiro, com fretes iniciados neste município. O sistema 
consolida, a partir de todos os arquivos da escrituração 
fiscal digital processados na base de dados, os 
conhecimentos de transportes emitidos aos tomadores 
desse serviço no município, por CNPJ e cruza com as 
informações de CRÉDITO EXTERNO inseridas no 
arquivo de retorno do VAF/DAMF. Todas as 
transportadoras que informaram em suas DAMEFs, 
quadro Detalhamento de Outras Entradas, valor inferior 
ao apurado pelo sistema, é indicada pelo sistema para 
notificação. Nesta notificação o sistema envia também 
todas as chaves dos CTE-s com frete iniciado no 
respectivo município. 

X     

6.6.8 

Notificação eletrônica às TRANSPORTADORAS 
optantes pelo Simples Nacional, sediadas em outro 
município mineiro, com fretes iniciados neste município. 
O sistema consolida, a partir de todos os arquivos da 
escrituração fiscal digital processados na base de dados, 
os conhecimentos de transportes emitidos aos tomadores 
desse serviço no município, por CNPJ, e cruza com as 
informações de CRÉDITO EXTERNO inseridas no 
arquivo de retorno do VAF/DAMF. Todas as 
transportadoras que informaram em suas DEFIS valor 
inferior ao apurado pelo sistema é indicada para 
notificação. Nela, o sistema envia também todas as 
chaves dos CTE-s com frete iniciado no respectivo 
município. 

X     

6.6.9 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada 
no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna 
ENTRADAS, item Parcela de ICMS retido por 
substituição tributária, quando se compara a DAMEF 
SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 1 (RN1), da 
Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível 
para edição. 

X     

6.6.10 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada 
no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna SAÍDAS, 
item Parcela de ICMS retido por substituição 
tributária, quando se compara a DAMEF SEF-MG com a 
DAMEF MUNICÍPIO. Campo 12 (RN12), da Portaria SRE 
175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

X     
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OBRIGATÓRIO 

APROVADO 

SIM NÃO 

6.6.11 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada 
no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna 
ENTRADAS, item Parcela IPI que não integre base de 
cálculo ICMS, quando se compara a DAMEF SEF-MG 
com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 2 (RN2), da Portaria 
SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

X     

6.6.13 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada 
no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna SAÍDAS, 
item Parcela IPI que não integre base de cálculo 
ICMS, quando se compara a DAMEF SEF-MG com a 
DAMEF MUNICÍPIO. Campo 13 (RN13), da Portaria SRE 
175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 
 

X     

6.6.14 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada 
no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna 
ENTRADAS, item Energia/Comunicação, quando se 
compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. 
Campo 3 (RN3), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 
2020, disponível para edição. 

X     

6.6.15 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada 
no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna 
ENTRADAS, item Transporte (Parcela não utilizada), 
quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF 
MUNICÍPIO. Campo 4 (RN4), da Portaria SRE 175, de 17 
de julho de 2020, disponível para edição. 

X     

6.6.16 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada 
no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna 
ENTRADAS, item Subcontratação de Serviço de 
Transporte, quando se compara a DAMEF SEF-MG com 
a DAMEF MUNICÍPIO. A subcontratação de transporte é 
calculada a partir dos CTEs emitidos por outras 
transportadoras inscritas neste estado e escriturados nas 
entradas da transportadora que esteja realizando a 
subcontratação. Campo 5 (RN5), da Portaria SRE 175, 
de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

X   

6.6.17 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada 
no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna SAÍDAS, 
item TRANSP. INICIADOS EM OUTROS PAÍSES/UF/ 
MUNICIPAL/AÉREO DE PASSAGEIRO, quando se 
compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. 
Campo 14 (RN14), da Portaria SRE 175, de 17 de julho 
de 2020, disponível para edição. 

X   
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OBRIGATÓRIO 

APROVADO 

SIM NÃO 

6.6.18 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada 
no item PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, quando se 
compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. 
Campo 84 (RN84), da Portaria SRE 175, de 17 de julho 
de 2020, disponível para edição. Além de apontar a 
divergência para o TOTAL do item, a notificação 
apresenta ainda a divergência entre o valor detalhado 
deste item para o município na DAMEF SEF-MG com 
aquele apurado na DAMEF MUNICÍPIO. 

X   

6.6.19 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada 
no item GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, quando 
se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF 
MUNICÍPIO. Campo 85 (RN85), da Portaria SRE 175, de 
17 de julho de 2020, disponível para edição. Além de 
apontar a divergência para o TOTAL do item, a 
notificação apresenta ainda a divergência entre o valor 
detalhado deste item para o município na DAMEF SEF-
MG com aquele apurado na DAMEF MUNICÍPIO. 

X   

6.6.20 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada 
no item COOPERATIVAS, quando se compara a DAMEF 
SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 114 
(RN114), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, 
disponível para edição. Além de apontar a divergência 
para o TOTAL do item, a notificação apresenta ainda a 
divergência entre o valor detalhado deste item para o 
município na DAMEF SEF-MG com aquele apurado na 
DAMEF MUNICÍPIO. 

X   

6.6.21 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada 
no item MUDANÇA DE MUNICÍPIO, quando se compara 
a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 
126 (RN126), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 
2020, disponível para edição. Além de apontar a 
divergência para o TOTAL do item, a notificação 
apresenta ainda a divergência entre o valor detalhado 
deste item para o município na DAMEF SEF-MG com 
aquele apurado na DAMEF MUNICÍPIO. 

X   

7 GESTÃO DE RESPOSTAS 

7.1 

O sistema deverá possuir um módulo para gerir as 
respostas enviadas pelos contadores às notificações 
expedidas. Esse módulo deverá ter, no mínimo, as 
seguintes funcionalidades: 

7.1.1 
Permite ao contador, a partir de uma notificação 
recebida, registrar sua resposta em um formulário próprio 
do sistema. 

X     

7.1.2 
O formulário de resposta deverá permitir a realização de 
uploads de arquivos. 

X     

7.1.3 O formulário possui caixa de texto inserção da resposta.  x     
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N°  ITENS PARA AVALIAÇÃO 
ITEM 

OBRIGATÓRIO 

APROVADO 

SIM NÃO 

7.1.4 
A resposta enviada pelo contador é visualizada no 
módulo de gestão de resposta do usuário (fiscal/auditor). 

X     

7.1.5 

Na lista de contribuintes notificados, o sistema indica 
aqueles que já apresentaram resposta como 
“RESPONDIDO” e aqueles que não apresentaram 
resposta como "NÃO RESPONDIDO". 

      

7.1.6 

O sistema proporciona ao usuário o envio de uma contra 
resposta, a uma resposta enviada pelo contador, ou 
permite dá baixa no sistema da questão relativa àquele 
contribuinte, segundo cada notificação especificada nos 
itens de 6.6.3 a 6.6.15, do presente teste de 
conformidade 

X     

7.2 

Após acessar um contribuinte que enviou uma 
resposta, a tela do módulo apresenta, além da 
reposta enviada e/ou arquivos anexados, os 
seguintes dados/funcionalidades: 

7.2.1 Data e hora do envio da notificação       

7.2.2 Número do protocolo gerado para o contador. X     

7.2.3 Visualização e/ou impressão da notificação enviada       

7.2.4 
Possibilidade de atualização do e-mail do contador e 
reenvio da notificação 

X     

7.2.5 
Possibilidade de registrar no sistema a resposta do 
contador enviado por outros meios, como e-mail e 
protocolo geral da prefeitura (resposta em papel). 

X     

8 EMISSÃO DE RELATÓRIOS 

8.1 
O sistema deverá disponibilizar os seguintes 
relatórios: 

8.1.1 Relatório cadastral dos contribuintes       

8.1.2 Listagem simplificada dos contribuintes ativos       

8.1.3 
Listagem dos contadores responsáveis pelos 
contribuintes do município 

      

8.1.4 
Listagem de contribuintes apresentando VAF atual, VAF 
Ano Base anterior ao exercício logado, diferença 
absoluta e relativa.  

X     

8.1.5 
O relatório citado no item 8.1.4 do presente teste de 
conformidade, o sistema permite a escolha de qualquer 
retorno do exercício para geração desse relatório.   

    

8.1.6 

Evolução do Valor Adicionado Fiscal - VAF total ao longo 
dos vários retornos do exercício. Tabela e gráfico. O 
relatório apresenta, ainda, o VAF total apurado do ano 
anterior, bem como, do índice obtido naquele ano.  

      

8.1.7 Listagem de contribuintes notificados contendo:  

8.1.7.1 Tipo de notificação X     

8.1.7.2 Data X     

8.1.7.3 Hora X     

8.1.7.4 Usuário X     

8.1.8 Notificações expedidas contendo:  

8.1.8.1 Remetente       
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N°  ITENS PARA AVALIAÇÃO 
ITEM 

OBRIGATÓRIO 

APROVADO 

SIM NÃO 

8.1.8.2 Destinatário       

8.1.8.3 Data        

8.1.8.4 Hora       

8.1.8.5 Usuário responsável pelo envio.       

8.1.9 
Listagem dos créditos externos recebidos, apresentando 
comparativo com o Ano Base anterior ao exercício 
logado, para aqueles coincidentes.  

X     

8.1.9.1 
O sistema permite a escolha de qualquer retorno do 
exercício para geração do relatório a que se refere o item 
8.1.9 do presente teste de conformidade. 

X     

8.1.10 
Quantitativos de contribuintes por regime de tributação, 
apresentando para cada regime o VAF TOTAL apurado. 

      

8.1.11 Relatório da Gestão das Respostas, considerando: 

8.1.11.1 Contribuinte X     

8.1.11.2 Data       

8.1.11.3 Tipo de notificação       

8.1.12 

Relatório apresentando os contribuintes com declarações 
(DAMEF SEF-MG) que se encontram SEM 
MOVIMENTAÇÃO, caso existam. Neste relatório deverá 
também apresentar uma indicação de que a EFD ICMS-
IPI, carregada e processada no sistema, possui ou não 
movimentação. 

   

8.1.13 

Relatório apresentando o cruzamento COMPLETO da 
DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. O 
cruzamento deverá levar em conta todos os campos das 
Entradas, Saídas, Exclusões e Detalhamentos. 

X   

9 PLATAFORMA 

9.1 
O software funciona 100% via WEB e é executável 
diretamente a partir dos principais browsers do mercado. 

X     

9.2 

O sistema utiliza o protocolo HTTPS (Hyper Text 
Transfer Protocol Secure), para transferência de dados 
na internet de forma segura, com a utilização de um 
certificado seguro válido SSL (Secure Sockets Layer) 
emitido por uma Autoridade Certificadora (CA), para 
garantir a integridade, autenticidade e confidencialidade 
das informações recebidas e enviadas através do 
sistema. 

X     
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ANEXO VI 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE 
LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 

(documento para ser apresentado somente à BLL quando da realização de cadastro) 
 
AUTORIZACÃO PARA REPRESENTACÃO EM PREGÕES 
Autorização para Representação em Licitações 
Nome: 
Endereço: 
Bairro: Cidade: 
CNPJ/CPF: 
Inscrição estadual: 
Telefone comercial: 
E-mail: 
Representante legal: 
CPF: RG: Telefone: 
Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leiloes do Brasil, do qual 
declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
São responsabilidades do Licitante: 
I. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais 
venha a participar; 
II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins 
de habilitação nas licitações em que for vencedor; e 
III. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e 
regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leiloes do Brasil, dos quais declara ter pleno 
conhecimento. 
O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação poderá implicar o pagamento 
detaxas de utilização, conforme previsto nos normativos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leiloes do 
Brasile/ou nos editais de licitação dos quais venha a participar. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações 
e Leilões do Brasil a expedir boleto de cobrança bancaria referente às taxas de utilização ora referidas. 
Sem prejuízo do disposto acima, o Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes a sociedade corretora 
abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim 
específico de representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema BLL Compras 
da Bolsa de Licitações e Leiloes do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 
I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
II. apresentar lance de preço; 
III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo (a) pregoeiro (a); 
IV. solicitar informações via sistema eletrônico; 
V. interpor recursos contra atos do(a) pregoeiro(a); 
VI. apresentar e retirar documentos; 
VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 
VIII. assinar documentos relativos as propostas; 
IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e 
X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que  
Não poderá ser substabelecido. 
Corretora: 
Endereço: 
CNPJ: 
O presente Termo de Adesão e válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer 
tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas 
durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento. 
Local e data 
(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO VII 
 

TERMO DE INDICAÇÃO DE OPERADORES 
(documento para ser apresentado somente à BLL quando da realização de cadastro) 

 
Indicação de Operadores (licitante direto) 
Licitante: 
CNPJ: 
Operadores 
1 Nome: 
CPF: Função: 
Telefone: Celular: 
Fax: e-mail: 
2 Nome: 
CPF: Função: 
Telefone: Celular: 
Fax: e-mail: 
O Licitante reconhece que: 
I. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 
exclusivo de seu titular, não cabendo a Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou 
prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 
II. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante 
solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 
III. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo devera ser comunicada 
imediatamente a Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 
IV. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas 
no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros. 
 
Local e data: _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MUNICÍPIO DE BARBACENA - MG 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Diretoria de Licitações  

47Src 

 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Baronesa Maria Rosa, 378. Bairro Boa Morte. CEP 36.201-002. Barbacena. MG 

Tel.: (32) 3339-2026. E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

ANEXO VIII 

TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES 

 
Campo para uso exclusivo da Subsecretaria de Planejamento (SUPLAN) 

 

Data de Recebimento: _____/_____/______ Responsável pelo recebimento: 
 

________________________________________________________
___ 

(Nome e Carimbo) 

 
Campos para preenchimento do Solicitante 

   

Sr. Secretário Municipal de Planejamento e Gestão   
(Aos cuidados do Diretoria de Administração) 

 
Encaminho a solicitação de contratação/aquisição detalhada a seguir, cadastrada no sistema com o nº ____________ 

 

Assinalar o Tipo de Documento TR- Termo de Referência X 
PB- Projeto 

Básico 
 

 

1. OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica especializada para cessão de direito de uso de software, cem por cento acessível via 
Web, incluindo treinamento e suporte técnico, para realização de serviços de gestão, monitoramento e auditoria da 
apuração do VAF – Valor Adicionado Fiscal, conforme especificações técnicas deste Termo de Referência. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A Constituição Federal, em seu artigo 158, inciso IV, determina que 25% do imposto sobre circulação de mercadorias 
e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS pertencem aos 
municípios.  

No artigo 161, a Carta Magna estabelece que através de lei complementar seja feita a definição do valor adicionado 
fiscal – VAF, bem como disposições sobre o acompanhamento por parte dos municípios do cálculo das quotas e da 
liberação das participações previstas.  

A Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990, estabelece no art. 3º inciso I, que, no mínimo, ¾ (três quartos) dos 25% do 
produto da arrecadação do ICMS, sejam creditados, pelos estados, aos respectivos municípios, na proporção do VAF 
municipal.  

No inciso II desse artigo a lei estabelece que o ¼ (um quarto) restante deve ser estabelecido pelo que dispuser a lei 
estadual, ou seja, no critério estabelecido para repartição do ICMS pertencente aos municípios, 75%, no mínimo, deve 
ser através do VAF.  

No caso do Estado de Minas Gerais a Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, conhecida como ICMS solidário 
(derivada da lei Robin Hood – 1995) estabelece que a repartição do ICMS pertencente aos municípios deve ser 
realizada considerando a proporcionalidade mínima constitucional do VAF e os 25% restantes devido a outros critérios 
de natureza social, ambiental, populacional e geográfico. Assim, tanto a apuração do valor adicionado fiscal, quanto os 
cálculos dos demais índices da Lei 18.030/2009, possuem uma grande importância na definição da cota-parte do 
ICMS pertencente ao município, carecendo de monitoramento, gestão, análise e auditoria de todo o processo de 
apuração e cálculos.  

Os  Municípios necessitam, por conseguinte,  de mecanismos tecnológicos que possibilitem o eficiente e eficaz 
gerenciamento da gestão administrativa da movimentação econômica caracterizada pela circulação de mercadorias e 
serviços, e de toda a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte 
Interestadual – ICMS, em sintonia com métodos, sistemas e exigências fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de 
Minas Gerais, realizando permanente apuração do movimento econômico do Município, declarado ao fisco estadual, 
via Declarações de Movimento Econômico e Fiscal – DAMEF e permitindo ao Município o verdadeiro exercício de  
fiscalização compartilhada. 
O sistema de gestão do VAF/DAMEF, solução tecnológica necessária ao  Município e objeto da presente licitação, tem 
como objetivo monitorar e avaliar a apuração do VAF municipal, bem como prestar consultoria e assessoria para 
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orientação, implementação e acompanhamento das políticas públicas sociais determinantes  dos índices da lei 
18.030/2009, na busca do alcance de pontuações máximas pelo Município. Sistema que propicie e assegure a 
correção de erros de preenchimento de declarações, omissões e inconsistências, bem como todas e quaisquer outras 
situações que signifiquem causas de prejuízos na participação no ICMS, que é a segunda maior receita do Município. 

 

3. REQUISITOS 

A solução tecnológica para apuração do VAF deverá atender aos seguintes requisitos: 

 
3.1. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS 
3.1.1. Importação do arquivo de ativos, disponibilizados em cada exercício pela Secretaria de Fazenda do Estado de 

Minas Gerais – SEF-MG; 
3.1.2. Importação dos arquivos de retorno do VAF/DAMEF, também disponibilizados pela SEF-MG; 
3.1.3. O banco de dados deverá ser estruturado visando o armazenamento consecutivo dos retornos. Isto é, permitir a 

gravação sequencial dos arquivos de retorno do VAF/DAMEF, inclusive de exercícios anteriores ao ano da 
contratação; 
3.1.4. Arquivos da escrituração fiscal digital - EFD ICMS-IPI, de acordo com o previsto no ATO COTEPE/ICMS 44, de 

07 de agosto de 2018, e alterações. Devendo ser importados todos os registros suficientes à execução da auditoria, 
conforme Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020 bem como, dos normativos estaduais atinentes à distribuição do 
ICMS subseqüentes à referida Portaria,  em todo o período da contratação e de seus possíveis aditamentos  , além 
daqueles necessários ao pleno atendimento das funcionalidades descritas neste TR. 
 
3.2. CADASTROS 
3.2.1. Manutenção de cadastro dos contribuintes constantes dos retornos:  
a) o sistema deverá permitir edição de campos cadastrais referente aos contribuintes constantes na tabela de ativos, 

objetivando atualizações tais como nome do responsável (contador), e-mail, endereço, telefone. Os campos passíveis 
de alteração deverão ser aqueles estabelecidos pela Secretaria de Fazenda. 
b) O sistema deverá permitir associar status aos contribuintes, tais como: ativo, inativo e suspenso. Deverá permitir, 

para fins de controle do cadastro do VAF, inativar contribuintes que comprovadamente encerraram suas atividades, 
sem, entretanto, realizar baixa de sua inscrição estadual. Na listagem de contribuintes deverá ter uma indicação de 
seu status, qual seja: ativo, inativo, suspenso ou outro. 
 
3.2.2. Cadastro de usuários: a ferramenta de administração do sistema deverá permitir configurar normas de 

segurança da aplicação, definir os usuários autorizados e permissões de acesso de cada um, de tal modo a: 
a) configurar um ou mais usuários com perfil de privilégio máximo de acesso para o município, com 

capacidade de atribuição de perfis de acesso aos demais usuários; 
b) O sistema deverá conter pelo menos três níveis hierárquicos de acesso, com perfil a saber: 

 
 b.1) administrador: acesso a todas as funções incluindo cadastro de usuários e controle de permissões; 
 b.2) executor: acesso a funções de operação; 
 b.3) leitor: somente acesso de leitura, e restrito a bases de dados de gestão do VAF. 

 

3.2.3. Associação de contribuintes aos fiscais/auditores: O sistema deverá ser capaz de vincular os contribuintes 

aos fiscais ou auditores tributários do Município. Esta vinculação de contribuintes aos fiscais/auditores deverá ser feita 

em um módulo específico do sistema e realizada pelo usuário administrador. Um determinado fiscal/auditor, ao efetuar 

o login no sistema, deverá visualizar somente os contribuintes a ele associados. 

 
 
3.2.4. CADASTRO DE NOTIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DO VAF 

Os textos das notificações contempladas no item 3.5 deverão ser definidos através de um módulo de cadastro de 

notificações. Este módulo deverá contemplar: 

a) Cadastro do texto da notificação; 

b) Cadastro do assunto do e-mail; 

c) Inserção do brasão municipal; 

d) Cabeçalho com inserção de dados variáveis, tais como: nº do retorno utilizado, razão social, inscrição 
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estadual, município, telefone, e-mail; 

e) Programação para inserção dos dados variáveis referentes à notificação; 

f) Cadastramento de assinatura: o sistema deverá permitir que o fiscal/auditor tributário faça um cadastramento 

de sua identificação (“assinatura”) e ao efetuar o login no sistema todas as notificações devem receber, 

automaticamente, a identificação daquele fiscal/auditor. 

 
3.3. CADASTRO DE OPÇÕES DE RESPOSTA 

3.3.1. O sistema deverá possuir um módulo para criação do formulário de resposta, utilizado pelo contador, para emitir 

sua resposta a uma determinada notificação. Este módulo deverá contemplar: 

a) Seleção da notificação à qual o formulário de resposta estará associado. Isto é, o sistema deverá dar a 

possibilidade de criar um formulário de resposta específico para cada tipo de notificação especificada no item 

3.5. 

b) Todo formulário de resposta deverá conter, no mínimo, os seguintes campos e ou informações: 

- Identificação do município 

- Identificação da notificação, conforme item 3.5 

- Identificação do contribuinte: inscrição estadual, razão social, CNPJ e regime de recolhimento  

- Caixa de Texto, mínimo de 1.000 caracteres 

- Campo para upload de arquivos e/ou documentos 

 
3.4. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS REQUERIDAS NO SISTEMA: 
 

3.4.1. O sistema deverá apresentar, a partir do processamento dos arquivos da EFD ICMS-IPI, todas as 

informações existentes no leiaute da Declaração de Movimento Econômico e Fiscal – DAMEF, que são utilizadas 

na apuração do valor adicionado fiscal. Isto é, deverá construir a DAMEF através dos dados extraídos da EFD ICMS-

IPI, inclusive os itens do quadro EXCLUSÕES DO VAF e DETALHAMENTO DE OUTRAS ENTRADAS (Registro 

1400 da EFD), obedecendo todas as regras estabelecidas na Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020. Essa DAMEF 

será intitulada de DAMEF MUNICÍPIO. Juntamente à DAMEF MUNICÍPIO o sistema deverá apresentar o resumo dos 

códigos fiscais de operação – CFOPs. Para cada CFOP obtido no processamento da EFD o sistema deverá listar 

todos os documentos fiscais eletrônicos escriturados sob aquele código. 

3.4.2. O sistema deverá apresentar uma tela/relatório com cruzamento da DAMEF MUNICÍPIO com a DAMEF 

apresentada no arquivo de RETORNO da SEF-MG. Segue abaixo o cruzamento do quadro ENTRADAS-ESTADO: 

 

ITENS 

DAMEF SEF-MG DAMEF MUNICÍPIO DIFERENÇA 

Valor 
Contábil 

Base 
Cálculo 

ICMS 
Valor 

Contábil 
Base 

Cálculo 
ICMS 

Valor 
Contábil 

Base 
Cálculo 

ICMS 

Compras          

Transferência          

Devolução          

Energia Elétrica          

Comunicação          

Transporte          

Outras          

https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
https://www.sigmavaf.com.br/sigma/efd/damefversusefd/relatoriodamef/MjM2MjA4MDA1MDM5Ng==/MjAxOTIy/MjK6IHJldG9ybm8gLSAyMDE5
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Subtotal          

 

3.4.3. Para as TRANSPORTADORAS que possuírem os arquivos da EFD ICMS-IPI carregados na base de dados, 

o sistema deverá gerar também na DAMEF MUNICÍPIO a aba DETALHAMENTO DE OUTRAS ENTRADAS. Os 

valores apresentados para cada município neste detalhamento deverão ser proporcionais ao total do VALOR 

CONTÁBIL dos fretes neles iniciados. Para isso deverá ser utilizado os campos Nº 24 e Nº 25 do registro D100 da 

EFD ICMS-IPI, referente a cada conhecimento de transporte eletrônico – CTE, emitido pela TRANSPORTADORA.  

 

Deverá apresentar também o DETALHAMENTO com base do REGISTRO 1400 da EFD ICMS-IPI (Resolução Nº 

5.369, de 22/05/2020), conforme CAMPO 125 (RN 125) e CAMPO 125a (RN 125a) da Portaria SRE 175, de 17 de 

julho de 2020. 

A aba DETALHAMENTO DE OUTRAS ENTRADAS deverá constar também no cruzamento da DAMEF MUNICÍPIO 

com aquela apresentada no arquivo de RETORNO da SEF-MG. 

 

 
3.5. ENVIO DE NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS 
 

O sistema deverá gerar um conjunto de notificações eletrônicas, indicando possíveis inconsistências na DAMEF SEF-

MG, e enviar para o e-mail do contador responsável, conforme cadastro de ATIVOS, bem como possibilitar impressão 

para protocolo “in loco”. As notificações, quando enviadas eletronicamente, deverão aparecer no corpo do e-mail do 

contador responsável, e não como anexo. 

 

No envio de qualquer notificação especificada neste item o sistema deverá permitir a escolha de qualquer quantidade 

de contribuintes a serem notificados, ou todos os contribuintes enquadrados na notificação. O sistema deverá garantir 

que o envio deve ser feito somente para contribuintes que se enquadrem dentro dos parâmetros de cada uma das 

notificações. O enquadramento do contribuinte nessas respectivas notificações deverá ser realizado automaticamente 

pelo sistema, segundo o conceito próprio de cada uma delas. 

 

O sistema deverá apresentar, no mínimo, as seguintes notificações: 

 

3.5.1. Manual sintético da DAMEF, visando sua VALIDAÇÃO no SIARE por parte do Contador, conforme DECRETO 

Nº 47.861, de 10/02/2020 e Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, bem como apresentação do prazo para 

realização desta VALIDAÇÃO funcionalidade que deverá ser adaptada aos correspondentes normativos da Secretaria 

de Estado de Fazenda de Minas Gerais em exercícios futuros, na vigência da contratação e de suas possíveis 

prorrogações. 

 

3.5.2. Carta para os contadores, existentes no arquivo de ativos disponibilizado pela Secretaria de Estado de 

Fazenda – SEF, informando sobre os procedimentos do sistema de monitoramento da apuração do VAF, incluindo 

inclusive a lista de contribuintes que constam no CADASTRO DE ATIVOS sob sua responsabilidade, bem como 

informações de prazo para VALIDAÇÃO da DAMEF. 
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3.5.3. Carta de solicitação dos arquivos da ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD ICMS-IPI, para os 

contribuintes obrigados à essa escrituração digital. 

 

3.5.4. Notificação aos contribuintes OMISSOS na VALIDAÇÃO da DAMEF, no caso das empresas do regime 

débito/crédito. 

 

3.5.5. Notificação aos contribuintes com inconsistência e/ou omissão no preenchimento do campo AJUSTE DE 

TRANSFERÊNCIAS. Campos 87 e 115 (RN 87 e RN 15), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível 

para edição. 

 

3.5.6.  Notificação aos contribuintes com inconsistência e/ou omissão no preenchimento do campo TRANSPORTE 

TOMADO, CAMPO 112 (RN 112) da Portaria SRE 175, disponível para edição.  A partir do processamento dos 

arquivos da EFD ICMS-IPI do contribuinte, o sistema deverá identificar todos os CTE´s, com frente iniciado no 

município, emitidos por transportadoras não inscritas no estado. Caso o somatório do valor contábil destes CTE´s 

seja SUPERIOR ao CAMPO 121 (RN 121) da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, para este município, o 

contribuinte deverá ser notificado da divergência. 

 

3.5.7. Notificação, também eletrônica, às TRANSPORTADORAS do regime débito/crédito, sediadas em qualquer 

município mineiro, com fretes iniciados neste município. O sistema deverá consolidar, a partir de todos os arquivos da 

escrituração fiscal digital processados na base de dados, os conhecimentos de transportes emitidos aos tomadores 

desse serviço no município, por CNPJ, e cruzar com as informações de CRÉDITO EXTERNO inseridas no arquivo de 

retorno do VAF/DAMF. Todas as transportadoras que informaram em suas DAMEF’s, quadro Detalhamento de Outras 

Entradas, valor inferior ao apurado pelo sistema, deverá ser notificada. Nesta notificação deverá ser enviado também 

todas as chaves dos CTE’s com frete iniciado no respectivo município. 

 

3.5.8. Notificação, também eletrônica, às TRANSPORTADORAS optantes pelo Simples Nacional, sediadas em 

outro município mineiro, com fretes iniciados neste município. O sistema deverá consolidar, a partir de todos os 

arquivos da escrituração fiscal digital, processados na base de dados, os conhecimentos de transportes emitidos aos 

tomadores desse serviço no município, por CNPJ, e cruzar com as informações de CRÉDITO EXTERNO inseridas no 

arquivo de retorno do VAF/DAMEF. Todas as transportadoras que informaram em suas DEFIS valor inferior ao 

apurado pelo sistema, deverão ser notificadas. Nestas notificações deverão ser enviadas também todas as chaves dos 

CTE’s com frete iniciado no respectivo município.  

 

3.5.9.  Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna 

ENTRADAS, item Parcela de ICMS retido por substituição tributária, quando se compara a DAMEF SEF-MG com 

a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 1 (RN1), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

 

3.5.10.  Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna 

SAÍDAS, item Parcela de ICMS retido por substituição tributária, quando se compara a DAMEF SEF-MG com a 

DAMEF MUNICÍPIO. Campo 12 (RN12), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 
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3.5.11.  Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna 

ENTRADAS, item Parcela IPI que não integre base de cálculo ICMS, quando se compara a DAMEF SEF-MG com a 

DAMEF MUNICÍPIO. Campo 2 (RN2), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

 

3.5.12.  Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna 

SAÍDAS, item Parcela IPI que não integre base de cálculo ICMS, quando se compara a DAMEF SEF-MG com a 

DAMEF MUNICÍPIO. Campo 13 (RN13), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

 

3.5.13.  Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna 

ENTRADAS, item Energia/Comunicação, quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. 

Campo 3 (RN3), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

 

3.5.14.  Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna 

ENTRADAS, item Transporte (Parcela não utilizada), quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF 

MUNICÍPIO. Campo 4 (RN4), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

 

3.5.15.  Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna 

ENTRADAS, item Subcontratação de Serviço de Transporte, quando se compara a DAMEF SEF-MG com a 

DAMEF MUNICÍPIO. Nesta, a subcontratação de transporte deverá ser calculada a partir dos CTE’s emitidos por 

outras transportadoras inscritas neste estado e escriturados nas entradas da transportadora que esteja realizando a 

subcontratação. Campo 5 (RN5), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

 

3.5.16.  Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna 

SAÍDAS, item TRANSP. INICIADOS EM OUTROS PAÍSES/UF/ MUNICIPAL/AÉREO DE PASSAGEIRO, quando se 

compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 14 (RN14), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 

2020, disponível para edição. 

 

3.5.17.  Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no item PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, quando 

se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 84 (RN84), da Portaria SRE 175, de 17 de julho 

de 2020, disponível para edição. Além de apontar a divergência para o TOTAL do item, a notificação deverá 

apresentar ainda a divergência entre o valor detalhado deste item para o município na DAMEF SEF-MG com aquele 

apurado na DAMEF MUNICÍPIO. 

 

3.5.18.  Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no item GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

quando se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 85 (RN85), da Portaria SRE 175, de 17 de 

julho de 2020, disponível para edição. Além de apontar a divergência para o TOTAL do item, a notificação deverá 

apresentar ainda a divergência entre o valor detalhado deste item para o município na DAMEF SEF-MG com aquele 

apurado na DAMEF MUNICÍPIO. 

 

3.5.19.  Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no item COOPERATIVAS, quando se compara a 
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DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 114 (RN114), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, 

disponível para edição. Além de apontar a divergência para o TOTAL do item, a notificação deverá apresentar ainda a 

divergência entre o valor detalhado deste item para o município na DAMEF SEF-MG com aquele apurado na DAMEF 

MUNICÍPIO. 

 

3.5.20  Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no item MUDANÇA DE MUNICÍPIO, quando se 

compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 126 (RN126), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 

2020, disponível para edição. Além de apontar a divergência para o TOTAL do item, a notificação deverá apresentar 

ainda a divergência entre o valor detalhado deste item para o município na DAMEF SEF-MG com aquele apurado na 

DAMEF MUNICÍPIO. 

 

3.6 GESTÃO DE RESPOSTAS 

O sistema deverá possuir um módulo para gerir as respostas enviadas pelos contadores às notificações expedidas. 

Esse módulo deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

 

3.6.1. Permitir ao contador, a partir de uma notificação recebida, registrar sua resposta em um formulário próprio do 

sistema; 

 

3.6.2. O formulário de resposta deverá permitir a realização de uploads de arquivos; 

 

3.6.3. O formulário deverá possuir um caixa de texto para inserção da resposta; 

 

3.6.4. A análise da resposta enviada pelo contador deverá ser visualizada no módulo de gestão de resposta do usuário 

(fiscal/auditor). Na lista de contribuintes notificados, o sistema deverá indicar aqueles que já apresentaram resposta, 

como “RESPONDIDO” e aqueles que não apresentaram resposta como ‘NÃO RESPONDIDO”. 

 

3.6.5. O sistema deverá proporcionar ao usuário (fiscal/auditor) do Município o envio de uma contra resposta ou dar 

baixa no sistema da questão relativa àquele contribuinte. 

 

3.6.6. Após acessar um contribuinte que enviou uma resposta, a tela do módulo deverá, além da reposta enviada e/ou 

arquivos anexados, apresentar: 

 

 Data e hora do envio da notificação; 

 Número do protocolo gerado para o contador; 

 Visualização e/ou impressão da notificação enviada; 

 Possibilidade de atualização do e-mail do contador e reenvio da notificação; 

 Possibilidade de registrar no sistema a resposta do contador enviado por outros meios, 

como e-mail e protocolo geral da prefeitura (resposta em papel); 

 Possibilidade de, ao enviar uma resposta para um contribuinte, anexar arquivos. 

 
3.7. EMISSÃO DE RELATÓRIOS 
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O sistema deverá disponibilizar, no mínimo, os seguintes relatórios: 

 

3.7.1. Relatório apresentando os contribuintes com declarações (DAMEF SEF-MG) que se encontram SEM 

MOVIMENTAÇÃO, caso existam. Neste relatório deverá também apresentar uma indicação de que a EFD ICMS-IPI, 

carregada e processada no sistema, possui ou não movimentação. 

3.7.2.  Relatório apresentando o cruzamento COMPLETO da DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. O 

cruzamento deverá levar em conta todos os campos das Entradas, Saídas, Exclusões e Detalhamentos. 

3.7.3. Relatório cadastral dos contribuintes; 

3.7.4. Listagem simplificada dos contribuintes ativos; 

3.7.5. Listagem dos contadores responsáveis pelos contribuintes do município; 

3.7.6. Listagem de contribuintes apresentando VAF atual, VAF anterior, diferença absoluta e relativa. O sistema 

deverá permitir escolha de qualquer retorno do exercício para geração desse relatório. 

3.7.7. Evolução do VAF total ao longo dos vários retornos do exercício. Tabela e gráfico. Apresentação nesse 

relatório do VAF total apurado do ano anterior, bem como do índice obtido naquele ano. Inclusão de todos os retornos 

lidos no exercício; 

3.7.8. Listagem de contribuintes notificados contendo tipo de notificação, data, hora e usuário; 

3.7.9. Notificações expedidas, contendo remetente, destinatário, data, hora e usuário responsável pelo envio; 

3.7.10. Listagem dos créditos externos recebidos, apresentado comparativo com o ano anterior para aqueles 

coincidentes. O sistema deverá permitir escolha de qualquer retorno do exercício para geração desse relatório; 

3.7.11. Quantitativos de contribuintes por regime de tributação, apresentando para cada regime o VAF TOTAL 

apurado; 

3.7.12.  Relatório e/ou tela contendo informações completas utilizadas na apuração dos contribuintes do Simples 

Nacional 

3.7.13.  Relatório e/ou tela contendo informações completas utilizadas na apuração dos contribuintes do SIMEI 

3.7.14.  Relatório e/ou tela contendo cruzamento das DAMEF’s apresentadas em um determinado arquivo de retorno 

com aquelas apresentadas em outro arquivo de retorno, inclusive a exercícios anteriores ao logado no sistema. Isto é, 

realizar um cruzamento de DAMEF x DAMEF. 

3.7.15. Relatório das respostas recebidas por contribuinte, data e tipo de notificação.   

 

3.8 PLATAFORMA 

 

O software aqui especificado deverá ser 100% WEB e executável diretamente a partir dos principais browsers do 

mercado. 

 

O sistema deve utilizar o protocolo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), para transferência de dados na 

internet de forma segura, com a utilização de um certificado seguro válido SSL (Secure Sockets Layer) emitido por 

uma Autoridade Certificadora (CA), para garantir a integridade, autenticidade e confidencialidade das informações 

recebidas e enviadas através do sistema. 

 

3.9 SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO 



 
MUNICÍPIO DE BARBACENA - MG 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Diretoria de Licitações  

55Src 

 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Baronesa Maria Rosa, 378. Bairro Boa Morte. CEP 36.201-002. Barbacena. MG 

Tel.: (32) 3339-2026. E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

 

A empresa contratada deverá realizar, na implantação do sistema, treinamento mínimo de 20 (vinte) horas para os 

servidores municipais que farão uso do sistema. Esse treinamento visa dotar esses servidores das condições 

necessárias para uso do software, conhecendo todas suas funcionalidades. 

 

A empresa contratada deverá também disponibilizar canais de comunicação (e-mail, telefone, Skype, etc.) para prestar 

suporte técnico aos servidores municipais, usuário do sistema, objetivando a resolução de problemas técnicos que 

porventura ocorram com o sistema. Respostas a esses chamados deverão ser dadas em no máximo 12 horas, 

inclusive com visita de técnicos da empresa “in loco”, caso necessário. 

 

3.10. SUPORTE TÉCNICO AOS CONTADORES MUNICIPAIS 
A consultoria deverá disponibilizar canais de comunicação (e-mail, telefone, skype) para prestar suporte aos 

contadores e contribuintes municipais no que diz respeito ao preenchimento da DAMEF, bem como suas retificações. 
Caso necessário, deverá realizar visita in loco para, conjuntamente com o fisco municipal, tratar com os contadores e 
contribuintes os devidos acertos nas DAMEF’s de contribuintes do município. 
 

3.11. MONITORAMENTO DOS  ÍNDICES DE  PARTICIPAÇÃO NO ICMS POR CRITÉRIOS SOCIAIS. 

A empresa contratada deverá treinar gestores municipais, das áreas afins aos índices da lei 18.030/2009 e legislação 
posterior, inclusive em face da Emenda Constitucional nº. 108/2020,  com o objetivo de estabelecer  sistema de 

monitoramento do processo de apuração e cálculo de cada índice para as várias áreas das políticas públicas 
integrantes dos critérios sociais de participação na distribuição do ICMS, devendo orientar e acompanhar a 
elaboração de demonstrativos, relatórios, projetos, inventários de cultura, esportes,  meio ambiente e turismo, 
processos de tombamento de bens culturais, avaliação e implementação de ações das áreas de  Educação, 
Saúde, Assistência Social, Produção de alimentos, bem como a remessa tempestiva de informações, 
documentos e demais obrigações às Secretarias Estaduais, com vistas à apuração anual das pontuações do 
Município em todas as políticas públicas integrantes dos critérios sociais de distribuição do ICMS. 

 
3.12. CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM RECURSOS. 

A contratada deverá disponibilizar seu corpo técnico-jurídico especializado, para a elaboração, desenvolvimento, 
aviamento e acompanhamento de todos os recursos legalmente cabíveis, a serem interpostos pelo Município, contra 
resultados considerados divergentes na apuração do VAF dos exercícios de vigência do contrato e de seus possíveis 
aditamentos. 
 
3.13. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS. 

A contratada deverá realizar todo o trabalho objeto desta licitação em conjunto com o serviço de fiscalização da 
Secretaria Municipal de Fazenda, dando aos servidores municipais todas as instruções, treinamentos e 
monitoramentos para a operação dos recursos tecnológicos aplicados, bem como para a expertise na análise dos 
dados que o sistema permitirá acesso, garantindo aos servidores fazendários as plenas condições para as tarefas de 
apuração, acompanhamento e fiscalização do VAF do Município, na vigência do contrato e depois dela. 

 

4. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

TESTE DE CONFORMIDADE 

 

A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR NO DIA SEGUINTE AO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME, O 

SOFTWARE DISPONIBILIZADO PARA REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO E AUDITORIA DA APURAÇÃO DO 

VAF MUNICIPAL.  

 

A avaliação acerca da exatidão, cumprimento e conformidade com as especificações e características mínimas e 
demais exigências no Termo de Referência acontecerá durante a realização de Teste de conformidade do software. 
 
4.1. Os requisitos técnicos do software demonstrados pelo licitante no Teste de Conformidade serão avaliados pela 

Comissão Técnica de Avaliação (CTA), criada exclusivamente para esta finalidade, cujos membros serão escolhidos 
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livremente e designados pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Fazenda ou substituto(a). 
 
4.2. O Teste de conformidade do software deverá ser feito em local e data estabelecida pelo Pregoeiro, ou autoridade 

equivalente, com a assistência da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/SEPLAN,   que disponibilizará um 
equipamento com acesso à internet, bem como arquivos para importação, conforme item 4.1 deste Termo. 
 
4.3. Os demais licitantes serão formalmente comunicados do local, data e hora designados, a fim de indicarem, se assim 

o desejarem e até o prazo estabelecido na comunicação, o seu representante que participará do Teste de 
Conformidade. 
 
4.4.  Apenas os membros da Comissão técnica de Avaliação poderão fazer perguntas ou solicitar esclarecimentos ao 

representante do licitante enquanto o mesmo estiver demonstrando o requisito. 
 
4.5. Após o encerramento da seção de avaliação será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para o os demais 

licitantes apresentarem recurso sobre a demonstração feita pelo licitante vencedor, desde que manifeste a intenção 
neste sentido imediatamente ao final da seção. 
 
4.6. Havendo a intenção de apresentação de recurso por parte de algum licitante a Comissão deliberará a conformidade 

ou não do sistema demonstrado, após o encerramento do prazo previsto no item anterior, em até 02 (dois) dias úteis. 
 
4.7. Não havendo a intenção de nenhum licitante em apresentar recurso, ou não havendo representante de nenhum 

outro licitante na seção, a Comissão poderá deliberar imediatamente após o encerramento dos trabalhos ou no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis. 
 
4.8. O não atendimento de pelo menos um requisito OBRIGATÓRIO, constante no quadro dos itens de avaliação, 

ensejará em desclassificação do licitante. Já dentre os itens NÃO OBRIGATÓRIOS o licitante deverá atender pelos 
menos 90% (noventa por cento) deles. 
 
4.9. No caso de desclassificação será concedido o prazo de 02 (dois) para o licitante desclassificado apresentar recurso 

contra a decisão da CTA. 
 
4.10. A Comissão Técnica de Avaliação deverá julgar o recurso do licitante no prazo de 02 (dois) dias. 

 
4.11. Mantida a desclassificação do licitante, o Pregoeiro ou autoridade equivalente convocará a 2ª (segunda) melhor 

oferta proposta, sendo aplicáveis todas as disposições na busca da proposta mais vantajosa ao Município. 
 
4.12. No caso de classificação do licitante, o Pregoeiro ou a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação. 

 
4.13 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro ou autoridade equivalente, pela Comissão Técnica de Avaliação e 
pelos licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe 
facultado este direito. 
 
4.14. O licitante vencedor da etapa de preço, habilitado, e convocado para realização do TESTE DE CONFORMIDADE, 

deverá apresentar TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE PARA REALIZAÇÃO DO TESTE, 
conforme modelo abaixo: 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE PARA PARTICIPAÇÃO EM TESTE DE 

CONFORMIDADE 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ nº 17.095.043/0001-09, com 

sede Rua Silva Jardim, 340, Boa Morte - Cep: 36201-004 – Barbacena/MG, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE FAZENDA, ora denominado COMPROMISSÁRIO, e de outro: 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº xxxxxxxxxx, denominado COMPROMITENTE-LICITANTE e seu fiel 

representante para realização do TESTE DE CONFORMIDADE, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(identificar), denominado 
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REPRESENTANTE, estabelecem: 

 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 250, 251 e 851 do Código Civil (Lei 10.406/2002), o disposto nos incisos II e III 

do artigo 6º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), bem como o disposto nos Crimes Contra a Administração 

Pública tipificados nos art. 325 a 327 do Código Penal Brasileiro, e aplicando-se, supletivamente, os princípios de teoria 

geral dos contratos e as demais legislações pertinentes; 

 

CONSIDERANDO que para bom e fiel desempenho das atividades de apresentação do software para comprovação de 

cumprimento e conformidade com as especificações e características mínimas e demais exigências do Edital de 

Licitação, faz-se necessária a disponibilização de informações técnicas e confidenciais por parte do Município 

COMPROMISSÁRIO, bem como dos demais licitantes participantes, o COMPROMITENTE-LICITANTE E O 

REPRESENTANTE, declaram estar cientes de todo o teor do presente Termo que se regerá pelas seguintes condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

  

O objeto do presente termo é a proteção das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS disponibilizadas pelo Município 

COMPROMISSÁRIO em relação aos contribuintes de ICMS do MUNICÍPIO DE BARBACENA, através dos arquivos do 

SPED FISCAL e todo seu conteúdo, dos dados da Declaração de Movimentação Econômica e Fiscal (DAMEF), que 

serão utilizadas para que os vencedores da disputa apresentem o software e os requisitos técnicos de funcionamento 

dos sistemas objetos da licitação. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEFINIÇÕES 

Todas as informações técnicas, arquivos do SPED FISCAL e todo seu conteúdo, dados da Declaração de 

Movimentação Econômica e Fiscal (DAMEF), inseridas nos softwares apresentados na etapa de Teste de 

Conformidade, serão tidas como CONFIDENCIAIS E SIGILOSAS.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ao final do Teste de Conformidade, as referidas informações CONFIDENCIAIS E 

SIGILOSAS deverão ser IMEDIATAMENTE EXCLUÍDAS DOS RESPECTIVOS SOFTWARES APRESENTADOS na 

etapa de Teste de Conformidade, sob acompanhamento do avaliador responsável, com a finalidade de proteger as 

informações dos contribuintes de ICMS estabelecidos no Município de Barbacena/MG. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Serão consideradas para efeito deste termo toda e qualquer informação, seja analítica, 

sintética ou consolidada, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, know-how, processos, sistemas de 

produção, logística, métodos de contabilidade, técnicas e experiências acumuladas, a que o COMPROMITENTE-

LICITANTE E O REPRESENTANTE tenha acesso durante a sessão de realização do Teste de Conformidade:  

a) por qualquer meio físico;  

b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica;  

c) oralmente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE E DAS PENALIDADES 

O COMPROMITENTE através deste termo compromete-se a manter sigilo total sobre todas informações devidamente 

discriminadas na “CLÁUSULA SEGUNDA”, sendo expressamente e terminantemente vedada a utilização de tais 
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informações confidenciais em proveito próprio ou alheio. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O descumprimento do presente termo de compromisso e a não observância de quaisquer das 

disposições de confidencialidade estabelecidas, acarreta ato ilícito, tipificados no art. 186 e 187 do Código Civil, passível 

de indenização. Ao revelar ou facilitar a revelação de informações sigilosas que tem ciência em razão do cargo, o 

agente incorrerá ainda em crime contra a Administração Pública, devidamente tipificados no Código Penal Brasileiro. As 

responsabilidades civil e criminal respectivas serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA GUARDA DAS INFORMAÇÕES E DA VALIDADE DO INSTRUMENTO 

Todas as informações de confidencialidade e sigilo previstas neste termo terão caráter permanente. O presente 

instrumento tornar-se-á válido a partir da data de sua efetiva assinatura pelas partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias resultantes da execução deste instrumento, faz-se 

perante a Justiça Estadual junto à Comarca de Barbacena e em caso contrário e/ou específico junto à Seção Judiciária 

Federal de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais. 

 

Por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 

presença de duas testemunhas. 

 

xxxxxxxxxxxxxxx, XX de XXX de 2020. 

 

______________________________________ 

COMPROMITENTE-LICITANTE 

 

___________________________________________ 

NOME E CPF DO REPRESENTANTE NO TESTE 

 
 
 
 
 
 

4.15. Os demais licitantes que queiram assistir à realização do TESTE DE CONFORMIDADE, deverão apresentar o 

seguinte TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE: 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE PARA TERCEIROS INTERESSADOS NA SESSÃO 

DE TESTE DE CONFORMIDADE 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ nº  17.095.043/0001-09, com 

sede Rua Silva Jardim, 340, Boa Morte - Cep: 36201-004 – Barbacena/MG, por intermédio da SECRETARIA 
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MUNICIPAL DE FAZENDA, ora denominado COMPROMISSÁRIO, e de outro: 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº xxxxxxxxxx, denominado LICITANTE e seu fiel representante para 

assistir do TESTE DE CONFORMIDADE, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(identificar), denominado REPRESENTANTE, 

estabelecem: 

 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 250, 251 e 851 do Código Civil (Lei 10.406/2002), o disposto nos incisos II e III 

do artigo 6º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), bem como o disposto nos Crimes Contra a Administração 

Pública tipificados nos art. 325 a 327 do Código Penal Brasileiro, e aplicando-se, supletivamente, os princípios de teoria 

geral dos contratos e as demais legislações pertinentes; 

 

CONSIDERANDO que para bom e fiel desempenho das atividades de apresentação dos softwares para comprovação 

de cumprimento e conformidade com as especificações e características mínimas e demais exigências do Edital de 

Licitação, faz-se necessária a disponibilização de informações técnicas e confidenciais por parte do Município 

COMPROMISSÁRIO, bem como dos LICITANTES participantes, para permanecer durante a sessão do Teste de 

Conformidade, o terceiro interessado, ora COMPROMITENTE, declara estar ciente de todo o teor do presente Termo, 

que se regerá pelas seguintes condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

  

O objeto do presente termo é a proteção das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS disponibilizadas pelo Município 

COMPROMISSÁRIO em relação aos contribuintes de ICMS do MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, através dos arquivos 

do SPED FISCAL e todo seu conteúdo, dos dados da Declaração de Movimentação Econômica e Fiscal (DAMEF), que 

serão utilizadas para que os vencedores da disputa apresentem o software e os requisitos técnicos de funcionamento 

dos sistemas objetos da licitação. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEFINIÇÕES 

 

Todas as informações técnicas, arquivos do SPED FISCAL e todo seu conteúdo, dados da Declaração de 

Movimentação Econômica e Fiscal (DAMEF) de contribuintes do Município de Barbacena inseridas nos softwares 

apresentados na etapa de Teste de Conformidade, bem como as demonstrações de funcionalidade de cada software 

avaliado durante a sessão, serão tidas como CONFIDENCIAIS E SIGILOSAS.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Serão consideradas para efeito deste termo toda e qualquer informação, seja analítica, sintética 

ou consolidada, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, know-how, processos, sistemas de produção, 

logística, métodos de contabilidade, técnicas e experiências acumuladas, a que o COMPROMITENTE tenha acesso 

durante a sessão de realização do Teste de Conformidade:  

 

a) por qualquer meio físico;  

b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica;  

c) oralmente. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE E DAS PENALIDADES 

 

O COMPROMITENTE através deste termo compromete-se a manter sigilo total sobre todas informações devidamente 

discriminadas na “CLÁUSULA SEGUNDA”, sendo expressamente e terminantemente vedada a utilização de tais 

informações confidenciais em proveito próprio ou alheio. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O descumprimento do presente termo de compromisso e a não observância de quaisquer das 

disposições de confidencialidade estabelecidas, acarreta ato ilícito, tipificados no art. 186 e 187 do Código Civil, passível 

de indenização. Ao revelar ou facilitar a revelação de informações sigilosas que tem ciência em razão do cargo, o 

agente incorrerá ainda em crime contra a Administração Pública, devidamente tipificados no Código Penal Brasileiro. As 

responsabilidades civil e criminal respectivas serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA GUARDA DAS INFORMAÇÕES E DA VALIDADE DO INSTRUMENTO 

 

Todas as informações de confidencialidade e sigilo previstas neste termo terão caráter permanente. O presente 

instrumento tornar-se-á válido a partir da data de sua efetiva assinatura pelas partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

 

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias resultantes da execução deste instrumento, faz-se 

perante a Justiça Estadual junto à Comarca de Barbacena e em caso contrário e/ou específico  junto à  Seção Judiciária 

Federal de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais. 

 

Por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 

presença de duas testemunhas. 

 

xxxxxxxx, XX de XXX de 2020. 

 

______________________________________ 

COMPROMITENTE-LICITANTE 

 

___________________________________________ 

NOME E CPF DO REPRESENTANTE NO TESTE 

 

 

 

4.16 QUADRO DE AVALIAÇÃO DE ITENS 

 

 

N°  ITENS PARA AVALIAÇÃO ITEM OBRIGATÓRIO APROVADO 
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SIM NÃO 

1 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS 

1.1 
O sistema permite Importação de arquivo de ATIVOS, 
disponibilizados por exercício, pela Secretaria de Fazenda do 
Estado de Minas Gerais – SEF-MG. 

X     

1.2 
O sistema permite a importação de arquivo de RETORNO, 
disponibilizados por exercício, pela Secretaria de Fazenda do 
Estado de Minas Gerais – SEF-MG. 

X     

1.3 

O banco de dados é estruturado visando o armazenamento 
consecutivo dos RETORNOS, isto é, permite a gravação 
sequencial dos arquivos de RETORNO do VAF/DAMEF, 
inclusive de exercícios anteriores ao ano da contratação. 

X     

1.4 

O sistema importa os arquivos da escrituração fiscal digital- 

EFD ICMS-IPI, como previsto no ATO COTEPE/ICMS 44, de 07 

de agosto de 2018, e suas alterações. 

X     

2. CADASTRO 

2.1 

O sistema permite a edição de campos cadastrais referente 
aos contribuintes constantes na tabela de ativos, 
objetivando a atualizações cadastrais do CONTADOR 
RESPONSÁVEL, tais como: 

2.1.1 Nome       

2.1.2 E-mail       

2.1.3 Endereço       

2.1.4 Telefone       

2.2 
O sistema permite associar status aos contribuintes, tais como: 
ativo, inativo e suspenso. 

X     

2.3 

O sistema permite, para fins de controle do cadastro do VAF, 
inativar contribuintes que comprovadamente encerraram suas 
atividades, sem, entretanto, realizar baixa de sua inscrição 
estadual. 

X     

2.4 
O sistema possui, na listagem de contribuintes, uma indicação 
de seu status, qual seja: ativo, inativo, suspenso ou outro. 

      

2.5 
A ferramenta de administração do sistema permite definir 
usuários autorizados com permissões de acesso contendo 
pelo menos três níveis hierárquicos: 

2.5.1 
Administrador: acesso a todas as funções, incluindo cadastro 
de usuários. 

      

2.5.2 Fiscal/Auditor: acesso às funções de operação.       

2.5.3 Leitor: somente para consultas.       

2.6 
O sistema é capaz de vincular os contribuintes carregados no 
sistema, através do arquivo de ATIVOS ou RETORNO, aos 
servidores executores (fiscais ou auditores tributários). 

X     

2.6.1 
A vinculação de contribuintes aos executores é feita em um 
módulo específico do sistema e realizada pelo usuário 
administrador. 

X     

2.6.2 

O sistema permite que um determinado executor, com 
contribuintes associados a ele, ao efetuar o login, carregue em 
todas as suas telas somente os contribuintes associados a tal 
executor. 

X     

3 CADASTRO DE NOTIFICAÇÕES 

3.1 
Os textos das notificações contempladas no item 6 deste Teste 
são cadastrados através de um módulo de cadastro de 
notificações. 

 X     
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3.1.2 
O sistema apresenta módulo de cadastramento de 
notificações contemplando: 

      

3.1.2.1 Cadastro do texto da notificação       

3.1.2.2 Cadastro do assunto do e-mail       

3.1.2.3 Inserção do brasão municipal       

3.1.2.4 
Cabeçalho com inserção de dados variáveis, tais como: nº do 
retorno utilizado, razão social, inscrição estadual, município, 
telefone, e-mail. 

      

3.1.3 

O sistema permite que o fiscal/auditor tributário faça um 
cadastramento de sua identificação (“assinatura”) e ao efetuar o 
login no sistema todas as notificações devem receber, 
automaticamente, a identificação daquele fiscal/auditor. 

X     

4 CADASTRO DO FORMULÁRIO DE RESPOSTA 

4.1 
O sistema possui um módulo para criação do formulário de 
resposta, utilizado pelo contador, para emitir sua resposta à 
uma determinada notificação. 

X     

4.2 Este módulo contempla: 

4.2.1 

A seleção da notificação à qual o formulário de resposta estará 
associado. Isto é, o sistema dá a possibilidade de criar um 
formulário de resposta específico para cada tipo de notificação 
especificada no item 6. 

      

4.2.2 
Os formulários de resposta contêm, no mínimo, os 
seguintes campos e ou informações: 

4.2.2.1 Identificação do município X     

4.2.2.2 Identificação da notificação, conforme item 6 deste Teste.       

4.2.2.3 
Identificação do contribuinte: inscrição estadual, razão social, 
CNPJ e regime de recolhimento 

X     

4.2.2.4 Caixa de Texto, mínimo de 1.000 caracteres X     

4.2.2.5 Campo para upload de arquivos e/ou documentos X     

5 
FUNCIONALIDADES MÍNIMAS QUANTO AO 
PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS DA EFD ICMS-IPI 

5.1 

O sistema apresenta, a partir do processamento dos arquivos 
da EFD ICMS-IPI, todas as informações existentes no leiaute 
da Declaração de Movimento Econômico e Fiscal – DAMEF, 

que são utilizadas na apuração do valor adicionado fiscal. Isto 
é, confecciona a DAMEF através dos dados extraídos da EFD 
ICMS-IPI, inclusive os itens do quadro EXCLUSÕES DO VAF e 
DETALHAMENTO DE OUTRAS ENTRADAS (Registro 1400 

da EFD), obedecendo todas as regras estabelecidas na Portaria 
SRE 175, de 17 de julho de 2020. 

X     

5.1.1 
A DAMEF obtida do processamento dos arquivos da 
escrituração fiscal digital – EFD ICMS-IPI apresenta também o 
resumo dos códigos fiscais de operação – CFOPs. 

X     

5.2 

O sistema apresenta relatório com o cruzamento COMPLETO 
da DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. O cruzamento 
levar em conta todos os campos das Entradas, Saídas, 
Exclusões e Detalhamentos. 

X     

5.3 

Para as TRANSPORTADORAS, que possuírem os arquivos da 
EFD ICMS-IPI carregados na base de dados, o sistema gera na 
DAMEF a aba DETALHAMENTO DE OUTRAS ENTRADAS 
onde os valores apresentados para cada município, neste 
detalhamento, é proporcional ao total do VALOR CONTÁBIL 
dos fretes nele iniciado, utilizando os campos Nº 24 e Nº 25 do 
registro D100 da EFD ICMS-IPI, referente a cada conhecimento 
de transporte eletrônico – CTE, emitido pela 
TRANSPORTADORA. 

X     
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5.3.1 

A aba DETALHAMENTO DE OUTRAS ENTRADAS do 
contribuinte tipo transportador / Débito e Crédito consta no 
cruzamento da DAMEF obtida pela EFD ICMS-IPI (DAMEF 
MUNICÍPIO) com aquela apresentada no arquivo de RETORNO 
(DAMEF SEF-MG). 

X     

6 ENVIO DE NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS 

6.1 

O sistema gera um conjunto de notificações eletrônicas, 
indicando possíveis inconsistências nas informações validadas 
pelo contribuinte na DAMEF, e envia um e-mail do contador 
responsável, conforme cadastro de ativos da Secretaria de 
Estado de Fazenda. 

x   

6.2 

As notificações, indicando possíveis inconsistências nas 
informações validadas pelo contribuinte na DAMEF, são 
disponibilizadas para envio através de correio eletrônico, com 
utilização do campo e-mail do contator responsável, constante 
no cadastro do ATIVOS, bem como possibilitar impressão para 
protocolo “in loco”. 

X     

6.3 

As notificações, indicando possíveis inconsistências nas 
informações validadas pelo contribuinte na DAMEF, quando 
enviadas eletronicamente, são apresentadas no corpo do e-mail 
do contador responsável, e não como anexo. 

 
    

6.4 
No envio de qualquer notificação o sistema permite a escolha 
de qualquer quantidade de contribuintes a serem notificados, ou 
todos os contribuintes enquadrados na notificação. 

X     

6.5 

O sistema garante que o envio das notificações, indicando 
inconsistências nas informações validadas pelo contribuinte na 
DAMEF, é feito somente para contribuintes que se enquadrem 
dentro dos parâmetros de cada uma das notificações. O 
enquadramento do contribuinte nessas respectivas notificações 
é realizado automaticamente pelo sistema, segundo o conceito 
próprio de cada uma delas. 

X     

6.6 

O sistema é capaz de analisar as bases de dados 
carregadas e gerar, por RETORNO, as seguintes 
notificações automatizadas para envio por meio de correio 
eletrônico, assim como possibilita realizar a impressão das 
mesmas: 

6.6.1 

Manual sintético da DAMEF, visando sua VALIDAÇÃO no 

SIARE por parte do Contador, conforme DECRETO Nº 47.861, 
de 10/02/2020 e Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, bem 
como apresentação do prazo para realização desta 
VALIDAÇÃO. 

      

6.6.2 

Carta para os contadores, existentes no arquivo de ativos 
disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, 
informando sobre os procedimentos do sistema de 
monitoramento da apuração do VAF, incluindo inclusive a 
lista de contribuintes que constam no CADASTRO DE 
ATIVOS sob sua responsabilidade, bem como informações 

de prazo para VALIDAÇÃO da DAMEF. 

      

6.6.3 
Carta de solicitação dos arquivos da ESCRITURAÇÃO FISCAL 
DIGITAL – EFD ICMS-IPI, para os contribuintes obrigados à 

essa escrituração digital - envio prévio ao 1º arquivo retorno; 
X     

6.6.4 
Notificação aos contribuintes OMISSOS da VALIDAÇÃO 

DAMEF, no caso das empresas do regime débito/crédito. 
X     

6.6.5 

Notificação aos contribuintes com inconsistência e/ou omissão 
no preenchimento do campo AJUSTE DE TRANSFERÊNCIAS. 

Campos 87 e 115 (RN 87 e RN 15), da Portaria SRE 175, de 17 
de julho de 2020, disponível para edição. 
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6.6.6 

Notificação aos contribuintes com inconsistência e/ou omissão 
no preenchimento do campo TRANSPORTE TOMADO, 

CAMPO 112 (RN 112) da Portaria SRE 175, disponível para 
edição.  A partir do processamento dos arquivos da EFD ICMS-
IPI do contribuinte, o sistema identifica todos os CTE´s, com 
frente iniciado no município, emitidos por transportadoras não 
inscritas no estado e, caso o somatório do valor contábil 
destes CTE´s seja SUPERIOR ao CAMPO 121 (RN 121) da 

Portaria SRE 175, para este município, o sistema aponta o 
contribuinte para ser notificado. 

X     

6.6.7 

Notificação eletrônica às TRANSPORTADORAS do regime 
débito/crédito, sediadas em qualquer município mineiro, com 

fretes iniciados neste município. O sistema consolida, a partir 
de todos os arquivos da escrituração fiscal digital processados 
na base de dados, os conhecimentos de transportes emitidos 
aos tomadores desse serviço no município, por CNPJ e cruza 
com as informações de CRÉDITO EXTERNO inseridas no 
arquivo de retorno do VAF/DAMF. Todas as transportadoras 
que informaram em suas DAMEFs, quadro Detalhamento de 
Outras Entradas, valor inferior ao apurado pelo sistema, é 
indicada pelo sistema para notificação. Nesta notificação o 
sistema envia também todas as chaves dos CTE-s com frete 
iniciado no respectivo município. 

X     

6.6.8 

Notificação eletrônica às TRANSPORTADORAS optantes pelo 
Simples Nacional, sediadas em outro município mineiro, com 

fretes iniciados neste município. O sistema consolida, a partir 
de todos os arquivos da escrituração fiscal digital processados 
na base de dados, os conhecimentos de transportes emitidos 
aos tomadores desse serviço no município, por CNPJ, e cruza 
com as informações de CRÉDITO EXTERNO inseridas no 
arquivo de retorno do VAF/DAMF. Todas as transportadoras 
que informaram em suas DEFIS valor inferior ao apurado pelo 
sistema é indicada para notificação. Nela, o sistema envia 
também todas as chaves dos CTE-s com frete iniciado no 
respectivo município. 

X     

6.6.9 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no 
QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna ENTRADAS, item 
Parcela de ICMS retido por substituição tributária, quando 

se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. 
Campo 1 (RN1), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, 
disponível para edição. 

X     

6.6.10 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no 
QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna SAÍDAS, item 
Parcela de ICMS retido por substituição tributária, quando 

se compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. 
Campo 12 (RN12), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 
2020, disponível para edição. 

X     

6.6.11 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no 
QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna ENTRADAS, item 
Parcela IPI que não integre base de cálculo ICMS, quando se 

compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. 
Campo 2 (RN2), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, 
disponível para edição. 

X     

6.6.13 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no 
QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna SAÍDAS, item 
Parcela IPI que não integre base de cálculo ICMS, quando se 

compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. 
Campo 13 (RN13), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 
2020, disponível para edição. 
 

X     
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6.6.14 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no 
QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna ENTRADAS, item 
Energia/Comunicação, quando se compara a DAMEF SEF-

MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 3 (RN3), da Portaria 
SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

X     

6.6.15 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no 
QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna ENTRADAS, item 
Transporte (Parcela não utilizada), quando se compara a 

DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 4 (RN4), 
da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para 
edição. 

X     

6.6.16 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no 
QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna ENTRADAS, item 
Subcontratação de Serviço de Transporte, quando se 

compara a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. A 
subcontratação de transporte é calculada a partir dos CTEs 
emitidos por outras transportadoras inscritas neste estado e 
escriturados nas entradas da transportadora que esteja 
realizando a subcontratação. Campo 5 (RN5), da Portaria SRE 
175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. 

X   

6.6.17 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no 
QUADRO EXCLUSÕES DO VAF - coluna SAÍDAS, item 
TRANSP. INICIADOS EM OUTROS PAÍSES/UF/ 
MUNICIPAL/AÉREO DE PASSAGEIRO, quando se compara a 

DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 14 
(RN14), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, 
disponível para edição. 

X   

6.6.18 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no 
item PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, quando se compara a 

DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 84 
(RN84), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, 
disponível para edição. Além de apontar a divergência para o 
TOTAL do item, a notificação apresenta ainda a divergência 
entre o valor detalhado deste item para o município na DAMEF 
SEF-MG com aquele apurado na DAMEF MUNICÍPIO. 

X   



 
MUNICÍPIO DE BARBACENA - MG 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Diretoria de Licitações  

66Src 

 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Baronesa Maria Rosa, 378. Bairro Boa Morte. CEP 36.201-002. Barbacena. MG 

Tel.: (32) 3339-2026. E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

6.6.19 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no 
item GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, quando se compara 

a DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 85 
(RN85), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, 
disponível para edição. Além de apontar a divergência para o 
TOTAL do item, a notificação apresenta ainda a divergência 
entre o valor detalhado deste item para o município na DAMEF 
SEF-MG com aquele apurado na DAMEF MUNICÍPIO. 

X   

6.6.20 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no 
item COOPERATIVAS, quando se compara a DAMEF SEF-MG 

com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 114 (RN114), da Portaria 
SRE 175, de 17 de julho de 2020, disponível para edição. Além 
de apontar a divergência para o TOTAL do item, a notificação 
apresenta ainda a divergência entre o valor detalhado deste 
item para o município na DAMEF SEF-MG com aquele apurado 
na DAMEF MUNICÍPIO. 

X   

6.6.21 

Notificação aos contribuintes com divergência encontrada no 
item MUDANÇA DE MUNICÍPIO, quando se compara a 

DAMEF SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. Campo 126 
(RN126), da Portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020, 
disponível para edição. Além de apontar a divergência para o 
TOTAL do item, a notificação apresenta ainda a divergência 
entre o valor detalhado deste item para o município na DAMEF 
SEF-MG com aquele apurado na DAMEF MUNICÍPIO. 

X   

7 GESTÃO DE RESPOSTAS 

7.1 
O sistema deverá possuir um módulo para gerir as respostas 
enviadas pelos contadores às notificações expedidas. Esse 
módulo deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

7.1.1 
Permite ao contador, a partir de uma notificação recebida, 
registrar sua resposta em um formulário próprio do sistema. 

X     

7.1.2 
O formulário de resposta deverá permitir a realização de 
uploads de arquivos. 

X     

7.1.3 O formulário possui caixa de texto inserção da resposta.  x     

7.1.4 
A resposta enviada pelo contador é visualizada no módulo de 
gestão de resposta do usuário (fiscal/auditor). 

X     

7.1.5 
Na lista de contribuintes notificados, o sistema indica aqueles 
que já apresentaram resposta como “RESPONDIDO” e aqueles 
que não apresentaram resposta como "NÃO RESPONDIDO". 

      

7.1.6 

O sistema proporciona ao usuário o envio de uma contra 
resposta, a uma resposta enviada pelo contador, ou permite dá 
baixa no sistema da questão relativa àquele contribuinte, 
segundo cada notificação especificada nos itens de 6.6.3 a 
6.6.15, do presente teste de conformidade 

X     

7.2 
Após acessar um contribuinte que enviou uma resposta, a 
tela do módulo apresenta, além da reposta enviada e/ou 
arquivos anexados, os seguintes dados/funcionalidades: 

7.2.1 Data e hora do envio da notificação       

7.2.2 Número do protocolo gerado para o contador. X     
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7.2.3 Visualização e/ou impressão da notificação enviada       

7.2.4 
Possibilidade de atualização do e-mail do contador e reenvio da 
notificação 

X     

7.2.5 
Possibilidade de registrar no sistema a resposta do contador 
enviado por outros meios, como e-mail e protocolo geral da 
prefeitura (resposta em papel). 

X     

8 EMISSÃO DE RELATÓRIOS 

8.1 O sistema deverá disponibilizar os seguintes relatórios: 

8.1.1 Relatório cadastral dos contribuintes       

8.1.2 Listagem simplificada dos contribuintes ativos       

8.1.3 
Listagem dos contadores responsáveis pelos contribuintes do 
município 

      

8.1.4 
Listagem de contribuintes apresentando VAF atual, VAF Ano 
Base anterior ao exercício logado, diferença absoluta e relativa.  

X     

8.1.5 
O relatório citado no item 8.1.4 do presente teste de 
conformidade, o sistema permite a escolha de qualquer retorno 
do exercício para geração desse relatório.   

    

8.1.6 

Evolução do Valor Adicionado Fiscal - VAF total ao longo dos 
vários retornos do exercício. Tabela e gráfico. O relatório 
apresenta, ainda, o VAF total apurado do ano anterior, bem 
como, do índice obtido naquele ano.  

      

8.1.7 Listagem de contribuintes notificados contendo:  

8.1.7.1 Tipo de notificação X     

8.1.7.2 Data X     

8.1.7.3 Hora X     

8.1.7.4 Usuário X     

8.1.8 Notificações expedidas contendo:  

8.1.8.1 Remetente       

8.1.8.2 Destinatário       

8.1.8.3 Data        

8.1.8.4 Hora       

8.1.8.5 Usuário responsável pelo envio.       

8.1.9 
Listagem dos créditos externos recebidos, apresentando 
comparativo com o Ano Base anterior ao exercício logado, para 
aqueles coincidentes.  

X     

8.1.9.1 
O sistema permite a escolha de qualquer retorno do exercício 
para geração do relatório a que se refere o item 8.1.9 do 
presente teste de conformidade. 

X     

8.1.10 
Quantitativos de contribuintes por regime de tributação, 
apresentando para cada regime o VAF TOTAL apurado. 

      

8.1.11 Relatório da Gestão das Respostas, considerando: 

8.1.11.1 Contribuinte X     

8.1.11.2 Data       

8.1.11.3 Tipo de notificação       

8.1.12 

Relatório apresentando os contribuintes com declarações 
(DAMEF SEF-MG) que se encontram SEM MOVIMENTAÇÃO, 
caso existam. Neste relatório deverá também apresentar uma 
indicação de que a EFD ICMS-IPI, carregada e processada no 
sistema, possui ou não movimentação. 

   

8.1.13 
Relatório apresentando o cruzamento COMPLETO da DAMEF 
SEF-MG com a DAMEF MUNICÍPIO. O cruzamento deverá 
levar em conta todos os campos das Entradas, Saídas, 

X   
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Exclusões e Detalhamentos. 

9 PLATAFORMA 

9.1 
O software funciona 100% via WEB e é executável diretamente 
a partir dos principais browsers do mercado. 

X     

9.2 

O sistema utiliza o protocolo HTTPS (Hyper Text Transfer 
Protocol Secure), para transferência de dados na internet de 

forma segura, com a utilização de um certificado seguro válido 
SSL (Secure Sockets Layer) emitido por uma Autoridade 
Certificadora (CA), para garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade das informações recebidas e enviadas 
através do sistema. 

X     

 
 
4.17 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado atividades pertinentes e compatíveis em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.  

 

Assim, considerando que apuração do valor adicionado fiscal é realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda de 

Minas Gerais, com a finalidade de estabelecer o índice de participação dos municípios no produto da arrecadação do 

ICMS; considerando que o índice do valor adicionado, conforme Lei Estadual nº 18.030/2009, possui peso de 75% na 

composição do índice de participação; e, considerando que a Lei Complementar Nº 63/1990, em seu artigo 3º, § 5º, 

estabelece que os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representantes terão livre acesso às 

informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado, sendo vedado, a estes, omitir 

quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos; o atestado deverá 

constar, no mínimo, que o software possui: 

 

a) Importação de arquivos: 

 

 Arquivo de ATIVOS 

 Arquivo de RETORNO DO VAF 

 Arquivo de Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS-IPI 

 

b) Funcionalidades: 

 

 Processamento das DAMEF’s carregadas no sistema; 

 Geração do RESUMO DE CFOP’s, para o ano base de apuração do VAF, a partir da EFD ICMS-IPI; 

 Montagem da DAMEF a partir da EFD ICMS-IPI; 

 Apuração de divergências entre os valores apresentados na DAMEF versus aqueles obtidos da EFD ICMS-IPI; 

 Envio de notificações eletrônicas; 

 Módulo para gerenciamento das respostas às notificações expedidas. 

 

4.18 A não conformidade do software às especificações estabelecidas implicará na não contratação da licitante, 

podendo a administração convocar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para realizar a 
apresentação de seu software, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas. 
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4.19 A licitante deverá apresentar no corpo da proposta o endereço eletrônico para acesso ao software para que seja 

validado. 

 

5. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

5.1. O custo total estimado para a presente contratação é de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais), valor 
este que servirá como máximo a ser despendido pela Administração.  

5.2. O valor de referência estimado refere-se à média entre a cotação obtida através de pesquisas junto ao mercado e o 
valor anual pago pela Municipalidade no ano de 2019 para os serviços contratados de igual natureza. 

5.3. O desembolso se fará mediante a rubrica de dotação orçamentária específica, declarada pela Diretoria de 
Planejamento Orçamentário e de conformidade com a Declaração Financeira a cargo da Secretaria Municipal de 
Fazenda. 

 

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

6.1 A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de até 48 horas, contadas do horário de finalização da sessão, o 
software que compõe este processo licitatório com os respectivos critérios e funcionalidades para acesso. 

 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

7.1. A contratada compromete-se a: 

7.1.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência; 

7.1.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente 
por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no 
exercício de suas atividades, vier direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante; 

7.1.3. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto este Termo de Referência, sem prévia autorização da contratante; 

7.1.4. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução deste Termo de 
Referência e também às demais informações internas da contratante, a que a contratada tiver conhecimento; 

7.1.5. Indenizar a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal que possa advir direta ou 
indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade; 

7.1.6 Executar fielmente este Termo de Referência, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom andamento da rotina de 
funcionamento da contratante. 

7.1.8. O objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de acordo com estas especificações técnicas e com os documentos 
nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes e as especificações de materiais descritos neste Termo de Referência. 

7.1.9. A CONTRATADA deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem da CONTRATANTE, 
corrigindo o fornecimento, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRANTE 

8.1. A Contratante compromete-se a: 

8.1.1. Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar o fornecimento do objeto do presente Termo de 
Referência, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas dependências. Esses profissionais ficarão 
sujeitos a todas as normas internas da contratante, principalmente as de segurança, inclusive referentes a identificação, 
trajes, trânsito e permanência em suas dependências; 

8.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o 
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

8.1.3 Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no presente Termo de 
Referência; 
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8.1.4. Fornecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos; 

8.1.5. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu 
atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos; 

8.1.6. Homologar os fornecimentos de serviços executados, quando os mesmos estiverem de acordo com o 
especificado no Termo de Referência; 

8.1.7. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com o estabelecido no Item 10, deste Termo de Referência; 

 

9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a gestão e a fiscalização do contrato serão 
realizadas pelo Servidor DIOGO SOARES ASSUMPÇÃO, portador da matrícula nº 281.161/01. 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente 
atestadas pela Diretoria de Fiscalização Tributária cumpridos todos os critérios estabelecidos neste Termo de 
Referência. 

10.2. No caso de eventual(ais) divergência(s) na Nota Fiscal, a empresa será comunicada para a devida regularização 
que atenda aos requisitos legais para o pagamento. 

10.3. O pagamento será efetuado pela contratante no prazo estipulado na declaração de recursos financeiros, e será 
feito mediante Ordem Bancária para crédito na conta corrente da empresa contratada, no domicílio bancário por ela 
expressamente informado na proposta de preço. 

10.4. A contratante efetuará o pagamento somente para a empresa contratada, vedada a negociação dos documentos 
de cobrança com terceiros, ou a sua colocação em cobrança bancária. 

10.5. Os  serviços objeto desta licitação serão pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos 
termos das correspondentes declarações de recursos orçamentários e financeiros, devendo a última parcela ser paga 
somente após o encerramento do prazo para interposição de recursos, seus julgamentos e decisões, relativos à 
apuração do VAF do exercício de 2021, assim como na execução de possíveis aditamentos da contração advinda deste 
certame. 

11. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei. 
 

12. SANÇÕES  

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a contratante poderá, garantido o 
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à empresa fornecedora penalidades previstas na 
legislação pertinente. 

12.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as especificações e com a 
proposta. 

 

13. CONDIÇÕES GERAIS 

13.1. A Prefeitura Municipal de Barbacena, reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique 
alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
13.2. A Prefeitura reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou serviço em desacordo com o 
previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo 
rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, assim como aplicar 
o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas. 
13.3. Qualquer tolerância por parte da Prefeitura, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela 
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, 
permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste  
13.4. A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a Prefeitura 
e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do objeto 
contratado, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações 
de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, 
previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 
13.5. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado assume inteira 
responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, à Prefeitura, seus servidores ou 
terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se 
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a Prefeitura o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 
13.6. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos 
fornecidos pela Prefeitura ou obtidos em razão da execução do objeto contratado, sendo vedada toda e qualquer 
reprodução dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término. 
13.7. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela 
CONTRATADA durante a execução do objeto contratado serão de exclusiva propriedade da Prefeitura, não podendo ser 
utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização 
dessa, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente. 
 

 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo pedido 

 
____/____/____ 

Data 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do Secretário 

 
____/____/____ 

Data 
 

 
 
Fwd: Re: TR VAF monitoramento - versão final 
 

De 
SILVER WAGNER DE SOUZA  

Data 2020-11-06 17:33 

Corpo da Mensagem 

 Senhor(e)as, boa tarde! 

Escusando-nos pelo transtorno, permita-nos aditar o Termo de Referência outrora apresentado, relativamente à 

futura contratação de empresa especializada para cessão de direito de uso de software, cem por cento acessível via 
Web, incluindo treinamento e suporte técnico, para realização de serviços de gestão, monitoramento e auditoria da 
apuração do VAF – Valor Adicionado Fiscal, especialmente com vistas a inclusão no tópico nº 3.9, das 
considerações abaixo apresentadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Modernização, constando tais 
elementos também do edital correspondente. 

--  

Att. 
 
SILVER WAGNER DE SOUZA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
  
-------- Mensagem original -------- 

Assunto: Re: TR VAF monitoramento - versão final 
Data: 2020-10-21 17:25 

De: Fernanda Paolucci <fernanda.paolucci@barbacena.mg.gov.br> 
Para: SILVER WAGNER DE SOUZA <silver.wagner@barbacena.mg.gov.br> 

Cópia: Atendimento Ti <atendimento.ti@barbacena.mg.gov.br> 

 

mailto:silver.wagner@barbacena.mg.gov.br
mailto:silver.wagner@barbacena.mg.gov.br
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Silver, boa tarde! 

 

As considerações desta DIRTI em relação ao Termo de Referência do VAF são apenas referentes a parte de TI; 
portanto como sugestão acrescentaria no item 3.9 as descrições abaixo: 

 

 SUPORTE TÉCNICO: 

1 Prover suporte técnico necessário ao atendimento das necessidades das entidades do Município e dentro 
do escopo solicitado, contando com tele-atendimento via número telefônico específico, bem como 
atendimento eletrônico via internet (portal de atendimento via WEB) e chat. 

2 Os serviços da central de suporte deverão abranger abertura de chamados, controle de chamados em 
andamento, resolução de dúvidas correlatas à Solução implantada, exclusivamente em relação ao escopo do 
Edital; 

3 Os serviços deverão ser realizados pela CONTRATADA no horário comercial compreendido entre o horário 
de 08hs às 18hs, de Segunda à Sexta-feira. 

4 Os atendimentos aos chamados deverão ser feitos classificados por prioridades, conforme tabela a seguir: 

SUPORTE TÉCNICO 

Classificação Tempo de Atendimento Descrição 

Extrema 
Prioridade 

Máximo em 03 horas para solução de 
contingência; e resolução definitiva do 
problema e suas causas em no máximo 
8 horas corridas 

Problema que ocasiona um processo 
crítico para a Contratante, com reflexo 
importantíssimo na operação do 
sistema de tal forma que se torne 
inoperante, parcial ou totalmente.  

Alta 
Prioridade 

Máximo em 06 horas para solução de 
contingência; e resolução definitiva do 
problema e suas causas em no máximo 
em 48 horas corridas; 

Problema que afete um processo de 
grande importância para a 
Contratante, que não torne o Sistema 
inoperante, mas que prejudique a 
funcionalidade de alguns módulos, 
impedindo o cumprimento de prazos 
legais nas execuções. 

Média 
Prioridade 

  

Máximo em 16 horas para solução de 
contingência; e resolução definitiva do 
problema e suas causas em no máximo 
em 04 dias (úteis); 

Problema que afete um serviço que 
não torne o Sistema inoperante, mas 
que prejudique alguma 
funcionalidade. 

Baixa 
Prioridade 

Máximo em 36 horas para a solução de 
contingência; e resolução definitiva do 
problema e suas causas em no máximo 
em 09 dias (úteis) 

Problema que não resulte em 
processo crítico e torne o Sistema 
inoperante, mas que afete sua 
qualidade 

 

Atenciosamente, 

Em 2020-10-06 16:27, SILVER WAGNER DE SOUZA escreveu: 

Fernanda, boa tarde! 
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Segue anexo TR VAF monitoramento - versão final que estamos encaminhando à SEPLAN para as ulteriores 
providências. 

-- 
Att. 
 
SILVER WAGNER DE SOUZA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
SECRETARIA DE FAZENDA - em exercício 
Rua Silva Jardim, 340 - Bairro Boa Morte CEP 36201-900 
Telefones: (32) 3339-2094 - Cel (32) 98866-2988 

 

Assunto Processo 107/2020 - PE nº 055/2020 - 

De SILVER WAGNER DE SOUZA <silver.wagner@barbacena.mg.gov.br> 

Para Licitacao <licitacao@barbacena.mg.gov.br> 

Data 26/11/2020 14:22 

Senhora Diretora, 

Considerando o questionamento apresentado pelo Servidor Peterson G. Lima acerca de eventual 
controvérsia entre os itens 4 e 6 do TR do processo em comento, e, em consequência a ausência de 
manifestação sobre prazo para implantação do software em questão, entendo que as disposições do 
item 4 dizem respeito à fase processual de aferimento do objeto, com a realização do "Teste de 

conformidade". Por sua vez, no ítem 6, é a efetiva entrega do objeto em condições de acesso, 

devendo ser precedido de Autorização formal de fornecimento/serviço, uma vez satisfeitas as 
condicionantes para o Teste de Conformidade já então realizado. 

Desta forma, sugiro que a redação ítem 6 seja assim disposta: 

"A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas contadas da 
correspondente Autorização de Fornecimento, o software que compõe este processo licitatório, com os 
respectivos critérios e funcionalidades para acesso, consoante aferido no correspondente Teste de 
Conformidade devidamente realizado e aprovado" 

Entendemos que com a presente redação encontram-se sanadas as dúvidas emanadas do termo de 
referência em comento, servindo o presente instrumento, por medida de economia processual, como 
aditamento àquele originariamente apresentado, protestando pelo prosseguimento do feito em seus 
regulares termos, após a adequação da respectiva minuta editalícia. 

-- 
Att. 

 

SILVER WAGNER DE SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 - Bairro Boa Morte - CEP 36201-002 

Telefones: (32) 3339-2094 - Cel (32) 98866-2988 
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ANÁLISE PELO SETOR REQUISITANTE 

APÓS ANÁLISE, APROVO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE ANEXO 

 

___________________________________________ DATA ______/______/_____ 

ASSINATURA E CARIMBO IDENTIFICADOR 

 

 

ANÁLISE PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

ADMINITRATIVA 

APÓS ANÁLISE, APROVO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE ANEXO 

 

___________________________________________ DATA ______/______/_____ 

ASSINATURA E CARIMBO IDENTIFICADOR 
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 
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