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IMPRENSA OFICIAL

Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Divisão de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei
nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº
b) Licitação Nrº
c) Modalidade
d) Data Homologação :
e) Objeto Homologado :

Dotações
Exercício da Conta da
despesa
despesa
2021
21350

:
:
:

72/2021
29/2021
Pregão
04/08/2021
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de locação e operacionalização de sistema de cadastro de
propriedade rural (ITR) para o Município de Marilândia do Sul.

Funcional programática

Fonte de recurso Natureza da
Grupo da fonte
despesa
04.001.04.122.0004.2006 0
3.3.90.39.05.00 Do Exercício

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
Fornecedor: CONVICTA TREINAMENTOS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 17.834.237/0001-70
Vencedores
Fornecedor Lote
CONVICTA 1
TREINAMEN
TOS LTDA
EPP

Item
1

Produto/Serviço
Marca
Qtd Preço
Contratação de empresa especializada para
CONVICTA 12,00 3.990,00
prestação de serviços de locação e
operacionalização de sistema de cadastro de
propriedade rural ( ITR)
Tendo em vista a necessidade do Setor
Tributário de contar com mecanismos para apoio
a realização da fiscalização e do cumprimento
das exigências da Receita Federal do Convênio
do ITR – Imposto Territorial Rural, elaboramos
presente edital dividido nos seguintes termos:
É importante ressaltar que o um único sistema
deverá contemplar os dois itens, possibilitando
tanto o cadastramento dos imóveis rurais e ainda
o controle dos procedimentos fiscais como
segue.
Item – 01 – Sistema para cadastro de imóveis
rurais:
- Sistema desenvolvido e com acesso online,
através de cadastramento de senha pessoal e
intransferível para o fiscal responsável;
- Cadastramento de propriedades rurais com a
possibilidade de importação de CAFIR –
Cadastro de Imóveis Rurais;
- O Cadastramento deverá ser realizado com
base no NIRF – Número de Inscrição Receita
Federal.
- Cadastramento de imóveis rurais, com inserção
do polígono definidor de seus limites.
- Cadastramento de polígono de representação
da propriedade possibilitando a geração de
calculo de valor de terra nua;
- Quanto a geração dos polígonos referente as
propriedades rurais deverão observar as
seguintes situações: conectividade das linhas,
fechamento dos polígonos
- o sistema deverá conter o mapa de aptidão
agrícola do município gerado através de um
levantamento com base nas informações
geográficas dos município.
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- deverá haver a limitação das divisas
municipais;
- opção de incluir o ponto sede da propriedade e
geração de coordenada geográfica do ponto.
- O calculo de valor de terra nua deverá estar
com base na Instrução Normativa 1877/2019,
contendo o percentual e quantidade de área (em
hectares) de cada tipo de aptidão agrícola:
Lavoura de aptidão boa, lavoura de aptidão
restrita, lavoura de aptidão regular, pastagem
plantada, pastagem natural e silvicultura e ainda
preservação de fauna e flora.
- O sistema deverá gerar laudos com referência
a data que incide o imposto: 1º de janeiro do ano
e possibilitar a emissão dos laudos durante o
tempo em que o contrato estiver vigente.
- Geração de arquivo em pdf com o atestado de
valor de terra nua de cada propriedade;
- Deverá ser possível incluir no cadastro: número
de CCIR, CAR, matricula dos imóveis e
diferentes proprietários;
- Geração de arquivos em pdf ou excel para
emissão de relatórios de propriedades rurais
cadastradas no sistema;
- Geração de relatórios por proprietários e
número de propriedades;
- Visualização de mapa do município com as
propriedades cadastradas.
- Visualização de estatísticas de quantidade de
propriedades e número de proprietários que
possuem endereço de correspondência diferente
do município de propriedade.
- Deve ser possível verificar no mapa da
propriedade após o desenho do polígono todas
as aptidões agrícolas existentes.
02 – Controle dos procedimentos fiscais. Tendo
em vista que o Portal ITR, possui limitações para
o controle dos procedimentos fiscais, é
necessário que a Prefeitura possa ter um
sistema que facilite o controle e emissão de
documentos para a fiscalização efetiva.
- Inclusão de informações de procedimentos
fiscais, como número do NIRF, nome do imóvel,
ano do procedimento fiscal, e parâmetro de
fiscalização.
- Controle e rastreio de A.R (Aviso de
recebimento) dos correios;
- Calculadora para ajuste de rebanho com base
no índice de ocupação da IN 256/02;
- Emissão de Termo de Juntada de Aviso de
Recebimento- AR para cada etapa de
procedimento fiscal;
- Emissão de encaminhamento de processos
(com e sem impugnação) à Receita Federal do
Brasil, conforme Norma de Execução Cofis nº 2,
de 5 de julho de 2013;
- Alertas para o controle de prazos dos
procedimentos fiscais;
- Emissão de A.R digital.
- O sistema deverá possuir verificação de etapa
do procedimento fiscal, e alterar de forma
automática quando houver recebimento do A.R –
Aviso de Recebimento postal.
ALÉM DO SISTEMA CONTENDO AS
EXIGÊNCIAS ACIMA A EMPRESA DEVERÁ
PRESTAR OS SEGUINTES SERVIÇOS:
- Atendimento à fiscalização de forma não
presencial, em horário comercial (das 08 às 18h,
de segunda a sexta-feira), por meio síncrono ou
assíncrono se o atendimento for realizado no
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modo assíncrono, a resposta à consulta deverá
ocorrer em até 12 horas, observado o horário
comercial.
- Atendimento presencial em horário agendado
previamente com o funcionário do município,
com regularidade de no mínimo 01 vez a cada 15
(quinze) dias.
- Todos os custos relativos às visitas técnicas,
como por exemplo deslocamentos, refeições e
hospedagens, correrão por conta da contratada.
- A empresa deverá manter uma canal de
atendimento para suporte a decisão-analise dos
laudos agronômicos. Emitindo pareceres com
informações necessárias para o respaldo do
fiscal municipal na decisão.
- Atendimento ao produtor rural com orientações
e emissão de laudo de valor de terra nua.
- Levantar e identificar propriedades que
possuem divergências de informações,
comparativos com os valores declarados e
valores previstos pela aptidão agrícola e
localização do imóvel.
- Realizar levantamento e cruzamentos dos
dados nos diversos cadastros que as
propriedades rurais são submetidas como: CCIR
- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CAR Cadastro Ambiental Rural e CAFIR- Cadastro de
Imóvel Rural que são sistematizados criando um
banco de dados das propriedades rurais do
município.
- A empresa se responsabiliza pela orientação
para envio do Valor de Terra Nua anualmente
enquanto durar o contrato e apresentação de
laudo de avaliação conforme as normativas da
Receita Federal.
- Durante todo o período de contrato a empresa
irá orientar a equipe da Prefeitura para atender
todas as exigências da Receita Federal a fim de
permanecer com o Convênio do ITR ativo.
- Treinamento de utilização do software e
consultoria para monitoramento de resultados.
- Trabalho de levantamento de informações dos
proprietários bem como as declarações do ITR;
- Realização de reuniões com contadores;
- Levantamento do Número de Imóvel Rural junto
a Receita Federal - NIRF's inscritos
indevidamente em municípios vizinhos;
- Apoio na fiscalização e orientação da
documentação da malha fiscal;
Valor Total Homologado - R$47.880,00

MARILÂNDIA DO SUL,04/08/2021.

_________________________
MAICON PAULO NUNES

Divisão de Administração
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Divisão de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei
nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº
b) Licitação Nrº
c) Modalidade
d) Data Homologação :
e) Objeto Homologado :

Dotações
Exercício da Conta da
despesa
despesa
2021
20770
2021
21180
2021
22110
2021
22930

:
:
:

73/2021
30/2021
Pregão
04/08/2021
REGISTRO DE PREÇO, consignado em Ata, por um período de
12 meses na Contratação Empresa Especializada para Prestação de
Serviços Elétricos no Prédio da Prefeitura Municipal, Escolas
Municipais, Creches, Laboratórios de Informática, Bibliotecas,
Prédio da Secretária Municipal Educação, Assistência Social,
Pátio de Obras e Viação, Campo Municipal, Ginásio de Esportes,
Quadra do Leão do Norte, Cemitério Municipal, Praça do Leão do
Norte, Praça do Ginásio de Esportes, Praça da Cenoura, Centro
Cultural, Quadra de Areia e Quadra Coberta do Campo Municipal,
Tele Centro, Praça da Igreja Matriz, Praça de São José, Praça de
Nova Amoreira, CREAS, CRAS, Portal da Entrada Cidade, Praça
da Rodoviária, Mini Arena e Parque, Campo Municipal de Nova
amoreira, Parque de São José, Quadra de São José, Praça da Igreja
de São José, Campo Municipal do Mutirão, Quadra do EMAMF.

Funcional programática
11.001.12.122.0012.2024
04.001.04.122.0004.2047
12.002.08.244.0019.2044
09.001.15.451.0015.2020

Fonte de recurso Natureza da
despesa
103
3.3.90.39.43.30
0
3.3.90.39.43.99
934
3.3.90.39.43.99
0
3.3.90.39.43.99

Grupo da
fonte
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
Fornecedor: BRENO CHIPRANSKI 10253705975
CNPJ/CPF: 32.835.211/0001-30
Vencedores
Fornecedor Lote Item
BRENO
1
1
CHIPRANSKI
10253705975

Produto/Serviço
Marca QTD
Preço
Contratação de Serviços Elétricos no Prédio da
1.200,00 63,00
Prefeitura Municipal, Escolas Municipais, Creches,
Laboratórios de Informática, Bibliotecas, Prédio da
Secretária Municipal Educação, Assistência Social,
Pátio de Obras e Viação, Campo Municipal, Ginásio
de Esportes, Quadra do Leão do Norte, Cemitério
Municipal, Praça do Leão do Norte, Praça do Ginásio
de Esportes, Praça da Cenoura, Centro Cultural,
Quadra de Areia e Quadra Coberta do Campo
Municipal, Tele Centro, Praça da Igreja Matriz, Praça
de São José, Praça de Nova Amoreira, CREAS,
CRAS, Portal da Entrada Cidade, Praça da
Rodoviária, Mini Arena e Parque, Campo Municipal
de Nova amoreira, Parque de São José, Quadra de
São José, Praça da Igreja de São José, Campo
Municipal do Mutirão, Quadra do EMAMF
Valor Total Homologado - R$75.600,00

MARILÂNDIA DO SUL,04/08/2021.

_________________________
MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO

Divisão de Obras e Viação
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