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ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

AVISO DE ERRATA DE EDITAL 

A Prefeitura Municipal de Itanhandu - MG, por intermédio de sua comissão de licitação torna 
público para conhecimento dos interessados a ocorrência de erro de formatação de texto e digitação 
no Edital de Pregão nº 017/2013, razão pela qual publica-se a presente Errata. 

Onde se lê:

"1 - OBJETO

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em tecnologia da 
informação, para o fornecimento de licença de uso perpétua; implantação; conversão e importação 
de dados; treinamento e certificação de funcionários; suporte técnico presencial e remoto; e 
manutenção mensal evolutiva dos seguintes sistemas integrados de administração pública: Sistema 
de Orçamento Público, Sistema Contabilidade e Tesouraria, Sistema de Compras de Materiais e 
Serviços, Sistema de Controle de licitações, Sistema de Gerenciamento de Estoques, Sistema de 
Patrimônio Público, Sistema de Controle de Veículos, Sistema de Gerenciamento de Obras, Sistema 
de Protocolo e Despacho, Sistema de Pessoal, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema de 
Legislação, Sistema de Documentos Municipais, Sistema de Cadastro de Pessoas (mala direta), 
Sistema de Controle de Saúde, Sistema de Escolas Municipais, Sistema de Convênios e Contratos, 
Sistema de Biblioteca, Sistema de Cemitérios, Sistemas de Atendimento Público; Sistema de Portal 
do Cidadão; Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documento; Sistema de Arrecadação de 
Tributos e sistema de emissão de nota fiscal eletrônica; sistema de Saneamento e Financiamento 
Imobiliário". 

 

Leia-se:

1 - OBJETO

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em tecnologia da 
informação para o fornecimento de licença perpétua de uso; implantação conversão e importação de 
dados; treinamento e certificação de funcionários; suporte técnico presencial quando necessário e 
remoto; e manutenção mensal evolutiva dos seguintes sistemas integrados de administração pública: 
Sistema de Orçamento Público, Sistema Contabilidade e Tesouraria, Sistema de Compras de 
Materiais e Serviços, Sistema de Controle de licitações, Sistema de Gerenciamento de Estoques, 
Sistema de Patrimônio Público, Sistema de Controle de Veículos, Sistema de Gerenciamento de 
Obras, Sistema de Protocolo e Despacho, Sistema de Pessoal, Sistema de Arrecadação de Tributos, 
Sistema de Legislação, Sistema de Documentos Municipais, Sistema de Cadastro de Pessoas (mala 
direta), Sistema de Controle de Saúde, Sistema de Escolas Municipais, Sistema de Convênios e 
Contratos, Sistema de Biblioteca, Sistema de Cemitérios, Sistemas de Atendimento Público; 
Sistema de Portal do Cidadão; Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documento; Sistema de 
Arrecadação de Tributos e sistema de emissão de nota fiscal eletrônica; Sistema de Saneamento. 
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Onde se lê:

12 - CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO 
MÉTODO 1º

mês 

2º 

mês 

3º 

mês 

4º 

mês 

5º 

mês 

6º 

mês 

7º 

mês 

8º 

mês 

9º 

mês 

10º 

mês 

11º 

mês 

12º 

mês 

Licenciament
o permanente  

XXX
%

Instalação dos 
sistemas 

XXX
%

Conversão de 
dados e 
importação 

XXX
%

Treinamento e 
Certificação 
dos 
Servidores na 
fase de 
implantação 

XX
X% 

 

Cessão de 
direito 
permanente de 
uso dos 
sistemas, 
atualizações, 
suporte 
remoto 
durante a 
vigência do 
contrato. 

XXX
%

XXX
%

XX
X% 

XX
X% 

XX
X% 

XXX
%

XX
X% 

XX
X% 

XX
X% 

XX
X% 

XX
X% 

XX
X% 

Licenciament
o permanente 
para 
instalação do 
sitema de 
emissão de 
Notas Fiscais 
Eletrônica. 

XXX
%

Implantação e 
treinamento 
do Sistema de 

XXX
%
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Emissão de 
Notas Fiscais 
Eletrônicas 

Manutenção 
mensal e 
suporte 
técnico 
remoto do 
Sistema de 
Notas Fiscais 
Eletrônicas 

XXX
%

XXX
%

XX
X% 

XX
X% 

XX
X% 

XXX
%

XX
X% 

XX
X% 

XX
X% 

XX
X% 

XX
X% 

XX
X% 

Leia-se:

12 - CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO 
MÉTODO 1º 

mês 

2º 

mês 

3º 

mês 

4º 

mês 

5º 

mês 

6º 

mês 

7º 

mês 

8º 

mês 

9º 

mês 

10º 

mês 

11º 

mês 

12º 

mês 

Licenciamento 
permanente  

100%            

Instalação dos 
sistemas 

100%            

Conversão de 
dados e 
importação 

100%           

Treinamento e 
Certificação dos 
Servidores na 
fase de 
implantação 

100%          

Manutenção 
mensal e 
suporte técnico 
remoto dos 
sistemas durante 
a vigência do. 

1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 
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Licenciamento 
permanente para 
instalação do 
sitema de 
emissão de 
Notas Fiscais 
Eletrônica. 

100%            

Implantação e 
treinamento do 
Sistema de 
Emissão de 
Notas Fiscais 
Eletrônicas 

100%            

Manutenção 
mensal e 
suporte técnico 
remoto do 
Sistema de 
Notas Fiscais 
Eletrônicas 

1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 

Inclui-se: 

No ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS O OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA 
inclui-se o detalhamento dos requisitos técnicos do sistema de Nota Fiscal Eletrônica. 

13.1.24 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica 
ITEM 

Permitir cadastrar usuários que terão acesso ao módulo, vinculando-os aos usuários gerais já 
cadastrados no módulo gerencial definindo o seu perfil de acesso para este módulo. Caso os 
usuários sejam internos (PREFEITURA) os mesmos deverão ser cadastrados no módulo de 
Recursos Humanos e, se forem externos (contadores, contribuintes, etc …), os mesmos deverão 
realizar um pré-cadastro via web, e receberão senhas provisórias nos e-mails informados no pré-
cadastro; 

Permitir que pessoas físicas e/ou jurídicas quando do seu acesso inicial para utilização do sistema 
possam identificar eventuais distorções existentes no Cadastro Técnico Municipal tendo em vista 
que os mesmos passam a interagir com os dados disponíveis. Embora não possam alterá-los 
diretamente, podem notificar o fisco municipal que promoverá as alterações e correções 
necessárias; 

Permitir o controle dos dados incluídos, alterados, excluídos e consultados por qualquer usuário 
através de registros de auditoria disponíveis no módulo gerencial; 
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Permitir a inclusão de mensagens de interesse dos gestores municipais nas telas de acesso do 
sistema para objetivos variados, como: informações a empresas e contabilistas, propagandas, 
alterações na legislação, convocações para reuniões, etc 

Permitir a conexão e acesso a dados de forma individualizada por usuários internos e/ou externos 
da Prefeitura Municipal a partir de senhas previamente cadastradas e liberadas com ativação 
automática por parte dos gestores municipais; 

Permitir acessos rápidos para partes específicas do sistema a partir de palavras-chave e/ou links 
conhecidos o que facilita a navegabilidade; 

Permitir a emissão de Notas Fiscais eletrônicas (avulsas e/ou permanentes) para contribuintes 
previamente cadastrados mantendo registros históricos permanentes destas notas emitidas e ainda, 
acesso restrito permanente (mediante senhas) às mesmas; 

Permitir o controle de verificação da autenticidade de notas fiscais emitidas através de códigos 
impressos nas mesmas e acessíveis em área específica do site onde os registros estão armazenados;

Permitir o cadastro e controle de liberações de AIDF`s (Autorização para Impressão de 
Documentos Fiscais) a partir do sistema com interação online de solicitantes e fiscais municipais, 
respectivamente; 

Permitir a visualização e controle de documentos cadastrados e constantes da base municipal de 
ISSQN; 

Permitir à Fazenda Municipal a implantação da escrituração eletrônica, com geração automática 
dos livros fiscais, a partir das declarações dos contribuintes e/ou tomadores, de forma a manter 
registros permanentes de todas as transações ocorridas; 

Permitir a integração com os dados constantes do Cadastro Técnico Municipal de modo a impedir 
que usuários internos e externos produzam duplicidades em registros já existentes; 

Permitir a escrituração eletrônica dos livros fiscais para as empresas com sede no município, a 
partir das declarações realizadas pelas mesmas através dos serviços disponibilizados na internet 
mantendo permanentemente os dados declarados em arquivos históricos. Estas declarações podem 
ser realizadas por empresas cujo regime de recolhimento seja próprio ou de terceiros nos casos de 
retenção ou substituição tributária nos termos da legislação municipal; 

Permitir a escrituração eletrônica de pessoas físicas ou jurídicas de modo que as mesmas possam 
incluir e emitir guias correspondentes aos serviços prestados e também os livros fiscais 
correspondentes. Tais inclusões e emissões podem ser realizadas por empresas enquadradas em 
quaisquer das atividades contidas no C.T.M. - Código Tributário Municipal, tais como: Empresas 
da construção civil, cartórios, condomínios, motéis, hotéis, estacionamentos, teatros, bancos, 
empresas concessionárias de serviços públicos, escritórios contábeis, cooperativas de profissionais, 
profissionais liberais e demais empresas e/ou pessoas sujeitas ao ISSQN, conforme legislação 
municipal; 

Permitir a troca de arquivos, a partir de Layout pré-definido pelo proponente, de modo que 
sistemas informatizados utilizados por contribuintes e escritórios de contabilistas sediados no 
município contratante, realizem a geração de dados armazenados por estes sistemas e realizem 
exportação para a base de dados utilizada pelo órgão municipal, por interação online, via internet; 

Permitir a visualização da conta corrente fiscal de cada pessoa jurídica e/ou pessoa física, contendo 
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todas as prestações de contas realizadas, débitos e créditos, com respectivas notas emitidas, guias 
correspondentes e pagamentos realizados; 

Permitir a elaboração de relatórios de análise fiscal a partir da confrontação entre informações de 
tomadores e prestadores de serviços indicando as eventuais inconsistências entre tais registros; 

Permitir a correta utilização do sistema, a partir de ferramenta de ajuda disponível na interface, de 
modo que os usuários podem recorrer à mesma como suporte de primeiro nível; 

Permitir a elaboração e controle de todos os processos decorrentes de ações fiscais de forma 
integrada com o Sistema de Arrecadação de Tributos, constante do item 5.2.11 acima; 

Permitir a emissão de relatórios e gráficos variados para análise de evolução das receitas de ISSQN 
por grupos de atividades, atividades isoladas e maiores contribuintes; 

Permitir a elaboração de relatórios e gráficos por parte dos próprios usuários, segundo as 
necessidades dos mesmos, a partir de ferramentas disponíveis no sistema e com a utilização dos 
dados armazenados; 

Permitir a elaboração e controle das agendas dos fiscais municipais com posterior indicação das 
ações realizadas, processos abertos, sindicâncias, apurações, autos de infração gerados, registro de 
penalidades e produtividade de cada fiscal do município; 

Permite integração com o Sistema de Arrecadação de Tributos e com o Sistema de Execução 
Judicial em relação a valores informados online pelo sistema correspondentes aos lançamentos 
declaratórios, eventualmente não pagos, e os processos de inscrição dos mesmos em Dívida Ativa 
para realização dos procedimentos legais de cobrança nos termos da legislação pertinente; 

Permite aos fiscais e demais funcionários vinculados ao ISSQN a visualização, em tela de 
monitoramento, de todas as pendências e solicitações das pessoas físicas e /ou jurídicas sujeitas ao 
ISSQN; 

• Devido às alterações no Edital, a data para realização da sessão pública será  
prorrogada para o dia 13 de Maio de 2013, as 09:00hs no mesmo local. 

• A data para a visita (item 4.2.2) do edital passará para o dia 09 de maio de 2013. 

• Demais condições do edital continuam inalteradas. 

 

Itanhandu, 29 de abril de 2013 

 

MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO 
Pregoeiro 

 


