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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – Simplificado 

 

1 – OBJETO 
 
Contratação de empresa para serviços de consultas de pessoas (Pessoa Físi-

ca/Jurídica), para atualização cadastral e localização de contribuintes inadimplentes a-

través da web. 

2 – JUSTIFICATIVA 
 
A presente contratação justifica-se pela necessidade de atender a obrigatoriedade desta 

Municipalidade de cumprir com os prazos processuais de execução fiscal estipulados pe-

lo poder judiciário, de cumprir com os preceitos legais quanto as cobranças de impostos 

e taxas no que diz respeito as obrigações do Município, a contratação de uma empresa 

prestadora de serviço de busca e localização de cadastro de pessoa física e jurídica se 

faz necessária, para que a Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, por meio da Secre-

taria de Orçamento e Finanças possa atualizar o cadastro municipal que possui um défi-

cit considerável, localizar dados e informações complementares dos contribuintes, consi-

derando que há falta de informações em nosso cadastro, o que muitas vezes impossibili-

ta que o município conclua ações de cobranças no envio de notificações, o que ocasiona 

em um grande problema para o município em poder dar continuidade nos processos de 

execuções fiscais e consecutivamente nos envios de carnês de IPTU com devoluções 

por incompatibilidade de endereço. 

3 – ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS 
 
20.000 (Vinte mil) unidades de consulta de pessoa física, localização por nome, 

CPF ou RG: 

 * Deverá conter a opção para realizar a consulta por no mínimo um dos campos inseri-

dos, podendo ser nome, CPF, RG ou todos inseridos; 

 * Deverá retornar na consulta no mínimo informações como: nome completo, RG, CPF, 
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data de nascimento, endereços, números de telefone, email, aviso sobre óbito e se pos-

sui empresas em seu nome;  

10.0000 (Dez mil) unidades de consulta de pessoa jurídica por nome ou CNPJ: 

 * Deverá conter a opção para realizar a consulta por no mínimo um dos campos inseri-

dos, podendo ser nome ou CNPJ ou ambos; 

  

* Deverá retornar na consulta no mínimo informações como: razão social, data de abertu-

ra da empresa, nome fantasia, endereços, dados dos sócios e dados para contato dos 

mesmos; 

1.000 (1 mil) unidades de localização de veículo por CPF/CNPJ em todo território 

nacional: 

 * Deverá realizar a consulta através do CPF ou CNPJ; 

 * Deverá retornar na consulta no mínimo informações como: placa, chassi, RENAVAM, 

Marca/Modelo, ano de fabricação e UF 

1.000 (1 mil) unidades de localização de certidão de óbito; 

Obrigações da empresa contratada: 

Disponibilizar a Prefeitura o acesso ao sistema para consultas, mediante login e senha 

exclusivo; 

Prestar serviço de suporte técnico relativo ao sistema; 

Disponibilizar treinamento/tutorial aos servidores referente a utilização do sistema, sem 

qualquer custo; 

4 – LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Prestação de serviços aos setores da Secretaria de Orçamento e Finanças no 1º andar 

da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Av. Paraguassu, 1881, Centro. 

 

5 – CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Entrega de forma integral e com as quantidades especificadas acima. 

6 – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 
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De acordo com fornecedor. 
 

7 – FISCAL DO CONTRATO (Nome, cargo e matrícula) 
 
Joiles Jacques Beuren, Chefe de Departamento |  
 
Matrícula 206854. 
 

8 – CONDIÇÕES GERAIS 
 
DATA: Capão da Canoa, 26 de Outubro de 2022. 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: 

Joiles Jacques Beuren 

DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA: 

Newton Gonsioroski da Silva Júnior 

 


