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ANEXO III

1. ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A CONFECCIONAR

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT

01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONFECÇÃO E IMPRESSÃO de até 120.000 (Cento e vinte mil), 

CARNÊS DE IPTU/TRSD para o Exercício de 2020,de acordo com 

as especificações: 

Ø CAPA em papel cuchê 115 gramas, no formato 21,0

cm x 9,9 cm, com impressão de fotografias, imagens e

textos coloridos com quatro cores para frente e quatro

cores  para  o  verso  (Colorido  4/4  Cores),  e  dados

variáveis  para  o  endereçamento  do  Contribuinte  na

frente;

Ø CONTRA-CAPA  em  papel  cuchê  115  gramas,  no

formato  21,0  cm  x  9,9  cm,  com  impressão  de

fotografias,  imagens  e  textos  coloridos  com  quatro

cores na frente e quatro cores para o verso (Colorido

4/4 Cores); 

Ø MIOLO DO CARNÊ em papel AP 75g/m2, no formato

21,0  cm  x  9,9  cm,  cor  (1/0  –  preto)  e  parcelas

impressas  pelo  processo de  impressão  laser  digital,

com  resolução  mínima  de  600  dpi,  com  impressão

simultânea de formulários  de dados  variáveis  (nome

do  contribuinte  proprietário,  nome  do  contribuinte

compromissário/posseiro,  endereço  completo  de

correspondência,  endereço  completo  do  imóvel,

número  de  inscrição  do  imóvel  junto  a  SEMFAZ,

número da divida, tributos, exercício, tipo de imposto),

descrição  do  imóvel  (valor  venal  do  terreno,  valor

venal de construção, valor  venal total,  valor da base

de cálculo, alíquota do imposto, área do terreno, área

unid 120.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO/DTR
Av. Sete de Setembro, nº 744 – Bairro Centro – Porto Velho (RO) – CEP 76801-096- Fone (fax): 3901-3087

da unidade, testada principal do imóvel), descrição das

parcelas  (valor  do  imposto,  valor  da  taxa  de

expediente, valor do desconto, percentual de desconto

conforme a data de pagamento e valor total a pagar),

descrição das parcelas (numero da parcela, datas de

vencimentos e valores das parcelas), código de barras

no padrão 2 de 5 intercalados e linha digitável, ambos

no padrão  CNAB  (1/0  –  preto),  com diferencial  nas

lâminas  que estas  deverão ser  impressas em papel

AP 75g/m² nas cores:

 ¤ Cota Única (Pague Fácil - IPTU e TRSD

em  uma  única  lâmina  com  20%  de

desconto e vencimento em  31/01/2020 na

cor azul); 

¤ Cota Única (lâminas para pagamento de

IPTU e TRSD em separado com 20% de

desconto e vencimento em  31/01/2020 na

cor amarelo);

 ¤ Cota Única (lâminas para pagamento de

IPTU e TRSD em separado com desconto

de  10% e vencimento  em  28/02/2020 na

cor verde); 

¤ Cota única (lâminas para pagamento de

IPTU,  TRSD e COSIP  em separado  sem

desconto e vencimento em  31/03/2020 na

cor rosa). 

Os  dados  variáveis  acima  (valor  do

imposto,  valor  da  taxa  de  expediente,  valor  do

desconto, percentual de desconto, data de pagamento

e valor total a pagar) deverão está em conformidade

definições acima.

ØAcabamento do Carnê refilado em hot-mel (cola-quente);



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO/DTR
Av. Sete de Setembro, nº 744 – Bairro Centro – Porto Velho (RO) – CEP 76801-096- Fone (fax): 3901-3087

Ø Montagem do Carnê automatizada.

O  MIOLO  dos  carnês  terá  quantidades

diferenciadas de parcelas, sendo estas com um mínimo de 10

Lâminas e o máximo de 16 Lâminas e informações diferentes

de contribuintes, imóveis e dívidas, de acordo com o valor do

IPTU, TRSD e COSIP, bem como a supressão de parcelas ou

tributos.

 Todos  os  carnês  deverão  estar  com  as

informações  descritas  acima,  devidamente  preenchidas

durante o processo de impressão.

Não serão impressos carnês em branco ou sem

informações mencionadas acima. 

Forma de entrega de conformidade com Projeto

básico com FRETE INCLUSO.

R$_____________(ESCREVER POR EXTENSO)


