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EDITAL

pREGÃo pRESENctAL No 107/20í8-cPL
TIPO: Menor Preço Global
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria de Planejamento, Fazende e Gestão Orçamentária
PROCESSO ADMINISTRATIYOt 12.OO1.111 t2018
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 18 de dezembro de
2018 às 09h (nove horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impêdimento legal, a
presente licitaÇão será realizada no primeiro dia útil subsequente.

A Preíeitura Municipal de lmperatriz - I\ilA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria N'7534, de 19 de julho de 2018, publicada no dia 25 de julho de
2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação
acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua
Urbano Santos, no í 657, Bairro Juçara, lmperatriz - MA, regido pela Lei Federal no
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal no 2212OO7, Lei Complementar no 123, de
í4 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014,
Decreto Federal no 8.538, de 06 de outubro de 2015 e por este Edital e seus anexos,
aplicando-se subsrdiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.o 8.666/93 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie:

1,. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente projeto básico consiste na contratação de empresa
especializada para o fornecimento de softwares para Administração Tributária Municipal sob
a modalidade de licença de uso temporária, contendo a implantação, customização, suporte
técnico do software, treinamento aos usuários, para atender às demandas da Secretarra
Municipal de Planejamento, Fazenda
Gestão Orçamentária de acordo com as
especificações e condiÇões constantes neste Termo de Referência, pelo período de 12
(doze) meses..

e

1.2.

Valor Global Estimado para a Contratação R$ 2.34í.666,63 (Dois milhões, tresentos
e setenta e três mil. seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos),
coníorme o que especifica o ANEXO I do termo de Referência.

1.3.

Especificação do Objeto

ITEM

01

DESCRTÇÃO

IMPLANTA
O DO SOFTWARE
LICENÇA DE. USO TEMPORARIO
SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO DO SOFTWARE
BANCO DE TREINAIVENTO DOS USUARIOS

í.4. Oescrição do Objeto com sua Especificação Técnica
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.4.1 . lmplantação Do Software

1.4.1.1. A implantaÇão do sistema deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento da Ordem de Serviço, e será executada coníorme cronograma de
ações definido conjuntamente pela CONTRATADA e o tvlunicípioi podendo ser prorrogada,
por igual periodo, mediante comprovação de contratada, justiíicando prazo exíguo para
íinalizar a im plantaÇão.

1.4.1.2. Írata-se da implantaÇão que se considera concluída com todos os sistemas
funcionando em um Sistema Web de forma a permitir o funcionamento do software
contratado, sendo a execução da implantaÇão do software, com configuração de
rnfraestrutura, migração de dados, teste de integridade das informaçôes migradas,
parametrizaÇões do sistema de acordo com a legislação municrpal vigente.
1.4.1.3. O software deverá ser integralmentê acessível em ambiente Web. através de
navegadores (óroL4lsers). sem qualquer restrição de funcionalidade para os atuais
navegadores de mercado (lnternet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome).
1.4.1.4. Ao lérmino da implantaÇão de cada módulo, a CONTRATADA deverá realtzar o
treinamento de até 10 (dez) usuários Dor módulo. Tal treinamento consiste na capacrtaÇâo
dos usuários multiplicadores da CONTRATANTE para a operacionalizaÇão do software de
modo a garantir a adequada e plena utilização do software contratado.

1.4.1.4.1. Os 10 (dez) usuários (quantidade por módulo)

a

serem treinados sobre

a

operacionalização do sofiware serão indrcados pela contratante.
1.4.1.4.2. Na oportunidade do treinamento sobre a utilização do software, a CONTRATADA
deverá entregar ÍVANUAL DO USUÁRlO. em meio eletrônico (CD-ROÍM e/ou através de email e/ou outro meio eletrônico) com entrega comprovada à CONTRATANTE.
1.4.1.4.3. O MANUAL DO USUÁR|O deverá conter as rnformaçóes de operacionalização do
srstema em linguagem adequada para consulta em nível de usuários não técnicos da área
de Tecnologia da lnformação.
1.4.1.4.4. O treinamento acontecerá durante a implantaÇão do sistema, de acordo com
cronograma estabelecidos pelas partes envolvrdas.
1.4.1.4.5. A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE documento comprobatório da
lmplantação, bem como Lista de Presença de cada Treinamento (contendo o número de
participantes), Comprovante da entrega do MANUAL DO USUÁR|O à CONTRANTE:
Comprovante da entrega do ÍVANUAL DO USUÁR|O aos treinados.
1.4.1.5. Considerar-se-á concluído a IMPLANTAÇÃO quando os módulos do software
estiverem disponibilizados, no ambiente de WEB da Prefeitura
1.4.1.6. Para comprovar a conclusão da IIUPLANTAÇÃO. a COUtRafnDA deverá entregar
à CONTRATANTE documento comprobatório da implantação dos módulos. Em posse
desses documentos, após sua anáIse, o fiscal do contrato emitirá Termo de Recêbimento
Definitivo do Servico de IIiIPLANTA ÇAo
1.4.1.6.1. A CONTRATADA, em posse do Termo de que trata o item í.4.1.6. poderá realizar
o faturamento desses serviços.
1.4.2. LTCENÇA DE USO TEMPORÁR|O DO SOFTWARE DE STSTEMA DE
AD|V Nr STRAÇÁO TRr BUTÁRtA MUN tCr pAL
r

1.4.2.í . Especificação Técnica do Software
O sofiware deve possuir as seguintes características ARQUITETURAIS:
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ta)

A solução deve ser 1 00% WEB:
A solução deve ser aderente à Arquitetura Model View Controller (tvlvc) em três
camadas ou outra equivalente;

b)

c)

A solução deve fazer o armazenamento de dôcumêntos e seus metadados em
Bânco de Dados;

d)

A solução deve utilizar, como sistema operacional servidor, Microsoft Windows
Server ou distribuição Linux Server,

e)

A solução deve utilizar, como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD),
Oracle (versão 119 ou superior) ou Microsoft SQL Server (versáo 2012 ou superior)
e/ou outros SGDBs conhecidos do mercado que forneçam ferramentas de
monitoramento de performance;

A

soluÇão deve permitir customrzações e integrações via webservice com a
linguagem Microsoft . Net (com Framework .Net 4 0 ou superior) ou da linguagem
Oracle Java (compatível com especificaÇáo JavaServer Faces na versão 1.2 ou
superior) haja vista o Município ter softwares legados para integraÇão:

0

S)

A solução deve garantir a segurança do acesso aos documentos armazenados,
de forma que cada usuário somente possa acessar os documentos dos processos a
ele atribuídos;

h)

A solução deve operar, sem restrição de funcionalidade ou integridade, nos
principais navegadores de mercado (lnternet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Apple Safari).,

r)

l)

A solução deve operar. sem restrição de funcionalidade ou

integridade, em
dispositivos móveis (tablets e smartphones), com layout responsivo ao íormato da
tela do dispositivo;

Os procedimentos de autenticaÇão e tramitação de arquivos, bem como

o

controle de acesso dos usuários, devem ser compatíveis com Certificação Digital
homologada pela ICP - Brasil (lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras) e
obedecendo integralmente a Íriledida Provisória 2.200-2. de 24 08.011
1.4.2.2.Software de Administração Tributária Municipal

O software de AdministraÇão Tributária lvlunicipal deve ser composto pelos módulos
relacionados abaixo e com as especificações técnicas de cada módulo adiante descritas:
MODULOS

l{ull

(l

l

FINALIDADE
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MODULOS

Conlrolar os acessos e permissões dos usuários interno
(servidores efetivos, terceirizados e comissionados) e
externos (Contribuintes, Procuradores, Preposto, Contadores
e Cidadão), por Perfis de acesso, permitindo delegaçáo total
ou parcial de acesso para sub usuários, conforme definição

I . Controle de Acesso

do usuário principal;

I

2. Cadastro Econômico

Controlar o cadastro de contribuinte de tributos municipais.
obedecendo caracteríslicas cadastrais individuaas de cada
contribuinte. permitindo o recadastramento e a emissão da
ficha cadastral da empresa.

3. Cadastro lmobiliário

Controlar o cadastro de lmóvers do Municipio, obedecendo
caracterÍsticas cadastrais individuais de cada lmóvel bem
como as pessoas vinculadas ao imóvel (proprietário,
ocupante, possuidor...)

4. Lançamento e gestão
do lmposto Predial e

Controlar o Iançamento do lmposto Predial e Terntorial
Urbano, conforme características de terreno, edificação,
iníraestrutura etc., conforme definida em lei especifica do

fl

Territorial Urbano

-

IPTU

município;

A Nota F iscal de

Servrços Eletrônica (NFS-e) e um
documento de existência exclusivamente digital, gerado e

5. Nota Fiscal Eletrônica
- NFS-e

aTm

doc

6. Nota Fiscal avulsa

-

Faz

NFSa

controla com o respectivo pagamento

Realiza toda

permitindo

7. lTBl eletrônico

Gerencia

Il0il I rhano Sànlo\.
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o

informaÇão

transmissóes de imóveis realizadas, pagamentos das guias e
geração do instrumento que irá legitrmar a transmissão.

os

lançamentos

dos tributos e controla

os

pagamentos realizados, realizando a quitação do débito ou
mantendo sempre o saldo devedor atualizado.

8. Conta Corrente

9. Percelamênto
Eletrônico

e cobrança do lTBl,
acompanhamento online de todas as

a gestão da

{

Permite parcelar o saldo devedor e gerenciar pagamentos
das parcelas, conforme regras definidas pela legislação
municipal.
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MODULOS

Permite a emissão do alvará de funcionamento de acordo
í 0. Alvará

1í . Concessão

com as atividades exercidas pela empresa, calculando o valor
automaticamente conforme legislaÇão municipal, íazendo as
devidas verificaçôes das pendências e das licenças exigidas
em cada atividade.

Gerencia as concessôes e as permissóes de uso concedadas
à iniciativa privada, conforme regras descritas em legislação
municipal.

Arrecadação

Controla a gestão da arrecadação e fornece os relatórios para
a contabilizaçáo das receitas, controla a baixa de guias
emrtidas, arquivos de retorno dos bancos, assim como o
registro de boletos nas instituições financeiras convenentes.

13. Portal de Serviço

Portal na lnternet que permite a disponibilização de serviÇos
aos contribuintes e cidadáos, de forma privada e pública.

14. Beneficios Fiscais

Gerenciar a concessão dos beneíícios (redução de alíquota,
isenÇão, imunidade etc.) controlando os prazos e regras para
sua concessáo, aplicando um tratamento diferenciado na
regra de cobranÇa dos tributos realizadas no ÍVlódulo de
Conta Corrente.

í 2.

í

5. Notificação

16. Cadastro Genérico

Gerenciar os vários tipos de notificações que a administraçáo
tributária deseja encaminhar aos contribuintes, utilizando
vários canais de comunicação já disponíveis na
administração tributária municipal,

Controlar qualquer outro tipo de cadastro que administraÇão
deseja realizar separadamente com regras diferenciadas,
exemplo. máquinas e equipamentos, táxis, moto-táxi etc.

17. Certidôes

u

a

emissão de certidóes de forma elelrônica,
consultando o Conta-Corrente para verificar se o solicitante
possut dividas. parcelamentos ou dívidas com exigibilidade
Controlar

suspensa.
18. Declaração
Eletrônica de Serviços
de lnstituições
Financeiras (DES-lF)

Controlar as informaÇôes e dados das instituiÇões íinanceiras

t_
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FINALIDADE

MODULOS

19. Dívida Ativa

%_

Registrar e controlar a inscrição do credito tributário e não
tributário, em dívida ativa de contribuintes e exêrce controle
de todas as atividades econômicas locais.

Gerenciar eletronicamente todos

os

processos da
otganizaÇão. Com este Módulo os processos passam a ser

20. Processo

Administrativo

eletrônicos, reduzindo o tempo de tramitaçâo entre selores,
possibilitando maior agilidade no atendimento e permitindo o
controle eÍetivo e completo das tarefas realizadas pelos
diversos setores da organização. Com este Módulo a
organizaÇão elimina os processos em papel, proporciona aos

consulta online de suas solicitaçôes e o
acompanhamento, em temo real, do andamento dos seus
usuários

a

processos.

21. Lançamento de
Tributo

22. F iscalização

Gerenciar os lançamentos dos tributos, permitindo a consulta
das transações através dos extratos e a emissão de guias
reÍerentes a débitos.

Administrar as ações fiscais, desenvolvidas no intuito de
verificar o cumprimento das obrigaçôes tributárias (principal e
acessórias), relativas aos tributos públicos. Ele permite, além
da designação das aÇões fiscais, o controle, a sistematizaÇão
e a padronização dos procedimentos e documentos a serem
usados pelos auditores fiscais no desenvolvimento dessas

Ser um canal de comunicação com os usuários internos -i
e
externos, culo objetivo é desempenhar papel de orientação.

l
l

Essa ferramenta funciona como uma caixa postal de entrada

e saída, sendo possível acessar as comunicaçóes enviadas
pelos sistemas e pelos usuários: tais como. Notificações,
23. Domicílio Eletrônico

lntimações, Comunicados, Documentos etc.
Com o Domicílio Eletrônico todas as informações de interesse
do contribuinte ou representantes legais poderão ser
enviadas para a caixa postal do usuário, com acesso restrato
a perfis autorizados com uso de Certificado Digital ICP-Brasil
A1 ou A3.
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24. e-DOC

Permitir aos usuários internos que tramitem documentos
assinados digitalmente entre os diversos setores, sem a
necessidade de formar o processo administrativo eletrônico.
Permitir também criar uma biblioteca de modelos de
documentos que pode ser geral, setorial e individual.

25. Denúncia
Espontânea

Permitir que o contribuinte, contadot representante legal e
usuários internos realizem a denúncia espontânea.

26. Malhas Fiscais

Permitir a geraÇão e o controle das intimaÇões geradas a
partir do cruzamento das diversas malhas íiscais, através de
um fluxo determinado em diversas áreas, tais como:
maniíestação do contribuinte, análise da intimaÇão e aÇão
fiscal da intimaÇão.

l

27

Controlar a cobrança, possibilitando o controle do estoque da
dívida, formulação do plano de açâo. acompanhamento e
avaliação, atendendo a um conjunto de Íuncionalidades de
diversos tipos orientadas a satisfazer os requerimentos do
processo de cobrança administrativas e executiva.

. Cobrança

28. Transferência
Eletrônica de Fundos
TEF

Gerir a TEF - Transferência Eletrônica de Fundos isto é
ooeracoes com ca rt a o de crédito e débito . realizando o
cruzemento das transações realizadas com os valores
declarados na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e,
PGDAS e Declarações.

-

ir

Gerir as custas extrajudiciais dos cartórios com o objetivo de
controlar a base de cálculo do pagamento do ISSQN.

29. Cartório
l

Realizar o acompanhamento do Valor Adicionado Fiscal com
o objetivo de controlar a apuração do Índice de Participação

30. Valor Adicionado
Fiscal
l

31. SERASA e Protesto

I{ua

I

( l: l':

rhano \antos.
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do Município - lPt\L

Gerir a inclusão das CDA no SERASA ou em Cartórios de
Protestos.
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MODULOS

32. Processo
Administrativo Fiscal

Controlar a tramitação do Processo Administrativo Fiscal
(PAF), atraves de um fluxo determinado em diversas áreas,
tais como: Orgáo Preparador, Julgamento de Primeira

lnstância, Julgamento de Segunda lnstância. Ter a
possibilidade de contestaÇão via internet e da ciência de

forma eletrônica, proporcionando maior agilidade e seguranÇa
na tramitação e nos julgamentos dos processos

consumidores de serviços a exigarem o
documento fiscal, assim como os contribuintes do IPTU a
pagarem em dia o IPTU. elevando o cumprimento voluntário
da obrigaçáo tributária e consequentemênte a arrecadação,
com uma política de premiaçâo aos que pagarem o IPTU em

Estimular

33. Programa de
Estímulo à Cidadania

os

dia e aos contribuintes que exigirem documento fiscal.
1

4.2.3. Descrição das Funcionalidades do Objeto são

Módulo 1 : Controle de Acesso
Essa funcionalidade de controle de acesso deverá permitir que usuários internos,
contribuintes. representantes legats possam acessar o sistema, via Certificado Digital ou
usuário e senha, de acordo com os parâmetros estabelecidos.
Essa funcronalidade realiza o controle de perfis associados ao cargo, unidades, logs
de acesso e trilhas de auditoria. Essa funcionalidede, em linhas gerais, é responsável por
todo acesso e segurança do sistema.

1) A solução deverá assegurar que todas as transaçôes devem ficar regrstradas
permanentemente com a indicação do usuário, data, hora exata, para eventuais
necessidades de qualquer tipo de análise ou audltoria posterior;
2)

A solução deverá assegurar a identificação inequívoca das partes envolvidas

nas

transações eletrônicas, bem como a confidencialidade e a integridade dos documentos
e dados relacionados,

3)
4)

A solução deve ser concebida como um sistema de autorização (e não de restrição),
em que um novo usuário tem, inicialmente, todos os acessos revogados, e é
necessária liberação para que acesse funcionalidades do sistema;

A SOLUÇAO deverá fornecer um controle de acesso por senha e por Certificação
Digital;
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A

a emissão de relatórios dos acessos efetuados, por

5)

SOLUÇÃO deve permitir
transação;

6)

SOLUÇÃO deve ser concebida como um sistema de autorização (e não de
restriçáo), em que um novo usuário tem, inicialmente, todos os acessos revogados, e é
necessária liberação para que acesse funcionalidades do sistema;

7)

A solução deve permitir a utilização de regras parametrizáveis de composição e de

A

tamanho mínimo de senhas (conceito de "senha forte"),

A solução deve possuir ferramenta automatizada de reinicialização de senhas, em
que a nova autenticação é gerada aleatoriamente e enviada automaticamente ao e-

8)

mail do usuário.

A solução deve permitir criação de perfis parametrizáveis de acesso, com atribuições
de privilégios por perfil, regras de negócios e alÇadas;

e)

10)

A solução deve permitir funcionalidades de expiração de senha e bloqueio de acesso
por etingimento de número limite de tentativas de login;

11]| A soluÇão deve possuir interface que

permita concessão, bloqueio, desbloquero

recuperaçâo e revogação de senhas de acessos,

12) A solução

deve permitir customizar a apresentação do objeto da assinatura, com

parametrizações de dados, posicionamento e imagem do selo.

13) A solução

deve possuir mecanismo de time out para logoff de usuários após

determinado tempo de inatividade, a ser controlado por parametrização;

14) A

solução deve permitir bloquear automaticamente acessos

de usuários por

inatividade por periodo parametrizável de tempo;

15) A solução deverá possuir regras parametrizáveis

de composição e de tamanho

mínimo de senhas (conceito de "senha forte") com no mínimo os seguintes parâmetros:

a)

Número máximo de tentativa pot login;

b)

Tempo de bloqueio por não uso do sistema.

c)

Tempo de sessáo do usuário,

d)

Senha deverá contêr: letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracleres
especiais;

Iluir

(I

i

e)

Máquina do usuário;

f1

Horário de entrada no sistema:
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16)

A solução deve permitir que o perfil de um usuário seja vinculado à sua área de

lotaÇão, e mude com ela, de acordo com o respectivo perfil padrão da nova área:

17)

A solução deve permitir identificar o usuário logado e o seu último acesso, assim que
logar ao sistema.

18)

A solução deve possuir rotina de controle e distribuiÇão automática de novas versôes
de artefato do sistema. O processo de distribuição deverá ser utilizado semprê que
houver alteraçôes.

19)

A solução deve possuir controles de segurança de perfis de usuários e grupos que
permita acessos por funÇões e teclas. Um usuário poderá fazer parte de mais de um
grupo;

20)

A solução deve permitir a existência de Administrador Puro, que concede e revoga

acessos. mas não possui acesso pessoal para executar as aplicações do sistema:

21)

A solução deve possuir as funcionalidades de expiração de senhas e bloqueios e
ecessos de acordo com regras parametrizadas.

22) A solução deve registrar os dados de usuários, data e hora nos processos

de
transmissâo de dados e acessos as funÇões do sistema, bem como gerar relatórios das
atividades dos usuários:

23)

A soluÇão deve possuir padronização em componentes como telas. relatórios, ajuda

online, documentação, teclas de função, aplicativos, tabelas e identificadores;

24)

A solução deve garantir que o sistema tenha integração total entre seus módulos ou

funções;

25) A solução

deve realizar a geração de log (regisÍo) de auditoria de todas

as

operações efetuadas por usuários (alterações. inclusões e exclusóes);

26) A solução deve permitir o controle de usuários através de consulta, ediÇão e
exclusão de usuários.

27\

A solução deve permitir as ações de bloquear e desbloquear usuários, geração

de

senhas aleatórias, revogação e concessão de acessos.

2q

A solução deve permitir a inclusão, edição e exclusão de máquinas. Este controle
permite que máquinas sejam associadas a usuários sistema possibilitando que o
controle de acesso seja feito em nível de máquina.
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29)

A solução deve permitir a inclusão, exclusão e edição de perfis de acesso. Cada
perfil é composto por um conjunto de permissões em determinadas funcionalidades de
um ou mais sistema. Cada sistema possui um conjunto próprio de acessos que podem
ser concedidos.

30)

A soluÇão deve permitir a consulta e identificação de quais usuários têm acesso a
uma determinada empresa. A consulta viabiliza ainda a ceieza de que uma solicitação

de credenciamento ocorreu com sucesso.

31)

A soluçáo deve permitir a consulta de credenciamentos solicitados assim como
visualização do status da solicitaÇão. Um credenciamento vincula o solicrtante

a
à

empresa para a qual solicitagão foi feita.

32) A solução deve permitir o controle de funcionários

da organizaçáo permitindo

a

inclusão, ediçáo e exclusão. O cadastro é composto apenas de informaçôes básicas, já
que não visa substituir o sistema de RH existente. A alimentação poderá ocorrer via
integraÇão.

33) A soluÇão

deve permrtir a parametrização da relação entre o funcionário e sua
unidade de trabalho. Essa relação permite configurar perfis de acesso por

departamento. O requisito permite arnda que a função possa ser visualizada dentro do
oÍganograma da organzaçáo.

34)

A solução deve permitir a consulta de logs registrado por acesso dos usuários

ao

sistema. E possível identificar a hora, data, máquina e o evento do acesso rastreado.

35)

A soluçáo deve permitir o rastreio das transações efetuadas por um determinado

usuário no sistema.

36) A solução deve permitir o rastreio

da concessão e revogação de acessos a um

determinado usuário. O requisito permite identificar a data da operação, o responsável,
a operaÇão e quais acessos foram concedidos ou revogados.

37)

A solução deve permitir o controle de aplicaçôes permitindo a inclusão, êxclusão

e
edição. O requisito permite ainda habilitar, desabilitar ou colocar em manutenção uma

aplicação para que apareça ou não no menu do sistema.

38)

A solução deve permitir o cadastro das unidades em seus vários nivers para que
possa realizar a geraÇão do organograma da organização.

39)

A soluçáo deve permitir a manutenção dos sistemas, isto é, o cadastro de todos os

sistemas da solução, permitindo a inclusão, exclusão e ediÇão.
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40)

A solução deve permitir a definição dos parâmetros gerais do controle de acesso,
isto é, número máxlmo de tentativas por login antes que o usuário seja bloqueado,
têmpo de bloqueio por não uso do sistema, tempo máximo de sessão do usuário,
tamanho mínimo da senha e características mínimas requeridas como: letras
maiúsculas. números, caracteres especiais. Tempo máximo para expiraÇão da senha,
configurações gerais do sistema.

41)

A solução deve permitir o cadastro de todas as rnformações básicas usadas

em

mensagens, campos de listagem, campos de status de todo o srstema.

42)

A solução deve permitir a emissáo de uma procuraçáo eletrônica que deverá ser
assinada pelo contribuinte outorgante e ter firma reconhecida em cartório. A
procuração emitida e requisito necessário para a solacatação de credenciamento para

as empresas enquadradas no Simples Nacional.

43)

A solução deve permitir a solicitação de credenciamento da empresa pelo contador.
solicitação depende da procuraÇão eletrônica outrora emitida pelo contribuinte
outorgante e dependerá ainda da análise da documentação anexada ao pedido do

A

servidor fazendário competente.

44)

A solução deve permitir a análise das solicitações de credenciamento das empresas
enquadradas no Simples Nacional, permitindo o deferimento ou indeíerimento por
servidor fazendário competente. O resultado da análise deverá ser enviado
automaticamente para o Domicílio Eletrônico do sujeito passivo

45)

A solução deve permitir a revogação de uma procuraÇão eletrônica pelo contribuinte,
que
o
implicará no cancelamento do credenciamento realizado.

46)

A solução deve permitir a renúncia de uma procuração eletrônica pelo outorgado.

o

que implicará no cancelamento do credenciamento realizado.

47) A

consulta e visualização, pelo contribuinte, dos
credenciamentos realizados, do termo de credenciamento e a procuração eletrônica

solução deve permitir

a

cadastrada.

48)

A solução deve permitir a emissão, pelo contribuinte, de uma procuração eletrônica
conferindo poderes a uma pessoa física, devidamente credenciada, para acesso a
serviços restritos. Podendo ser por um período determinado ou indeterminado, ou por

íuncionalidade do sistema ou por Processo Administrativo Fiscal - PAF.

49) A solução deve permitir

a consulta de procuraÇões emitidas por um determinado

contribuinte.

50)

A solução deve permitir a consulta de procuração mais ampla através de vários filtros
de pesquisa: outorgante, outorgado, período, assim como pelo status da procuraçáo.
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51) A

solução devê permitir o credenciamento dê contribuintes, rêprêsêntantês,
contadoÍes. Os representantes, exceto os advogados, e contadores deverão constar
no cadastro de representantes da empresa. Os advogados são reconhecidos através

do seu certificado digital emitidos pela OAB.

52) A solução deve permitir a

confirmação do e-mail informado no momento do

credenciamento;

53) A

solução deve

ter a

funcionalidade

do controle de

aplicaçôes

do

sistema

possibilitando deixar uma aplicação ativa, inativa ou em manutenção;
54)

A solução deve ter a funcionalidade de controle de unidade de organograma,

55)

A solução deve ter a funcionalidade de controle do sistema.

56)

A solução deve ter a funcionalidade de controle de cargos e funções.

Módulo 2: Cadastro Econômico

sistema deve controlar o cadastro de contribuinte de tributos munrcipais,
obedecendo características cadastrais individuais de cada contribuinte. permitindo o

O

recadastramento e a emissão da ficha cadastral da empresa.
1

)

A solução deve contemplar os dados das atividades econômicas e profissionais dos
contribuintes (pessoas naturais, jurídicas ou a estas equiparadas, estabelecidas ou não
no município), que são sujeitos passivos de obrigação tributária instituída pelo
Irilunicípio, relacionados direta ou indiretamente com o ISSQN e/ou Taxas t\/obiliárias
(publicidade, licenças, taxa de localizaÇão e funcionamento e etc.).

2) A solução deve manter como identificador único o número do Cadastro de
Contribuintes Mobiliários (lnscrição Mobiliária) para o cadastramento das unidades
profissionais e econômicas.

3) A soluÇão

deve impedir a duplicidade de registro de unidades com a mesma lnscrição

Mobiliária.

4) A solução

deve permitir o cadastramento e a manutenção dos dados das unidades
econômicas e profissionais, tais como: nomelrazáo social, nome fantasia, CPF/CNPJ,
domicílio íiscal, telefones, e-mail, constituaçáo, regime, natureza jurídica, porte,
vigências e etc.

5) A solução

deve permitir o cadastramento e manutenÇão das atividades e ocupaçôes
principais e secundarias, bem como suas vigências, baseada no CNAE Fiscal e
Classificaçáo Brasileira de Ocupações
CBO, respectivamente, exercidas pelas
unidades econômrcas e profissionais.

-
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cadastramento ê manutenÇão dos enquadramentos
tributários, bem como suas vigências, a serem atribuídos às unidades econômicas e
profissionais.

6) A solução dêve permitir o

7) A

solução deve permitir o cadastro de subunidades (unidade auxiliar), informando a
descrição, o tipo, endereÇo de localização e a atividade licenciada exercida.

8) A solução

deve permitir o consultar os beneficios fiscais (isenções e imunidades), bem
como suas vigências, concedidos às unidades econômicas e profissionais.

A

9)

soluÇão deve possuir mecanismo

de

enquadramento tributário automático

parametízável.
10)

'l

A solução deve possuir mecanismo de concessão automática de benefício fiscal
(isenções e imunidades) parametrizável (integração com modulo de benefício fiscal).

'l) A solução deve permitir o relacionamento e sua vigência das unidades econômicas e
profissionais com outras pessoas íísicas e/ou jurídicas (n para n. ou muitos para
muitos), qualificando unidade produtiva e unidades auxiliares: matriz, filiai,
centralizadora, unidades agregadas (p.ex. Postos), unidades temporárias e etc.

12) A solução deve permitir o cadastro e manutenção do quadro societário das unrdades
econômices e profissionais, adentifrcando e classificando os responsáveis (sócios,
sócios-administradores, administradores e etc.) e suas respectivas participações e
vigências.

A solução deve permitir o

13)

relacionamento, bem como sua vigência, das unidades
econÔmicas e profissionais estabelecidas no Ívlunicípio com os imóveis cadastrados no
lmobiliário.

14)

A

soluÇão deve permitir consultas a partir de um argumento de pesquisa, ou da
combinaÇáo de vários, por exemplo: nome/razão social, CPF/CNPJ, inscrição
mobiliária, endereço.

15) A soluçáo permite consultas a dados históricos, ainda que não vigentes, das unidades
econômicas e profissionais e seus relacionamentos, de forma a manter a integridade
referencial com as demais informaçóes e documentos da época
16) A solução permite a solicitação de alteração cadastral pelo contribuinte. via internet
'17)

A soluçáo permite a validação pelo gestor previamente à atualização dos dados

da

base, no caso de alteração cadastral pelo contribuinte.

18) A solução permite a situação cadastral das unidades econômicas e profrssionars, tais
como: ativa, encerrada, paralisada, suspensa, baixada de ofício e etc.
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solução permite

o

reestabelecimento das unidades econômicas

e

proíissionais

encerradas.

20) A soluçáo permite consultar e imprimir a Ficha de lnscriÇão Cadastral

-

FIC localmente

e pela internet.
21)

A

solução permite relatórios analiticos e sintéticos do Cadastro Econômico por:
Atividade Econômica - CNAE, Regime Tributário, Tipo de Atividade, Tipo de
Enquadramento, Situação Cadastral, Porte Empresarial, Status do credenciamento,
Natureza Jurídica, Responsável Contábil e Quadro Societário Administrativo.

22)A solução permite o cadastro e manutenÇão do EndereÇo de Correspondência,
possibilitando informar, se for o caso, se é o mesmo do domicílio fiscal da unidade
econômica ou profissional, ou de alguma das pessoas responsáveis vinculadas,
evitando digitaçáo desnecessária.

23)A solução permite a inclusão e alteração de extra cadastro

24)A solução permite o cadastro e alteraÇão de contribuinte não estabelecido

no

município, permitindo a inclusão dos dados de registro, endereÇo, fisco e CNAE.

25)A solução deverá ser compatível com inlegrador do REDESIM, atualizando os dados
cedastrais automaticamente conforme os eventos enviados nos arquivos

Módulo 3: Cadastro lmobiliário

O sistema deve controlar o cadastro de lmóveis do tt/unicípio, obedecendo
características cadastrars individuais de cada imóvel, bem como as pessoas vinculadas ao
mesmo (proprietário, ocupante, possuidor...)
1)

O sistema deve permitir atu alizaÇáo dos dados da base. no caso de alteraÇão cadastral

2)

O sistema deve permitir a consulta e manutenção dos imóveis referente aos benefícios
(normal. isençóes e imunidades) e suas vigências (lntegração com Módulo Benefícios
Fiscais).

3)

O sistema deve permitir a manutenção de distritos. setores. bairros. quadras, tipos de
logradouros, logradouros e trechos.

4)

O sistema deve possuir mecanismo de concessão automática de benefícios (isenções e
imunidades) parametrizável (lntegração com Módulo Beneficios Fiscais).

5) O

sistema deve permitir a alteraÇão parcial do cadastro dos rmóveis, permitindo a
alteração do endereço e referência cadastral, alteraÇão de proprietário e endereço de
correspondência, alteração de dados do terreno e alteração de dados da ediíicação.

6)
Itua

O sistema deve permitir o Desmembramento e UnificaÇão de imóveis
I rbalo Sanlo\. I657 - Brirro Juçlra. ImficriirÍi/ \'lA
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7)

O sistema deve permitir a consulta avançada de imóveis onde mostra o quantitativo de
imóveis de acordo com o filtro inserido.

8)

O sistema deve permitir a consulta do histórico de alterações dos imóveis

9) O sistema deve permitir o cadastro e alteração de imóveis. condomínio, grupos de
imóveis, reativação de imóvel, fazer o controle de averbação e emissão de título
dêfinitivô

10)

O sistema deve possuir campo Fração ldeal calculado automaticamente de

forma

proporcional a parte do terreno correspondente a cada unidade ligada ao mesmo.
1

1) O sistema deve permitir o cadastro e manutenÇão do Endereço de Correspondêncra
(Entrega), possibilitando informar, se for o caso, se é o mesmo do de localização do
imóvel, ou de alguma das pessoas vinculadas.

12) O sistema deve permitir a consulta e impressão da Ficha Cadastral do lmóvel
13)

O sistema deve possuir mecanismo que permite a parametrização dos Boletins
lmobiliários, relativos às informações do terreno e da edificação, de modo a possibilitar
que o cadastro técnico seja alterado sem a necessidade de mudança no código da
aplicação.

14) O Cadastro lmobiliário deverá servir de padronizaÇão e de meio de pesquisa para todos
os demais módulos do sistema que utilizam o endereçamento para fins de informação.
15) O sistema deverá permitir o cadastro, manutenção e relatórios da PIanta Genérica de
Valores - PGV por um dos seguintes segmentos: zona fiscal, logradouro e/ou trecho de
logradouro, guardando a memória das PGV por exercício.
16) O sistema deverá permitir através da identiíicação do imóvel que o mesmo possa ser
visualizado através do Google Maps na mesma janela de consulta, sem necessidade de
sair da interface do sistema.

Módulo 4: Lançamento e Gestão do lmposto Predial e Territorial Urbano

-

IPTU

O sistema deve controlar o lançamento do tributo lmposto Predial e Territorial Urbano,
coníorme característica definida em lei especifica do município.

1) A solução deve efetuar, a partir da configuração do exercício. da manutenção

das
fórmulas, dos dados cadastrais e de parâmetros de cálculo, o cálculo do IPTU de um
imóvel;

2) A solução

deve efetuar, a partir dos dados cadastrais e de parâmetros de cálculo. o
cálculo do IPTU de um lote de imóveis;

3) A solução

deverá íazer o cálculo das parcelas do IPTU, considerando o valor minimo,
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quantidade máxima de parcelas, percentual de desconto

e data escolhida para o

vencimênto.

4)

A solução deverá calcular os acréscimos legais (multa, juros e correção monetária) do
tributo ou parcelas vencidas;

5)

A solução deve permitir a geração dos lanÇamentos do IPTU em lote, armazenando-os
para homologação prévia à sua formalização ao gestor;

6) A

solução deve emitir Notificação de Lançamento do IPTU, registrando os dados do
contribuinte, do imóvel, do cálculo, do importo e as informações da notificaÇão (data de
emissão, data da notificação etc.);

7)

A solução deve permitir ao gestor a inserção de novos valores para os parâmetros de
cálculo utilizadas no cálculo do IPTU, registrando o início e fim de vigência,

8) A solução deve possibilitar a criaÇão

de mais de um lançamento ativo do IPTU para o
mesmo contribuinte no mesmo exercício (lançamento complementar e proporcional),

9) A solução

deve permitir a realizaçáo de lançamentos com base de cálculo. alíquota.
valor do imposto e acréscimos legais rnformados pelo gestor, para atendimento das
decisôes judiciais e administrativas;

'10) A solução deve permitir a consulta de lançamento dê IPTU por faixa de valor;

1'l) A soluÇão deve permitir a consulta de variação de IPTU entre êxercicios
Módulo 5: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

O objetivo principal do Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) é

a

implantação de um modelo de documento fiscal eletrônico, conÍorme modelo conceitual
ABRASF, que substitua a sistemática do documento fiscal em papel, com validade jurídica
para todos os fins, simplificando as obrigações principal e acessória dos contribuintes,
permitindo um controle em tempo real das operações de prestaÇão de serviço pelo fisco.
Executando, pelo menos, as seguintes operaçóes:
1

) Solicitação de Acesso

A solicitação de acesso deve possibilitar ao contribuinte que identifique a empresa
desejada para utilizaÇão do sistema, cumprindo o pré-requisito de estar presente no
cadastro de contribuintes do munrcípio e ser uma empresa prestadora de serviços.
Esta função deve também

a)

Possibilitar o preenchimento de formulário eletrônico para solicitação de
autorizaçáo de empresas para emissão de nota fiscal de serviço eletrônica.
indicando os dados da empresa, os dados do contrato. o regime de emissão
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da nota e a senha de usuário. O formulário deverá validar se a empresa
indicada consta no cadastro econômico e se está ativa no município;

b)

Essa solicitaÇão deverá gerar protocolo para ser impresso e assinado pelo
requerente, para que seja apresentado à preíeitura para validaÇão e
deferimento;

c) A

liberaÇão de senha deverá
manual da prefeitura.

ser realizada somente após o deferimento

2) Configuração da Empresa

A empresa, ao iniciar a utilização do sistema deve ter a possibilidade de ÍealizaÍ a
configuração do perfil da mesma, a fim de que não necessite de a todo o momento
configurar as informaçóes pertinentes a ulilizaçáo do sistema. Devendo possibilitar. ao
menos:

a)

Consultar os dados da empresa, conforme consta no cadastro imobiliário,

b)

Consultar os dados das atividades econômicas da empresa. conforme consta
no cadastro econômico j

c)

marcaÇão de substituição tributária com informação de data,
conforme consta no cadastro econômico:

d)

Consultar o regime de tributação da empresa indicando hrstórico de alteraçóes
com periodo inicial e final,

e)

Configurar a utilização de quatro casas decimais durante a emissão de nota
fiscal de serviço para o campo de quantidade dos itens;

f)

Configurar a utilização de quatro casas decimais durante a emissão de nota
fiscal de serviço para o campo de valor unitário dos itens;

g)

Pré-cadastrar a descrição dos itens mais utilizados durante o preenchimento
da nota fiscal.

Consultar

a

h) Configurar as alíquotas aplicadas para os impostos federais que

sáo

apresentados durante a emissão da nota fiscal;

l{uir

I

i)

Configurar a frase de seguranÇa da empresa que deve ser apresentada em
todos os e-mails enviados pelo sistema,

j)

Personalizar o envio de e-mails que devem ser disparados automaticamente
pelo sistema durante a emissão, recebimento ou cancelamento de nota;

rbilro Sanlo\. Iô51 - I}irir«r.luçrra. Inpcftrlrir'\'l^

( I I'}: í)5.t/r )r)-j(l:

5
í\

ià.."

ir',

*l

us't.\D() D() \ÍAllANHÃo
PREFT,ITT'RA \{UN IC'IPAL I)E I M PIIRATRI Z
CONI ISSAO PIiRI\tr\NENTE DE l,lCIl'^ÇA()

k)

'r,,'%r-)

Configurar o logotipo da empresa para que sêje epresentado na nota fiscal
emitida.

3) Emissão de Nota Fiscal
Permitar

o preenchimento e a geração da nota fiscal feita automatrcamente em modo

on-line. A solução on-lrne deverá consistir na utilizaÇão de funções diretamente no sítio da
Secretaria tVlunicipal de Plane.iamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO por
meio de um navegador (browser), utilizando certiíicaçáo digital ou identificaÇão por meio de
/ogrn e senha do prestador do serviço. A emissão de nota fiscal deve possibilitar:

a) lndicação do tomador de serviços, dados de contato (Telefone, Endereço e e-mail)
e Apelido;
b) A não indicação do tomador do serviço, permitindo a marcaÇão de uma opção
especifica que o tomador de serviço não será identificado;
c) SeleÇão da atividade econômica do prestador de serviço possuindo vínculo com a
iista de serviço constante na legislação local, contendo a informação do local e
incidência do imposto, com as regras de dedução matérias, com uma alíquota
conforme a legislação local, que não poderá ser alterada manualmente durante a
emissão de nota fiscal; A atividade econômica deve possuir em sua configuração
a identificação de obrigatoriedade pelo recolhimento, ou seja, informando se ela é
passível de retenÇão, A atividade econômica deve possuir em sua configuração
informações quanto à possibilidade de lsenção ou lmunidade do lSS, conforme
legislação Iocal;
d) A indicação do estado e municÍpio do local da prestação do serviÇo;
e) A indlcação da descrição da nota fiscal;
f) A indicaÇão dos impostos Íederais com possibilidade de indicar ou alterar a alíquota
informada e o valor calculado pelo sistema;
g) A visualização da nota fiscal antes da emissâo para validação das informações
preenchidas;
h) A emissão da nota fiscal com envio automático de e-mails, conforme configuração
do perfil do prestador e do tomador de serviço.

3.1

Regras na emissão de Nota Fiscal

O sistema deverá possibilitar a emissão da nota Íiscal com itens não tributáveis pelo
ISSQN, com o intuito de suprir a necessidade de empresas que possuem itens nâo
tributáveis pelo referido imposto. Devendo conter pelo menos:

a) A identificação de itens não tributáveis deve ocorrer com base na atividade
econômrca utilizada pela empresa prestadora do serviço, permitindo sua utilizaçáo. desde
que haja ao menos um item tributável para caracterização do serviço e Cálculo do imposto
devido.
b) A relação de CNAE, com possibilidade de inclusão e exclusão de atividade
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3.2. Nota Fiscal com Controle de ldentificaÇão do Consumidor Geral

O sistema deverá possibilitar ao íisco municipal, o controle das empresas com
algumas atividades econômicas especificas, quanto à impossibilidade de emissáo de nota
fiscal para consumidor não identificado, ou seja, para as atividades elencadas pela
Secretaria Municipal da Fazenda, não poderá ser possível a empresa emitir nota fiscal de
serviço sem identificar o seu tomador de serviço. Ademais, a solução deve permitir:
a) O controle de emissão da NFSe com identificação do tomador do serviço, sendo que
para as atividades econômicas determinadas pela Secretaria Municipal da Fazenda
náo deve ser permitida a emissáo de nota fiscal cujo consumidor não e identificado,
b) A parametrização da lista de atividades econômicas, incluindo ou excluindo atividades
a qualquer momento.

3.3 Consulta de Nota Fiscal
A solução deverá possibilitar a consulta de notas frscais, para que o contnbuinte e
contadores possam visualizar e consultar as já emitidas dentro de uma competência,
permrtindo também a visualização da totalização do imposto devido, bem como o imposto
que íoi substituído pelas empresas tomadoras de serviço. Demais disso, deve possibilitar
também:

a) Consulta de notas íiscais com possibilidade de filtros por notas emitidas, notas
recebidas, tomador/prestador de serviço indicado, competência de emissão e
situação da nota (emitida, cancelada, substituída e paga);
b) Cadastro de uma carta de correção à nota fiscal emitida, indicando o numero da nota
íiscal que deverá ser vinculada e a descriÇão da correçáo necessária;
c) A consulta de veracidade de uma nota fiscal ou se um recibo provisório de serviço foi
transformado em uma NFSe.

3.4 Cancelamento de Nota

Fiscal

A solução deverá

possibilitar o cancelamento das notas emitidas. levando em
consideração as transações comerciais não finalizadas, para isto deverá possibrlitar a
apresentação de .iustificativa do cancelamento. A função deve possibilitar também:

a) Que o cancelamento somente poderá ser permitido quando a nota emitida

não

estiver em uma guia de ISSQN emitida ou paga;
b) Que seja realizado o cancelamento da nota, mediante aceite do tomador;

c) O controle dos cancelamentos das notas, mediante as regras estabelecidas pela
Secretaria lrunicipal da F azenda. O cancelamento deverá ocorrer mediante o
aceite do tomador de serviço para as notas fiscais cuja base de cálculo é superior
ao valor de corte, consoante a legislação vigente.
3.5. Recibo Provisório de Serviço
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Quando da indisponibilidade da internet ou emissão de grande volume de notas
fiscais deve ser permitida a emissão de Recibo Provisório de Serviço - RPS que e um
documento, de posse e responsabilidade do contribuinte, gerado obrigatoriamente por uma
aplicaÇão local, possuindo uma numeração sequencial crescente devendo ser convertido em
nota fiscal no prazo estipulado pela legislação tributária. Para esta situaÇão o sistema deve
considerar 3 (três) formas de contingência para os contribuintes, conforme deíinido abaixo.
3.5.1 . Programa Emissor de Recibo Provisório de Serviço

Para contingência do modo online ou off-line - Progrema gerador de Rêcibo
Provisório de ServiÇo integrado ao banco de dados da nota fiscal de serviços eletrônica a
ser processado para conversão do RPS em NFS-e em modo SiNCRONO.
3.5.2. Recibo Provisório de Serviço em Lote
Para grande volume de notas fiscais - Formulário eletrônico de Recibo Provisório de
Serviço autorizado pela Secretaria de Estado de Fazenda, utilizado por programa especifico
do contribuinte a ser processado para conversão do mencionado recibo em NFS-e em modo
ASSíNCRONO.
3.6. Emissão de Guia para Pagamento

O sistema possibilitará a emissão de guia para pagamento de ISSQN próprio e retido
na fonte. considerando o montante do imposto gerado durante o mês. de acordo com as
notas fiscais emitidas (ISSQN próprio) e recebidas (ISSQN retido na fonte).

3.7. Regras para Emissão de Guia
A emissão de guias de pagamento deverá considerar as regras da legislação vigente
na Secretaria Municipal de Fazenda, no que se refere aos cálculos de juros e multa de
impostos. A solução deverá conter as segurntes funções:

a) Opção para selecionar as notas que serão pagas, dentro da competência e do tributo
escolhidos.
b) Possibilidade de indicar a data de vencimento, com atualização automática do valor
para a data indicada;
c) Permitir a impressão com código de barras, no padrão FEBRABAN, âceito em toda
rede bancária, até o vencimento.
3.8. EscrituraÇão dos Serviços Tomados Recebidos de Outros l\ilunicípios

Tal funçáo tem como objetivo integrar em um único módulo o cumprimento das
obrigações principais e acessórias, referente ao ISSQN. Por tal razáo deve disponibilizar o
cadastramento das notas fiscais de êmpresas prestadoras de serviço de fora do tVlunicípio. A
rotina de escrituraçáo dos serviços tomados recebidos de outros municipios deverá:
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e) Permitir o cadastrâmênto manual das notas fiscais recebidas. O referido cadastro
deve possibilitar a indicação de prestador do serviço, validando se não se trata de
um prestador autorizado pare emissão da NFSe, dos dados de identiÍicação do
documento fiscal (como número, serie, tipo de documento. modelo e data de
emissâo, item da lista de serviço, valor do serviço prestado, indicação se houve
dedução e indicação do tipo de recolhimento;
b) O sistema deverá ser capaz de identificar as alíquotas do Simples Nacional, sendo
que, durante a escrituração o tomador deverá marcar a opção do prestador pelo
simples,
c) O sistema deverá ser capaz de tratar regras definidas pelo regime MEl, não
permitindo a retenção do ISSQN por parte do tomador, conforme legislaÇão federal.
d) O sistema deverá fazer o cálculo do valor do imposto e enviar para recolhimento,
conforme cruzamento entre valor do serviÇo e alíquota informada.

Módulo 6: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa (NFSa)

1) A solução permite a indicação do tomador de serviço, dados de contato (Endereço,
Telefone e E-mait) eApelido,

2)

A soluÇão permite a seleção da atividade econômica do prestador de serviço possuindo
vínculo com a lista de serviço constante na legislação local, sendo que a incidência do
imposto é sempre no local da emissão da nota, com uma alíquota conforme a legislação
local. que não poderá ser alterada manualmente durante a emissão da nota fiscal.

3) A solução permite que atividade econômica deverá possuir em sua configuração

a

identificação de obrigatoriedade pelo recolhimento.

4) A solução permite a indicação do estado e município

do local da prestação do serviço

(sempre no município emissor);

5)

A solução permite a indicaÇão da descrição da nota fiscal;

6) A solução

permite a indicação dos impostos íederais com possibilidade de indicar ou
alterar a alíquota informada e o valor calculado pelo sistema:

7) A solução permite visualizar a nota fiscal após o pagamento do Documento

de

ArrecadaÇão. referente ao imposto calculado na nota;

8) A

solução permite que o contribuinte (emissor avulso) possa consultar as suas notas
avulsas emitidas em qualquer instante.

9) A soluçáo permite a consulta de notas

fiscais com possibilidade de filtros por notas
emitidas, notas recebidas, tomador/prestador de serviço indicado, competência de
emissão, situação da nota (emitida, paga e aguardando pagamento).

10) A soluÇão permite a consulta de veracidade de uma nota fiscal;
I{ira
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11) A solução permite o cancelamento somente quando a nota íiscal êmitida não estiver em
uma guia de ISSQN paga.
12) A solução possibilita a emissão de guia de pagamento de ISSQN Próprio, constderando
o montante de imposto gerado durante a emissão da nota fiscal avulsa (ISSQN Próprio).
13)

A

soluÇão permite
Código Tributário.

a emissão das guias de pagamento considerando as regras

do

14) A solução permite a impressão do Documento de Arrecadação considerando o código
de barras no padrão Febraban, aceito em toda rede bancária, até o vencimento.
15)

permite a compensaçáo de uma nota avulsa paga por outra do mesmo
contribuinte. Ao finalizar a compensaÇão a nota anterior é cancelada

A solução

Módulo 7: lTBl Eletrônico
Módulo responsável por toda a gestão da informação e cobrança do lTBl. permitindo o
acompanhamento online de todas as transmissôes de imóveis realizadas. pagamentos das
guias e geraÇão do instrumento que irá legitimar a transmissão.

1) A solução deverá permitir o cadastramento de diversos tipos de transações

de

transíerência, possibilitando a configuração das regras especiíicas por cada uma;

2)

A solução deve permitir a parametização do valor base utilizado no cálculo, do texto e
título da certidão e da alíquota geral do lTBl.
3) A solução deve permitir o parcelamento do lTBl, inÍormando o valor mínimo e máximo a
ser parcelado.
4) A soluÇão deve permitir que o contribuinte declare os dados da transação de
transmissão do imóvel via internet:
5) A solução deve permitir adicionar mais de um proprietário ê adquirente na transmissão
com o seu respectivo percentual a ser transmitido;
6) A solução deverá permitir informar se houve corretagem na transmissão, permitindo a
cobrança do lSS.
7) A solução deve calcular, a partir dos dados cadastrais e parâmetros de cálculo, o valor
do lTBl de um imóvel;
8) A solução deve calcular os acréscimos legais (multa, juros e correção monetáraa) do
imposto;
9) A solução deve permitir a realizaçâo de lançamentos com base de cálculo, alíquota,
valor do imposto e acréscimos legais informados pelo gestor, para atendimento das
decisões judiciais e administrativas;
10) A solução deve permitir o autolançamento do lTBl pelo contribuinte, registrando os
dados do mesmo, do imóvel e do cálculo do imposto,
11)A soluçâo dêve permitir a visua zação na lista de trabalho dos processos designados
para o funcionário, bem como sob sua responsabilidade. Esses deverão analisar,
deferiíindeferir, solicitar diligência, podendo utilizar o valor de avaliação do imóvel
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como base de cálculo da transmissão;
12)A solução deve permitir aos cartórios de registro dê imóvel consultar o valor devido e
confirmar o recebimento do referido imposto.
13) A soluÇão deve permitir aos cartórios de registro de imóvel possa participar do íluxo de
transmissão do imóvel utilizando o sistema,
14)A solução deve permitir anexar documentos pertinentes as informaçóes de transmissão
do imóvel;

A

15)

solução deverá permitir

a

revogação

do instrumento de transmissão caso

a

transferência não seja efetuada no cartório;
a validaÇão da certidão de lTBl, inÍormando os dados
impressos e pelo QRcode;
17) A solução deve permitir a consulta e emissão de relatório (sintético e analítico) de todas
as transmissóes lançados no sistema;
18)A soluçáo deve permitir o detalhamento do processo de transmissão, a visualização e
impressão de todos os documentos emitidos e a anexados ao processo consultado.
í 9) A soluÇão deve permitir a emissão de relatório de transmissôes por bairro, permitindo a
visualizaÇão do gestor da média do valor base de transmassão de determinado bairro.

'16)A solução deve permitir

Módulo 8: Conta Corrente

Módulo que gerencia os lançamentos dos tributos e controla os pagamentos
realizados. fazendo a quitação do débito ou mantendo sempre o saldo devedor atualizado.

1)

A solução possibilita o cadastramento de Tributos conforme regras de Lançamento

(Anual, l\ilensal ou Eventual) definidas no Código Tributário do Município - CTM;
A solução possibilita configuração de Código de Receitas conforme definido no Código
Tributário do Município - CTM
A solução possibilita configuração de Regras de Cálculo (Base de Cálculo, Multa,
Juros, Atua zação monetária, Descontos, Acréscimos) por Tributo;
A solução possui calendário de Feriados Federars, Estaduais e Municipais para que o
sistema faça correta aplicação dos cálculos das imputações;
A solução possibilita a consulta da situação íiscal do contribuinte, possibilitando
verificar todos os lançamentos tributários, assim como os respectivos pagamentos.
A solução possibilita visualização de saldo de apuração por período mostrando saldo
crédito. saldo zero ou saldo débito,
A soluÇão possibilita transferêncra de credito de contas credoras para contas débitos
do mesmo contribuinte;
A soluÇão rcaliza para cada registro de pagamento o Cálculo do valor do débito na
data da arrecadaÇão, já abatendo o valor da multa e juros, se persistir saldo no valor
pago, este saldo deverá ser usado para abater o débito do imposto,
A solução possibilita o cadastramento de índices monetários para atualização
monetária da conta corrente.
10) A solução possibilita configuração de tipos de transação especiÍicaÇão se é uma
transação de crédito ou de débito,
11) A solução permite o cálculo imediato do saldo da conta, mostrando todas as

2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

RLra I
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transaçóes realizadas, calculando e demonstrando a imputaÇão dos pagamentos
quanto à multa, juros e imposto;
12) A soluÇão possibilita a consulta online do fato gerador da transaÇão (Notas Fiscais,
Taxas Emitidas, Solicitação de Créditos, Estorno de Créditos ou do Registro do

13)
14)
15)
16)

Pagamento mostrando o Agente Arrecadados ê data do pagamento);
A soluÇão permite a possibilidade de Emissão de DAII (Documento de Arrecadaçâo
Municipal) a partir da Consulta do Débito;
A solução permite a possibilidade de pagamento parcial ou total do débito conforme
parametrização de Regras definidas em legislaÇão municipal;
A solução deverá possibilita a Emissão de Extrato de Débitos (sintético e analítico) do
Contribuinte,
A solução permite solicitação de parcelamento a partir da Consulta de Contas com
saldo débitos, obedecendo as regras definidas no módulo de parcelamento.

Módulo 9: Parcelamento Eletrônico
Essa funcionalidade deverá permitir que usuários internos e contribuintes possam, de
acordo com os parâmetros cadastrados e os modelos de parcelamentos, efetuarem o
parcelamento tanto de débitos administrativos como débitos inscritos em dÍvida ativa.
sempre com a assinatura digital do Termo de Parcelamento.

1) A solução deve permitir a configuração de modelos de parcelamentos

em formato Word
com o conceito de Hashtag, isto é, cadastramento do Termo de Parcelamento, Termo de
Cancelamento, Termo de Finalização de Parcelamento etc.

2)

A

a

parametrização dos seguintes campos: Conta de
Parcelamento, [\Iáximo de Parcelamento por Modelo. Texto do Termo de Parcelamento,
Texto do Termo de Adesão e Texto de Ciência do Parcelamento.

solução deve permitir

3) A

solução deve permitir parametrizar aspectos como: Descrição do modelo, conta de
destino, se a entrada é obrigatória, base legal, período inicial e final de vigência,
Destinatário: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, Tipos de Parcelamento, Regras de
Parcelamento distintas e Parcelamento Especial.

4) A funcionalidade

deve possibilitar consultar o parcelamento por inscrição, CPF/CNPJ,
NomeiRazão Social, Número do Parcelamento, Período lntcial e Final.

5)

A solução deve pêrmitir realizar o parcelamento por modelo

6) A solução deve permitir consolidar vários

lançamentos de contas correntes em um só

parcelamento.

7)

A soluÇão deve permitir a impressão do Termo de Parcelamento

8)

A soluÇão deve permitir a simulaÇão do parcelamento e imprimir o termo

9)

A solução deve está integrada com o sistema de Conta Corrente
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'í0)A solução deve estar integrada com o processo eletrônico pera anexar os termos
gerados e assinados digitalmente ao processo administrativo fiscal.

11)A solução deverá permitir anexar documento ao parcelamento para que faÇa merge com
o Contrato de Parcelamento.

12)A solução deverá permitrr imprimir relatório por múltiplos critérios de pesquisa: inscrição,
CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, Número do Parcelamento, Situação do Parcelamento,
Período do Parcelamento e Modelo de Parcelamento.
13)

A soluÇão deverá guardar os termos em PDF assinados digitalmente

14)A solução deverá possibilitar a notificação de cancelamento em lote de parcelamento em
atraso
15)

solução deverá possibilitar a integração com o processo administrativo fiscal para
anexar a NotiÍicaÇão de parcelamento em atraso ao processo eletrônico.

A

16)A solução deverá estar integrada com o DT-e para encaminhar mensagens e anexar a
NotiíicaÇão de parcelamento em atraso gerada em lote.
17)

A solução deverá possibilitar a geração do Termo de Cancelamento de Parcelamento
em Lote.

18)A solução deverá estar integrada
Cancelamento de Parcelamento em

com
Lote

o

DT-e para encaminhar o Termo
ao DT-e para ciência do contribuinte

de
ou

responsável.

19)A solução deverá possibilitar anexar ao processo eletrônico o termo de cancelamento
gerado.

20)A soluçáo deverá possibilitar ao gestor de tributos, administrar de forma completa

os
parcelamentos feitos pelos contribuintes e veriíicando se o mesmo está pago ou não, e
calculando automaticamente multa e juros do débito de parcelamento.

21)A soluçáo possibilita configurar um novo parcelamento com as regras de atualização,
juros e multas, sem a necessidade de qualquer intervenção da área de tecnologaa;
22) A solução possibilitar ter um parcelamento consolidado de todos os tributos;

23) A solução permite o controle de modelos de parcelamento (tipos de parcelamento):
24) A solução possibilita configurar o percentual de entrada
25) A solução possibilita configurar número míntmo de parcelas,

26) A solução permite o controle de adesão ao parcelamento
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27)A solução permite o controle de criação do parcelamento (De acordo com o tipo

de

parcelamento selecionado)

28)A funcionalidade deverá permitir a assinatura de documento em lote.
Módulo í 0: Alvará

O módulo deve permitir a emissão do alvará de funcionamento de acordo com

as

atividades exercidas pela empresa, calculando o valor automaticamente conforme legislação
municipal, fazendo as devidas verificaçôes das pendências e das licenças exigidas êm cada
atividade.

'1) A solução deverá possibilitar a emissão de alvarás diversos: alvará temporário, alvara
provisório, alvará proporcional e o alvará de funcionamento e localizaÇão,

2) A solução deve

possibilitar a solicitação de alvará, que deve ser baseada no Código
Tributário do Município - CTM. A empresa pode solicitar a emissão do alvará de acordo
com a sua atividade. Dependendo da atividade exercida, podem ser exigidas
informações referentes a licenças (bombeiros, vigilância sanitária etc.) e o valor deve
ser automático, permitindo se anexar as reÍeridas licenças.

3) A solução

deve permitir a vinculação do imóvel ao alvará, atualizando o cadastro do
imóvel de acordo com a informação fornecida;

4) A solução deve

permitir o cadastro de regras de isenções e descontos para emissão

do alvará:

5) A solução deve permitir a simulação de

lançamento de alvará, de acordo com a
configuração pre-estabelecida, ficando disponível para verificação do gestor. Após a
validação, o lanÇamento é confirmado e os alvarás são lançados de ofício;

6) A

solução deve possibilitar a consulta de acompanhamento de solicitação de alvará:
através desta consulta tanto a prefeitura como a empresa podem verificar a situação
da solicitação do alvará, se está pendente de pagamento ou se já está pago.

7) A soluÇão deve permrtir a emissão de alvará: caso o alvará já esteja pago deve
permitir a impressão do alvará pela internet.

8)

O alvará deverá conter o número do alvará, código de verificação e QRCode.

9) A solução

deve permitir a validaÇão de autenticidade (baseado nas informaçóes do
alvará) validar se o mesmo é autentico ou não, através de eRcode (Mostrando o
documento referente ao eRCode na internet)

10)

A soluÇão deve permrtir a parametrização dos valores por atividade licencrada e
licenças que devem ser exrgidas.
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1í)A solução deve permitir fazer um quantitativo de alvará, por tipo, atividade licencieda,
situaÇão, tipo de unidade, tipo de lanÇamento, isenção, valor, exercício e período.

Módulo

'lí: Módulo de Concessão

O módulo deve gerenciar as concessões e âs permissões de uso concedidas à
iniciativa privada, conforme regras descritas em legislaçáo municipal.

1)

A solução deve permitir o controle e a cobrança de taxa:
concessão de box e quiosque em feira municipal:
estação rodoviária e em praça ou outro logradouro público,
concessão de área em cemiterios;
concessão para exploração de serviço de taxi;
De moto{axi e de transporte alternativo dentro do município, e
De
De
De
De

a)
b)
c)

d)
e)

0

De concessão de uso de área pública para realizaçáo de eventos particulares
dentre outras.

2)

A solução deve permitir o cadastro de tipo de concessão e os parâmêtros de

cobrança de cada uma delas e as atividades licenciadas.

3)

A soluçáo deve permitir o cadastro das unidades de cada concessão,
especificando as características de cada unidade para que possa ser cadastrada a
concessão.

4)

A solução deve permitir inclui a concessão aos concessionários de acordo
com os parâmetros incluídos nas funcionalidades de cadastro de tipos de concessão e
de unidade.

5)

A solução deve possibilitar a revogação da concessão concedida a um

determinado concessionário.

6)

A solução deve permitir a transferência de uma concessão a outro
concessionário, com o respectivo cancelamento das obrigaçôes do concessionário
anterior e criaÇáo para o atual.

7)

A soluçáo deve permitir o cadastramento dos promotores de evento que atual

no município, para o melhor controle das cobranças das taxas dos eventos realizados.

8)

A solução deve permitir o cadastro dos eventos que são permitidos realizar,
assim como, os parâmetros que serviram de base para a cobrança da concessão.

Módulo 12: Arrecadação

O módulo deve controlar a gestão da arrecadação e fornecer os relatórios para a
contabi zaçâo das receitas, controlar a baixa de guias emitidas, arquivos de retorno dos
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bancos, assim como o registro de boletos nas instituições financeiras convenientes.

1)

A solução deve permitir o upload de arquivos de pagamento enviado pelo banco para
devida baixa dos pagamentos.

a

2) A

solução deve permitir a consulta dos arquivos processados. detalhando o total de
guias processadas, o total de guias baixadas, não localizadas, liberadas manualmente
não baixadas e o valor total da arrecadaçáo por dia.

3) A

solução deve mostrar o relatório de guias liberadas manualmente
Detalhando as informaÇóes utilizadas na baixa e o usuário responsável.

4)

e não baixadas

A solução deve permitir a consulta da arrecadação por receita e por período

5) A solução deve permitir a liberação manual de

pagamento, onde será informado o
número da guia e os dados do comprovante de pagamento.

6) A

solução deve permitir

a

consulta de todos

os pagamentos realizados por

um

contribuinte.

7)

A solução deve permitir a consulta da arrecadação por receita filtrando por contribuinte

8)

A solução deve permitir a previsão da arrecadação por período. detalhando a quantidade
de guias emitidas e o valor total a ser arrecadado por tributo.

9) A

soluÇão deve permitir
município.

a

inclusão

e

alteraÇâo

de convênios bancários de

cada

Módulo 13: Portal de Serviços
Módulo que disponibiliza aos contnbuintes e cidadãos serviços de autoatendimento,
busca na sua essência facilitar o cumprimento voluntário da obrigação e disponibilizar os
servrços em ambiente público e privado. Portanto, com o portal de serviços, a AdministraÇão
Pública tem como objetivo principal melhorar a sua eficiência, com redução de custo e
aumento e melhoria no atendimento.

1) A solução

2)

possibilita publicaçáo das aplicações em ambiente público ou privado;

A solução possibilita o acesso ao ambiente prrvado por senha ou certificaÇão digital ICPBrasil A1 ou A3.

3) A

solução possibilita que determinada aplicação somente seja acessada por meio de
certificado digital ICP-Brasil A1 ou 43.

4)

A solução é integrada nativamente com o Domicílio Eletrônico

5)

A soluÇão é integrada com o módulo de controle de acesso.
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Módulo 14: Benefícios Fiscais

o

módulo deve gerenciar a concessão dos benefÍcios (reduçáo de alÍquota, isenÇão'
imunidade...) controlando os prazos e regras para sua concessão, aplicando um tratamento
diferenciado na regra de cobrança dos tributos realizadas no módulo de conta corrente.

1) A solução deve permitir criar os tipos de benefícios:

lsenÇão, Redução de Base de

Cálculo etc.

2) A solução deve permitir parametrizar os tipos de

benefícios com regras definida de

cálculo especííico,

3)

A soluÇão deve permitir incluir Termo de Concessão e Revogação;

4) A solução

deve permitir que seja parametrizado que o benefício fiscal e a imunidade

somente sejam concedidos após o deferimento do processo eletrônico,

5) A

solução deve possibilitar que cada benefício ou imunidade sejam especiíicados da
seguinte forma:
a) CNAE;
b) Natureza Jurídica;
c) Tributos;
d) Processo Elekônico:
e) Por Estudo do Bl.

0

Por Lista de Empresa.

6) A solução deve permitir conceder e revogar benefício fiscal de acordo com os
parâmetros estabelecidos, podendo a revogação e a concessáo serem para casos
específicos automatizadas.

Módulo 15: Notificação
O módulo deve gerenciar os vários tipos de notificaçôes que a administração tributária
deseje encaminhar aos contribuintes, utilizando vários canais de comunicaçâo já disponíveis
na administraÇão tributária municipal.

1) A solução deve possibilitar a emissão de açóes de notificação, registrando o tipo

de

aÇão, destinatário, data de envio, situação, responsável, debitos etc.;

2) A solução deve

possibilitar o armazenamento dos formulários/modelos de arquivos de
aviso de notificação;

3) A solução deve possibilitar a atualização automática das alterações da situação dos
débitos inclusos na ação de notificaÇão (exemplo: pago, parcelado, impugnado,
cancelado etc.), registrando o histórico e data de alteração;

4)

A solução deve possibilitar a emissão de relatórios para análise das ações de cobrança
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com â mensuração do seu resultado;

5) A solução deve possibilitar seleção de parâmetrôs (exemplos: códigos de

tributaÇão,

valor, incidência etc.) para emrssão de açôes de cobrança em lote,

6) A solução deve possuir ferramenta de workflow de forma a direcionar, de acordo com o
valor da dívida, data de vencimento e trpo de tributo, automaticamente ações de
notificaÇão (e-marl, SMS, gráfica ou call center), sendo parametrizáveis os passos a
serem seguidos;

7) A solução deve possibilitar

a ediçáo de formulários de notificaçáo (informação obieto da
notificaÇão) padronizados por tipo de notificação e situaÇão dos debitos para utilizaçáo
em notificaÇões automáticas.

8) A solução deve possibilitar a edição de formulários de notificaçáo personalizados

com

campo texto livre para utilização em notrÍicações manuais.

Módulo 16: Cadastro Genérico
O módulo deve controlar qualquer outro tipo de cadastro que administração deseja
realizar separadamente com regras diÍerenciadas, exemplo: máquinas e equipamentos,
táxis. moto táxi etc.

1) A

solução deve possuir cadastro único de todas as pessoas que de algum modo se
relacionem com o município, sejam elas naturais, jurídicas ou a esta equiparada,
registrando seus documentos, telefone, celular e endereço (físico e eletrônico) para
contato e envio de correspondências.

2) A solução deve

registrar todas as pessoas naturais, jurídicas ou a esta equiparada em
uma única base de dados para evitar redundâncias
duplicidades cadastrais,
estabelecendo os vínculos de responsabilidade necessários com os demais cadastros:
econômico, imobiliário e outros.

e

3) A solução deve possuir mecanismo de exibiçáo e impressão das informaçôes de todos
os cadastros vinculados à pessoa objeto da consulta, bem como a relaÇão de
responsabilidade com esses cadastros, através do seu CPF, CNPJ, nome ou razão
social como um dos argumentos de pesquisa,

4) A

solução deve permitir consultas a dados históricos, ainda que não vigentes, das
pessoas naturais, jurídicas ou a esta equiparada e seus relacionamentos, de íorma a
manter a integridade referencial com as demais informaÇões e documentos da época.

Módulo 17: Certidões
O módulo deve controlar toda a emissão de certrdões de forma eletrônica. consultando
o conta-corrente para fazer as devidas verificações.
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permitir a emissão de certidões unificadas dos débitos referentes aos
tributos administrados pela Administração Tributária;

1) A soluÇão deve
2)

A solução deve permitir a emissão dê certidões por inscriÇão mobiliária e imobiliária;
emissáo de certidão com possabilidade de confirmaÇão de sua
autenticidade via internet, através do QRCode;

3) A solução deve permitir

4) A

solução deve permitir mecanismo de inalterabilidade do documento, após sua

emissão;

5)

A solução deve possuir mecanismo que impossibilite alteração, pelo usuário' dos dados
extraídos do cadastro,

6)

A solução deve permitir a emissáo da certidão pública,

7) A solução deve permitir a associaçáo

de tributos a serem verificados em cada modelo

de certadão:

8)

A solução deve possibilitar a livre formatação de texto para determinadas certidões:

9)

A solução deve possibilitar o armazenamento do histórico de certidões emitidas;

10)A solução deve permitir a consulta ao histórico de certidões emitidas:
11)A solução deve permitir a revogação íundamentada das certidões após sua liberaÇão;
12)

A solução deve permitir a emissão da certidão administrativa,

13)

A soluÇão deve permitir a inclusão de dados que não sejam possíveis de extração das
bases de dados. (Campo texto livre);

14)

A soluÇão deve possibilitar o bloqueio da emissão de certidão por contribuinte

(CPF,

CNPJ. inscrição mobiliária e imobiliária, Atividade Econômica).
15)

A

solução deve permitir

o

armazenamento

de modelos (formulários) por tipo

de

certidão.

Módulo í8: Declaração Eletrônica de Serviços de lnstituiçóes Fínanceiras
(DES-IF) com uso de Certificação Digital

A Declaração Eletrônica de Serviços de lnstituiçôes Frnanceiras (DES-IF) representa
um conjunto de arquivos eletrônicos que visam facilitar a fiscalização das instituiÇôes
financeiras autorizadas a íuncionar pelo Banco Central (BACEN) e obrigadas a utilizar o
Plano Geral de Contas dâs lnstituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
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FINALIDADE

IONALIDADE

Permite importar o Plano Geral de Contas
Comentado - PGCC;

1) lmportação

Permite importar a Tabela de Tarifas dos
Serviços da instrtuiÇão,

de arquivo de

informações comuns

Permite amportar a Tabela de
ldentificação dos Serviços de
Remuneraçáo Variável.
Permite importar os arquivos de
Dependências;
l

2) Importação de arquivo

Permite importar o Demonstrativo da
Apuração da Receita tributável e do
ISSQN devido por Subtítulo;

de

Apuração Mensal

l

Demonstrativo do ISSQN mensal a
recolher.

3)

Permite importar o arquivo Balancete
Anaiítico Mensal;

lmportação de arquivo de
balancete

Permite importar o arquivo de
Demonstrativo do Rateio das Receitas
a

4)

Consulta de Arquivo
lmportado

Permite baixar o arquivo;
Permite ldentiÍicar o status do arquivo
importado: aceito, releitado, processado
Exibe a apuração do ISSQN mensal,

5)

Conta Corrente
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Plano Geral de Conta Comentado-PGCC,
Tabela de tarifas;

Tabela de Serviços de Remuneração
Variável;
Notas Fiscais dos Serviços Tomadas,
Lista das Dependências:

6)

Livros Fiscais
Rateio de Resultados lnternos,
Balancete Analítico ltlensal
Demonstrativo de ApuraÇão do ISSQN
mensal a Recolher:
Demonstrativo de Apuração da Receita
Tributável e do ISSQN lvlensal devido por
Subtítulo.

7)

Credenciamento de
lnstituição Financeira

Torna a rnstituiÇão apta a enviar a DEStF.

Relatórios de Omissões,

8)

Relatórios

Relatório de Divergências Global e por
lnstituição;
Relatório do ISSQN Mensal devido por
instituição.

i
il

O aplicativo tem por objetivo oferecer aos Auditores Fiscais do tvlunicípio. de forma
automática e parametrizada, uma auditoria completa da apuração e do lançamento do
ISSQN das instituições financeiras, através da identificaÇão da composição dos valores
escriturados das receitas dos serviços prestados. Além de contribuir para a otimização da
fiscalização das instituiçóes financeiras, possibilitando um efetivo aumento da arrecadação
do ISSQN do município. A ferramenta deverá apresentar, no mínimo, os seguintes
requisitos:

1)

A solução deve permitir o controle do envio de arquivos segundo o padrão da ABRASF;
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2) A solução deve ser capaz de controlar a

declaração enviada diferenciando-a entre

normal e retificadora;

3)

A solução deve ser capaz de assinar digitalmente o arquivo antes que seja enviado para
base do fisco municipal;

4) A soluÇão deve permitir uma

análise prévia dos dados do arquivo antes de serem

confirmados,

5) A solução deve ser capaz de validar cada registro dos arquivos de: lnformações
Comuns, Apuração Mensal do lSS, Demonstrativo Contábil e Demonstrativo das
Partidas dos Lançamentos Contábeis;

6)

A solução deve ser capaz de exibir os erros ocorridos durante a importação do arquivo
de íorma detalhada, mostrando a nha do êrro, código do erro, mensagem do erro e em
qual registro ocorreu o erro, segundo padrão ABRASF para mensagens de erros e
alertas.

7) A solução deve

permitir a emissão do documento de arrecadação após a apuração do

imposto devido;

8)

A solução deve permitir a consulta do Plano Geral de Contas informado pela instituiçáo
financeira;

9) A solução deve permitir a consulta da Tabela de Tarjfas inÍormado pela

instituiÇão

fina nce ira:

10)A solução deve permrtir a consulta da Tabela de Serviços de Remuneração Variável pela
instituição financeira;
11)A soluÇão deve permitir a consulta da relação de dependências,
12)A solugão deve permitir a consulta do Balancete Analítico Mensal por Dependência;
13) A solução deve permitir a consulta

do Balancete AnalÍtico Mensal Consolidado,

14)

A

15)

A solução deve permitir a consulta do

soluÇão deve permitir
lnternos por dependência;

a

consulta do Demonstrativo dos Rateios dos Resultados

Demonstrativo dos Rateios dos Resultados

lnternos consolidado;

16)A solução deve permitir a consulta do Demonstrativo de Apuração do ISSQN por
Subtítulo;

17)A solução deve ser capaz de exibir o livro fiscal completo da instituição Íinanceira;
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18) A soluÇão deve apresentar relatórios de declaraçôes íaltantes por exercicio;

19) A soluÇão deve apresentar relatório de divergências global e por instituiÇão.

Módulo 19: Divida Ativa
O Módulo deve registrar e controlar a inscriÇão do credito tributário e não tributário, em
dívida ativa de contribuintes e exercer controle de todas as atavidades econômicas locais.

1) A solução

deve permitir a coníiguração do livro digital por conta corrente tributo;

2) A solução

deve permitir a parametrizaÇão das conflguraÇões da dívida ativa, informando
se o município emite o termo de inscrição em dívida ativa antes da emissão da CDA, se
a geração da CDA exige número de processo administrativo e se os eventos da
execução da certidão exigem processo eletrônico;

3) A soluÇão deve permitir o cadastro do modelo do Termo de lnscrição em Dívida Ativa.
modelo de emissão da CDA, modelo de execução fiscal e modelo de Certidão
Retificadora.

4) A solução deve permitir a inscrição

dos débitos vencidos de um contribuinte, imóvel ou
grupo de contribuinte em dívida ativa.

5) A

solução deve permitir gerar a dívida ativa somente dos debitos inscritos em dívida
ativa pendente ou de débitos não inscritos;

6)

A solução deve permitir o cancelamento de CDA, informando o motivo do cancelamento
e as observações se houver;

7)

A solução deve permitir a execução manual em dívida ativa;

8)

A solução deve permitir a retificadora de certidão de dívida ativa.

Módulo 20: Processo Administrativo
Ferramenta que gerencia eletronicamente todos os processos da SEFAZGO. Com ela
os processos passam a ser eletrônicos, reduzindo o tempo de tramitação entre setores,
possibilitando maior agilidade no atendimento e permitindo o controle efetivo e completo das
tarefas realizadas pelos diversos setores da secretaria. Com essa ferrâmenta a otganizaÇào
elimina os processos em papel, proporciona aos usuários a consulta online de suas
solcitaÇões e o acompanhamento, em tempo real, do andamento dos seus processos. A
ferramenta deverá apresentar, no mínimo, os seguintes requisitos:

1) A soluçâo deverá possuir ferramenta de workflow de forma a direcionar, de acordo com
o tipo de processo, prioridades e alçadas, automaticamente ao gestor responsável pela
análise e decisão,
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2) A soluÇão

dêverá permitir a gestão efetiva do número de processos administrativos
designados a um determinado responsável, permitindo consultar a lista de expêdientes,
bem como o desempenho do responsável, principalmente no que se refere ao prazo;

3)

A solução deverá permitir consultar os assuntos com os seguintes critérios

a)
b)

Setor responsável;
DescriÇão;
Tipo de fluxo;
Estado do assunto;

c)
d)
e) Tipo de visualização.
4)

A solução deverá permitir consultar os assuntos com a lista dos seguintes campos

a)
b)
d)
e)

Tipo de processo;
Assunto,
Setor responsável;
Tipo de fluxo;
Ciência do Gestor;

f)

Sigiloso.

c)

5)

A solução deverá permitir parametrização dos assuntos com os seguintes parâmetros:

a)
b)

Se o assunto é sigiloso;
Se o assunto é individualizado, isto é, poderá ter apenas um requerente.
c) Se o assunto precisa de ciência do chefe;
d) Se o assunto pode ser visualizado externamente, isto e, o requerente poderá
consulta-lo através da consulta pública;
e) Se o assunto tem data fimite para ser solicitado,
Se o assunto permite solicitação por procuração;
g) Se o assunto possui periodo de vigência;
h) Se o assunto possui terceiro.
Se o assunto possui parecer único:
Se o assunto encaminha a órgão externo,
k) Se o assunto gera deÍerimento;
Se o assunto tem um prazo para ser concluído;
m) Se o assunto tem uma data para ser solicitado (data certa ou data anual);
n) Se o âssunto possui pagamento de taxa e qual o valor;
o) Se o assunto possui prioridade;
p) Tipo de solicitante do assunto;

í)

i)
j)
l)

q)
6) A

Se o assunto possui abertura de processo público.

solução deverá permitir

a

inclusão da base legal no assunto. não sendo essa

obrigatória;
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7) A solução deverá possibilita a manutenção

da base legal, através de inclusão, exclusão

ou alteraÇão;

8)

A solução deverá permitir a designação de um setor responsável ou uma lista de setores
de cada assunto que o processo deverá seguir obrigatoriamente;

solução deverá permitir selecionar o(s) setor(es) que poderão Abrir o processo,
Visualizar Processo, Ações do Processo e Arquivar Processo de cada assunto;

9) A

10) A solução deverá permitir parametrizar os documentos que poderáo ser selecionados.
11

)A solução

deverá permitir selecionar

os

documentos

que serão

importados

obrigatoriamente ou facultativo;

12)A solução deverá permitir importar arquivos em Word, PDF, GlF, JPEG;
13)

A solução deverá possibilitar a inclusão de modelos de documentos que poderáo ser
emitidos no momento do parecer deferido ou indeferido, em determinada etapa do
sistema ou importados;

14)

A soluçáo deverá proporcionar a inclusão de campos adicionais parametrizados

que

deverão ser solicitados no momento da abertura do processo;

15)A solução deverá proporcionar a criação de modelos de documentos em Word a partir
do mapa de hashtag;

16)A solução deverá permitir que sejam anexados documentos em qualquer fase

do

andamento do processo;

17)A solução deverá permitir apensamento e desapensamento do processo ao outro;
'18)A solução deverá permitir que um processo seja linkado ao outro;
1

9) A soluÇão deverá permitir desarquivar o processo;

20) A solução deverá permitir avocar processo,
21 ) A

soluçáo deverá permitir a transferência de processo;

22)A soluÇão deverá ter uma lista de trabalho onde o usuário possa ter uma visâo de todos
os processos que estão sobre sua responsabilidade, inclusive possibilitando a consulta
de sua tramitação;

23)A solução deverá permitir definir um setor responsável pelo processo e possibilitar
encaminhar o processo para outros sêtores sem íluxo definido:

24) A solução deverá possibiritar definir um fruxo obrigatório que o processo
deve seguir;
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25) A solução deverá permitir realizar anotações públicas e privadas;

26)A soluÇão deverá permitir o acompanhamento do processo online, inclusive com todos
seus anexos e pareceres;

27)A solução deverá permitir imprimir o processo com seus anexos ou permitir enviar por email:
28)

distribuidores por setor, bem como,
permitir que um mesmo funcionário possa desempenhar várias funções desde que em
setores diferentes,

A solução deverá permitir definir um ou vários

29)A solução deverá permitir visualizar de forma única as atribuições de um funcionário;

30)A solução deverá permitir o armazenamento dos documentos definitivos, em formato
PDF;

31)A solução deverá permitir a consulta pública do processo em função do parâmetro, com
no mínimo dois argumentos. CPF/CNPJ do solicitante, número do processo e ano do
processo;

32)A soluÇão deverá possuir um cadastro de pessoas físicas

e jurídicas:

33)A solução deverá permitir cadastrar ou modificar pessoas físicas e jurídicas.
34)A solução deverá permitir cadastrar uma solicitação com outro endereço que não seja o
cadastrado;

35)A solução deverá permitrr a consulta do processo em função do parâmetro. com no
mínimo dois argumentos: pelo número do processo e CNPJ e CPF do requerente sem
restrição de data e data inicial e final de no máximo 90 dlas, caso não tenha o número do
processo e o CNPJ e CPF do requerente.

36)A solução deverá possuir uma tabela de parâmetro única para todas as tabelas gerais
que são utilizadas.
37) A soluÇão deverá permitir assinatura digital simples. co-assinatura e contra-assinatura no

conteúdo digital.

38)A solução deve permitir a criação de processos ad hoc, para atender necessidades
específicas, compostos por sequências de passos definidas pelos usuários no momento
da criaÇão.
39)

A solução deve permitir a paramelÍização dos modelos de documentos. Deverá
conter
no mínimo a: descrição do documento, descrição do arquivo, data de incrusão,
usuário

de inclusão e status, com as funcionalidades de consultar, incluir e editar.
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40)A solução deverá permitir a consulta a relatórios gerenciais do procêsso com no mínimo
os seguintes argumentos:

a)
b)
c)
d)
e)

k)

Número do processo;
Status do processo;
CPF/CNPJ do requerente;
Nome/Razão Social do requerente;
SituaÇão do processo.
CondiÇão do processo,
Período de abertura;
Critério de ordenação,
Assunto;
Usuário atual;
Setor responsável;

l)

Setor atual.

0

g)
h)

i)
j)

41)A soluçáo deverá permitir que o processo seja encaminhado para o órgão externo e
após rêtornar as peças sejam digitalizadas e o processo tramite eletronicamente no
sistema.

Módulo 21: Lançamento de Tributo

O Módulo deve gerenciar os lançamentos dos tributos, permttindo a consulta das
transações através dos extratos e a emissão de guias referentes a débitos.

1)

A solução deve permitir o cadastro e alteraçáo de recertas. informando o código da
receita, descrição, código contábil e se a receita emite guia de recolhimento;

A solução deve permitir o cadastro e alteração de tributos, informando o tipo. a

2)

periodicidade, destinatário, convênio, define a fórmula do cálculo, a conta corrente
associada, as unidades que farão o lançamento e se tem processo associado.
3)

A solução deve permitir o cadastro e alteraÇão da regra de cálculo, informando

4)

A soluçáo deve permitir a emissão e consulta de guias diversas reíerentes a taxas,

5)

A solução deve permitir a consulta do extrato de débito, extrato de

o
cálculo da multa, dos juros, o tipo de atualização monetária, sê tem desconto, outros
acréscimos, vencimentos e as conta correntes associadas.

pagamento,

extrato de crédito e débito.

A solução deve permitir a alteração de conta corrente, com a opÇão de lanÇamento
de transaÇão ou alteração de estado da conta, para casos excepcronais e acesso

6)

restrito ao gestor;

7)
llua

('l

A solução deve permitir a compensação de crédito e o cancelamento de crédito para

I

acesso restrito do gestor.
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8)

A solução deve permitir o lanÇamento manual de débitos de impostos.

9)

A solução deve permitir a consulta e lanÇamento de foros e laudêmios

Módulo 22: Fiscalização

O Módulo deve ser destinado à administração das açôes fiscais, desenvolvidas no
intuito de verificar o cumprimento das obrigações tributárias (principal e acessórias),
relativas aos tributos públicos. Permite, além da designação das açóes fiscais, o controle, a
sistematizaçáo e a padronização dos procedimentos e documentos a serem usados pelos
Auditores Fiscais no desenvolvimento dessas açóes.

1) A soluÇão deve permitir a manutenção de Auditores, de grupos, de equipes

de

fiscalizaÇáo, o cadastro de dispositivos legais, de infraçóes e de roteiro íiscal;

2) A soluçáo deve permitrr a criação de projeto de fiscalização,

informando os trlbutos a
serem fiscalizados, os obletivos da fiscalização e a lista de Auditores responsáveis;

3) A solução

deve permitir a visualização de todos os processos de fiscalização abertos no

sistema:

4)

A solução deve permitir a emissão da ordem de serviço, informando o tipo de ação fiscal,
o tipo de procedimento, os dados do sujeito passivo, dados dos Auditores e os objetivos
da fiscalização,

5) A solução deve permitir a alteração do prazo da ordem de serviço,

6) A solução deve permiti a substituição do Auditor,
7)

A

soluÇão deve permitjr
andamento:

a

retirada da ciência de documentos da frscalização em

8) A solução deve possibilitar o controle de solicitações por Auditor;

9)

A solução deve permitir a alteraçáo, cancelamento da ordem de serviço e a alteração de
auditores responsáveis.

10)

A solução deve permitir a emissão de relatório com todas as ordens de serviço emitidas;

'l

1)A solução deve permitir a visualização das ordens de serviço na lista de trabalho dos
auditores responsáveis por cada processo, permitindo a análise da ação fiscal, alteração
de documentos emitidos sem ciência, a emissão de auto de infração/NLD, emissão do

termo de apreensão, dê devolução de documentos, de intimaÇão/providências, de
recebimento de documentos, a alteraÇáo e cancelamento do auto de infraÇão, ciência de
documentos emitidos e encerramento da ação fiscal;
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12)A soluçáo deve permitir o detalhamento do processo fiscal, a visualização e impressão
de todos os documentos emitidos e a anexados ao processo consultado.

Módulo 23: Domicílio Eletrônico (DT-e)

O Domicilio Eletrônico, canal de comunicação com os usuários internos e externos,
cujo ob1etivo é desempenhar papel de orientação. Essa ferramenta funciona como uma
caixa postal de entrada e saída, sendo possível acessar as comunicaçôes enviadas pelos
sistemas e pelos usuários, tais como: NotificaÇões, lntimações. Comunicados, Documentos
etc.

Com o Domicílio Eletrônico todas as informações de interesse do contribuinte ou
representantes legais poderão ser enviadas para a caixa postal do usuário, com acesso
restrito a perfis autorizados com uso de Certificado Digital ICP-Brasil A'1 ou A3.

1) A solução

deverá possibilitar o acesso via Certificado Digital ICP-Brasil A1 ou A3

2) A solução deverá parametrizar

os tipos de mensagens a serem envidas pela aplicação
ou pelo usuário, definindo se a mesma exige ciência, permite resposta ou bloqueia o
menu.

3)

A

solução deverá possurr

as

seguintes funcionalidades

na

parametrização de

mensagens: Consultar, Adicionar, Editar e Desativar.

4) A solução

deverá possuir parâmetro de cadastramento de Modelo de Í\/ensagem que
poderá ser utilizada para o envio individual ou através de mala drreta. Esses modelos
poderão, no assunto e conteúdo, constar de Hashtag que deverão ser preenchidas no
momento da importação de um arquivo Excel, de uma lista de contribuintes, para o envio
de uma mala direta.

5)

A soluçáo deverá permitir o cadastro de Hashtag que poderão ser utilizadas no cadastro
de modelos de mensagens. Estas Hashtag são parâmetros que são preenchidos no
momento da importação dos dados da planilha Excel para envio de uma mala direta.

6) A

soluçáo deverá permitir bloquear o acesso às aplicações enquanto o usuário não
cientificar a mensagem parametrizada para somente permitir o acesso às aplicações
após a leitura da mensagem.

7) A solução

deve permitir o envio de mensagem por e-marl dos eventos realizados pelo
quando
Sistema
o parâmetro de credenciamento estiver preenchido e o contribuinte ou
responsável possuírem e-mails válidos cadastrados no credenciamento ao Sistema.
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8) A solução deve possibiliter a consulta dê mensagens por vários parâmêtros de entrada:
Dados do Remetente (lnscrição, CPF ou CNPJ, Nome), Dados do Destinatário
(lnscrição, CPF ou CNPJ, Nome), Assunto, Origem (selecionar: aplicaÇão, usuário
interno ou contribuinte), Status (selecionar: Ativa ou lnativa), Prioridade (selecionar:
Normal ou Urgente), Tipo de Mensagem (selecionar: Alêrta, Bloqueio, Ciência,
lnformativo, lntimação - Ivlalha, NotificaÇão, Publicidade e Resposta), Número do
Documento, Com Ciência (selecionar: Sim ou Não), Data lnício do Envio e Data final do
Envio.

9) A

soluÇão deverá permitir o envio de mensagens pelos usuários através do Domicílio
Eletrônico que podem ser individualmente ou em lote, tais como: envio de
credenciamento, regime especial, ressarcimento, parecer, cobrançâ. notificaçáo,
intimação etc.

10)A solução deverá possibilitar o recebimento de mensagens enviadas pelos usuários ou
pelos sistemas. Podendo, tambem, consultar todas as mensagens de sua caixa de
entrada, através de vários critérios, lidas, não lidas, aguardando ciência. não lidas e/ ou
aguardando ciência, cientificadas, inativas e todas, podendo detalhar, responder,
imprrmir e inativar.
1

1)

'í2)

A solução deverá

possibilitar visualizar todas as mensagens enviadas pelo usuário.
Podendo, também, consultar todas as mensagens de sua carxa de saída, através de
vários critérios, levando em consideração o destinatário, lidas, não lidas, aguardando
ciência, não lidas e/ ou aguardando ciência, cientificadas, inativas e todas, podendo
detalhar, responder e imprimir

A

solução deverá permitir a ciência do usuário. Um determinado sistema envia a
solicitaÇão de ciência ao Domicilio Eletrônico para o usuário. Caso tenha mais de um
destinatário no comunicado. o Domicílio Eletrônico deve considerar como Data de
Ciência, a data da primeira leitura de comunicado ou a data da assinatura do Termo de
Ciência, dependendo do parâmetro cadastrado. Após a ciência deve retornar à
confirmação para o sistema solicitante.

13)A assinatura do Termo de Ciência deverá ser realizada com uso do Certificado Digital
ICP-Brasil A1 ou A3.
Módulo 24: e-DOC

Essa íuncionalidade deverá permitir que usuários internos tramitem documentos
assinados digitalmente entre os diversos setores, sem a necessidade de formar o processo
administrativo eletrônico. Permite também possuir uma biblioteca de modelo de documentos
que pode ser geral, setorial e individual.

1) A soluçáo deve permitir a parametrização de tipos dê documentos onde deverá conter
no mínimo a: descrição, sigla e prazo máximo de resposta, com as funcionalidades de
incluir, consultar, alterar e excluir.
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deve permitir a paramelrizaçáo de tipos de modeios de documento onde
deverá conter no mínimo o: código do modelo, descriÇão do modelo e módulo, com as

2) A solução

funcionalidades de consultar. incluir ê editar.

3) A solução deve

permitir a parametrização dos modelos de documentos por espécie de
documento onde o mesmo fará o merg com o modelo da especie de documentos.
Deverá conter no mínimo a: descrição do documento, descrição do arquivo, data de
inclusão, usuário de inclusão e status, com as funcionalidades de consultar, incluir e
editar.

4)

A solução deverá permitir o cadastro de hashtag que poderão ser utilizadas nos modelos
de documento. Estas hashtag são parâmetros que são preenchidas no momento da
geração de uma espécie de documento. Deverá conter no mínimo o: status, código,
nome e a descriÇão, com as funcionalidades de consultar, incluir, editar e excluir.

5) A

solução deve permrtir o controle de documentos, assim como, crrar as espécies de
modelo de documentos padronizados, criando uma biblioteca de documentos que pode
ser geral, setorial e individual;

6) A solução deve permitir que

cada setor possa criar seus modelos de documentos,
podendo os mesmos serem disponibilizados na biblioteca pública ou simplesmente na
biblioteca privada do setor.

7) A soluçáo

deve controlar a disponibilização dos documentos na biblioteca pública ou
privada, somente após aprovação do modelo pelo setor ou responsável.

8) A

solução deve possibilitar a hierarquização na elaboração do documento, tendo no
mínimo as seguintes funções: elaborador, revisor e autoridade competente para assinar
o documento digitalmente;

9)

A solução deve possibilitar que o documento assinado digitalmente possa ser consultado
no portão do órgão pêlo destinatário para certificar sua autenticidade através do seu
QRCode ou código de autenticação;

10)

A soluçáo deve possibilitar a abertura do processo administrativo de um documento
assinado digitalmente dentro do e-DOC;

11)A solução deve permitir a consulta de documentos pelo conteúdo.
12)A solução deve permitir modelo de documento por categoria,

13)A solução deve permitir a criação de documento interno utilizando o tipo, espécre e
modelo:

14)A solução deve permitir a criaçáo de documento intêrno, podendo ser destinado a um
setor ou a um destinatário específico do setor;
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15)A solução deve permitir a criação de documento interno com vários destinatários, isto

é,

vários setores ou vários destinatários específicos do setor;

16)A soluÇão deve pêrmitir a criação de um documento interno com obrigação de resposta
pelo dêstinetário, essim como, alterar o tempo de resposta diferente do paràmetro do
documento:
17)

A solução deve permitir a criação de documento externo utilrzando o tipo, espécie

e

modelo;

18)A solução deve permitir a criação de documento externo, podendo ser destinado a um
órgão ou a um destinatário específico do órgão;

19)A solução deve permitir a criação de um documento externo com obrigação de resposta
pelo destinatário;

20)A solução deve permitir a criação de um documento externo vinculado a um processo
administrativo, que será anexado ao processo no momento da assinatura digital do
documento;

21)A solução deve permitir o cadastramento de órgãos externos com no mínimo

os

seguintes argumentos: Sigla, Esfera, Nome do órgão, Responsável pelo órgão e Cargo
do responsável, com as funcionalidades de consultar, incluir e editar;
22)

A solução deverá permitrr a consulta dos documentos por, no mínimo, os

seguintes

critérios:

a) Unidade de origem,
b) Unidade de destino;
c) Tipo de documento;
d) Estado do documento;
e) Documentorespondido,

0

g)
h)

23)

A

Documento aguardando resposta,
Número do documento;
Data inicial e final do documento.

soluçáo deve permitir

a

recepção de documento externo utilizando

o tipo de

documentoj

24)A solução deve permitir a recepção de documento externo. podendo ser destinado a um
órgão ou a um destinatário específico do órgão;

25)A soluÇão deve permitir a recepção de documento externo com obrigação de resposta
pelo destinatário,
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26)A solução deve permitir a recêpÇão de documento externo identificando os seguintes
argumentos:

a) Orgão de origem;
b) Remetente;

c)

Cargo do remetente;

d) Tipo de documento;
e) Número do documento,

f)

Data do documento,

i)
j)

Resumo do documento;

g) Setor de destino,
h) Destinatário;
lmportar documento.

27)A solução deverá possuir caixa de entrada que lista os documentos do destinatário. com
os seguintes parâmetros de seleção:
a) Unidade de origem;
b) Tipo de documento;
c) Número do documento;
d) Esfera do remetente;
e) Estado do documento,

f)

Período inicial e final.

28)A solução deverá possuir caixa de entrada que lista os documentos do destinatário, com
os seguintes parâmetros:
a) Remetente;
b) Tipo de documento;
c) Número do documento,
d) Unidade de origem,
e) Unidade de destino;
f) Data de emissão do documento;
g) Prazo;

h)

Status.

29)A solução deverá possuir caixa de entrada que lista os documentos do destinatário, com
as seguintes funcionalidades:

a)

c)

lmprimir documento;
Arquivar documento;
Responderdocumento;

d)

Abrir processo.

b)

30)A solução deverá possuir a funcionalidade que lista todos os documentos emitidos pelo
usuário, com os seguintes parâmetros de seleção:
a) Unidade de origem;
b) Tipo de documento;
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c)

d)
e)

Número do documento;
Esfera do remetentei
Estado do documento;

f)

Período inicial e final.

-I

CPL

»(

31)A solução deverá possuir a funcionalidade que lista todos os documentos emitidos pelo
usuário, com os seguintes status:
a) Asslnar e enviar;
b) Para revisar;
c) Revisado;
d) Rascunho;
e) Para distribuir;
Arquivados;
g) Para enviar;
h) Aguardandoresposta;

fl

i)

Caixa de saída.

32)A solução deverá possuir a funcionalidade que lista todos os documentos emitidos pelo
usuário, com os seguintes campos:
a) Número do documento;
b) Tipo do documento;
c) Data da emissão;
d) Unidade de destino;
e) Destinatário;
Prazo;

Í)

g)

Status.

33)A solução deverá possuir a funcionalidade que lista todos os documentos emitidos pelo
usuário, com as segulntes funcionalidades.
a) lmprimir documento,
b) Assinar documento;
c) Finalizardocumento;
d) Cancelar documento;
e) Detalhar documento.

Módulo 25: Denúncia Espontânea

O Módulo de funcionalidades de Denúncia Espontânea é utilizada pelo contribuinte,
contador, representante legal e usuários internos para realizaÍ a denúncia espontânea e
consultar as denúncias efetivadas.

1)

A

solução deverá permitir consulta

de

denúncia espontânea

por

inscrição,

CPF/CNPJ, Nome/Râzão Social, Tributo, Número da Denúncia e Período.

2)

A solução deverá permitir a seleção da infração
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3)

A solução deverá permitir a anêxaÇão de arquivos

4)

A solução deverá permitir denunciar de até 12 (doze) períodos de um

mesmo

exercício.

5)

A solução deverá permitir calcular automaticamente as imputaÇóes de acordo com o

período.

6)AsoluÇãodeverápermitirimprimiroTermodeDenúnciaEspontâneaquandoêstá
estiver sendo Íealizada por usuários internos.

A solução deverá permitir listar os números das Notas Fiscais eletrônicas - NFe para
cada período da denúncia.

7)

8)

A solução deverá ter integração nativa com o Conta Corrente.

9)

A soluçáo deverá possuir cadastro de modelo de documento com a utillzaçáo

de

Hashtag.

1O)

Asoluçáo deverá possibilitar o cancelamento da denúncia espontânea

11)

A solução deverá estar integrada com o processo administrativo íiscal eletrônico.

12)

A solução deverá possibilitar consulta de relatório por múltiplos critérios: lnscrição,
CPF/CNPJ. Nome/Razão Social, Período da Emissão da Denúncia, Número da Denúncia,
Status da Denúncia.

13)

A soluÇão deverá guardar os termos gerados em PDF, assinados digitalmente

Módulo 26: Malhas Fiscais
Esta funcionalidade deve proporcionar a geraçáo e o controle das intimaçÕes, através
de um fluxo determinado em diversas áreas, tais como: análise da intimação e aÇão íiscal da
intimaÇão. Esta ferramenta deverá apresentar, no minimo, os seguintes requisitos.

1)

A solução deve permitir a lavratura de intimação em lotes, por malhas Íiscais, com
seus respectivos papeis de trabalho, através, no mínimo, dos seguintes critérios. Tipo de
Malha, Modelos de lntimaÇão, grupo de contribuinte, possui DT-e, l/onitorados, Valor
Mínimo e Máximo, Período lnicial e Final.

2)

A solução deve permitir a assinatura em lote das intimaÇões

3)
a

A soluÇão deve permitir dar ciência de contribuintes através do DT-e. O sistema envia
solicitação de ciência do contribuinte através do sistema DT-e, caso tenha mais de um

destinatário no comunicado (exemplo: contador), o DT-e deve considerar como Data de
Ciência, a data da primeira ciência data, independente se a ciência tenha sido feita pelo
próprio Contribuinte ou por outro responsável pelo PAF. Após a ciência deve retornar á
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confirmação Para o sistema;

4)ASoluÇãodevepermitircancelaroparecerpossibilitandoaemissãodeumnovo
parecer.

5)

A solução deverá realizar a distribuição da intimação de acordo com os critérios

parametrizados.

6)

A soluçáo deverá permitlr a parametrização da distribuição das intimaçóes

7)

A

para

por valor' por tipo'
análise e lavratura como no mínimo os seguintes critértos: monitorados,

solução deverá permitir consulta avançada com

no mínimo os

seguintes

parâmetros:

a)

Equipe Responsável,
Auditor Responsável;
c) Período da lntimaçáo;
d) Período da NotificaÇão;
e) Data da Ciência,
f) Valor da lntimação;
g) Número da intimação,
h) Somente as sem pedidos de análise;
i) Solicitadasanálises;
j) Ciência tácita;

b)

k)

8)

Ciência expressa.

A solução deverá permitir as substituiçôes de responsável pela execução de uma

târefa,

9)

A solução deverá permitir que o contribuinte possa realizat a sua manifestaÇão, isto
é, pedido de análise.

10)

A soluçáo deverá permitir a comunicação e intimação vinculadas ao contribuinte

registrado e o horário de recebimento dessas comunicaçôes,

11)

A solução deverá permitir a gestão efetrva do número de processos designados a um
determinado responsável, permitindo consultar a lista de expedientes, bem como o seu
desempenho;

12)

A solução deverá permitir visualzar cada tarefa realizada. registrando o horário e os
documentos associados à tarefa e quem a executou.

13)
14)

A solução deverá permitir a parametrização do prazo de análise,

A solução deverá possutr ferramenta de "workflow" de forma a direcionar, de acordo
com o tipo de tarefa, priorrdades e alçadas, aulomaticamente ao responsável pela análise e
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decisão:

consulta simples do processo com no minimo os
seguintes critérios de consulta: Número do processo, lnscriÇão Estadual, CNPJ/CPF. Razáo
Social e Período.

15) A solução deverá

permitir

a

A solução deverá configurar o modelo da intimação com no mÍnimo os seguintes

16)

parâmetros:

a)

Modelos da lntimação com os seguintes parâmetros:
. Descrição do Modelo,
. Sigla do Modelo;
. Malhâ,
. Regra da lntimaÇão:
. Código da lnfraÇão:
. Descrição do Fato;
. Descrição do Dispositivo da Obrigação;
. Descrição do Dispositivo da Penalidade;
. Procedimento;

.
b)

Configuração da lntimaÇão:
. Termo da lntimação:

.
c)

Mensagem ao DT-e quando da assinatura do parecer.

Configuração do Termo de lnícro:
. Termo do Termo de lnício;

.
17)

Mensagem ao DT-e quando da assinatura da lntimaÇão.

Configuração do Parecer.
. Termo do Parecer;

.
d)

Efeito da não regularizaçâo.

Mensagem ao DT-e quando da assinatura do Termo de lnício.

A solução deverá possuir configuraÇões gerais com no mínimo as seguintes:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Período do mês que poderão ser lavradas as intimaçôes,
Ordem de distribuiÇão das intimaçóes no grupo;
Número máximo de intimaçáo por auditor;
Número máximo de intimação acima por Auditor;
Quantidade de dias para que o período possa ser objeto de intimação:
Quantidade de dias para que a intimação seja objeto de auto de infração.
Percentual de referência:
Mensagem DT-e da lavratura do TIF;
Mensagem DT-e da solicitaÇão de análise;
Perfil que podem editar o texto aluda.
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A solução deverá possuir configuraçóes de controle de malhas com no mínimo

18)

os

seguintes parâmetros
a) Tributos;

b) Configuração de tabelas de débito

.
.
.
.
.
.
.
.

Nome da tabela;
CamPo Chave Período;
Campo chave contribuinte;
Nome do campo;
Descrição do campo:
Máscara de exibrção:
Máscara de conversão;
Tipo de dados.

c) Configuração dados da intimação:
' Nome da origem;
. Campo Chave débito;
. Campo chave contribuinte;
. Nome do campo;
. Tipo de dados;
. Campo de origem;
. Máscara de conversão.

19)

A solução deverá possuir configurações de controle de documentos

a)
b)

a rotina desativa a ciência da intimação no
processo;
DT-e e coloca um Check e encerra o
A lntimaçâo tem conta-corrente ativo com sÍaÍus de débito - a rotina desativa a
CC e coloca um Check e encerra o processo.

A lntimaÇão não tem conta corrente

21\ A solução

deverá prover

a

-

possibilidade

de o contribuinte solicitar análise da

intimação:

22)

A solução deverá prover a

possibilidade da autoridade íiscal emitir parecer da
solicitação de análise da intimação, como sua respectiva atualização dos valores no Conta
Corrente em caso de improcedência ou procedência em parte da intimação.

23) A soluçáo

a

possibilidade de lavratura de Termo
FiscalizaÇão em Lote, com assinatura digital em lote também.

24)
ind ivid

deverá prover

de lnício

de

A soluÇão deverá prover a possiblidade de lavratura do Auto de lnfração em Lote ou
ualmente:

25)

A solução deverá prover a possibilidade de dar ciência de documentos emitidos;

26)

A soluÇão deverá prover a possibilidade de excluir documentos emitidos sem ciência
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27)ASoluçãodeverápossibilitaraconsultademalhasfiscaiseexportarorelatóriopara
o MS Excel.

28)

A soluÇão deverá possibilitar a consultar de pendência de malhas'

29)

A soluÇão deverá possibilitar excluir contribuinte de malha'

30)ASoluçãodeverápossibilitaraconsultadeexclusãorealizadadamalha'

31)Asoluçãodeverápossibilitaraexclusãodamalhaidentificandoomotivo

32)

A solução deverá possibilitar o reprocessamento da malha'

33) A soluÇão deverá possuir, no mínimo, as seguintes malhas:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Malha do ISSQN Próprio para o Regime de Competência
Malha que exibe os dados dos contribuintes que apresentam recolhtmento próprio
(sem retenção).
Malha do ISSQN Próprio para o Regime de Competência
Malha que exibe os dados dos contribuintes que apresentam recolhimento retido
(com retenÇáo).
Malha do ISSQN Valor Fixo Declarado no PGDAS-D
Malha que trata dos contribuintes que informaram no PGDAS-D valor fixo para o
ISSQN devido. A análise desta malha permite ao auditor identificar quais Empresas
declararam valor fixo e que não se enquadram na legislaÇão do município.
Malha da Divergência entre o Regime de Caixa x Competência
Ivlalha que analisa o regime de apuração do contribuinte. E feita a comparação entre
o regime no PGDAS-D com o regime cadastrado na Prefeitura. Além disso, é feita a
análise do valor das notas que não possuem incidência no próprio município (Artigo
3o da Lei Complementar 11612003). Outra verificação são os valores das notas com
os segurntes tipos de tributaÇão: lsentas, lmune e Exigibilidade Suspensa.
Malha da Mercadoria x Com Retenção x Sem Retenção
Malha que exibe os dados do cruzamento entre Venda e Revenda de lrilercadorias.
ISSQN Retido e ISSQN Próprio. As atividades que indicam a venda e revenda de
mercadorias são as seguintes: 1-Revenda de mercadorias, exceto para o exterior,
sem substituição Íibutária, 2-Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com
substituição tributária ou imunidade, 3-Revenda de mercadoflas para o exterior, 4Venda de mercadoriâs industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem
substituição tributária, S-Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte.
exceto para o exterior, com substituição tributária ou imunidade e 6-Venda de
mercadorias industrializadas pelo contribuinte, para o exterior. Esta lista está
disponível no tayout do PGDAS-D: Manualdeorientacaodo PGDASD v 1 2 8.
Malha do ISSQN Próprio x Retido
Malha que cruza os dados do ISSQN Próprio (sem retenção) com as informaçôes do
ISSQN Retido (com retenção). São exibidos os dados da base de cálculo com e sem
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retenção do PGDAS-D e da NFS-e para a definição do ISSQN devido próprio e
retido.

7)

Malha do PGDAS-D Negativo x ISSQN Próprio
Melha que analisa os PGDAS-D que âpresentam Receita Bruta zerada. E feito o
cruzamento com os dados do ISSQN Próprio (usando os valores da NFS-e). Além
disso, sâo analisados os dados das notas sem incidência no município e outras
receitas da NFS-e (lmune, lsentas e Exigibilidade Suspensa).
8) Malha da Mercadoria x Não lncidênte x ISSQN Próprio x ISSQN Retido
Malha que Íaz o cruzamento das mercadorias (Venda e Revenda de Mercadorias),
ISSQN Próprio (sem retenção) e ISSQN Retido (com retençâo). Além disso, sâo
analisados os dados da Base de Cálculo Não lncidente no Próprio Ítlunicípio
informados no PGDAS-D (Art. 30 Lei 11612003) e na NFS-e.
9) Malha do PGDAS-D Negativo x ISSQN Retido
tv'lalha que analisa os PGDAS-D que apresentam Receita Bruta zerada É feito o
cruzamento com os dados do ISSQN Retido (usando os valores da NFS-e). Além
disso, são analisados os dados das notas sem incidência no município e outras
receitas da NFS-e (lmune, lsentas e Exigibilidade Suspensa).
1 0) Malha do PGDAS-D Não lncidente
Ivlalha que cruza as informações do ISSQN do PGDAS-D não incidente no próprio
município com o valor da nota sem incidência no próprio e as bases de cálculo
próprias e retidas. Além disso, sáo analisadas as outras receitas da NFS-e (lmune,
lsentas e Exigibilidade Suspensa).
1 1) Malha do Parcelâmento PGDAS-D x NFS-e
Malha que exibe os dados do parcelamento do pGDAS-D na Receita Federal. E
obtida a Base de Cálculo do ISSQN próprio com base no valor da parcela
identificada no parcelamênto do pGDAS-D. Esta base obtida é confrontada com a
Base de Cálculo do ISSQN Próprio identificado na NFS-e.
12) Malha do PGDAS-D Locação Bens Móveis x ISSQN próprio
Malha que cruza os dados do PGDAS-D sobre a locação de bens móveis com o
lssQN Próprio. Esta ação é para buscar o Varor Real do rsSeN próprio Devido ao
Município. Além disso, são exibidos os dados da Base de cárcuro do rsseN Não
lncidente no Próprio municÍpio de acordo com a NFS-e. a Base de cárcuro com
retenção e sem retenção na NFS-e. são analisadas também as outras receitas da
NFS-e (lmune, lsentas e Exigibilidade Suspensa). As atividadês que indicam a
locação de bens móveis são as seguintes: 7-Receitas decorrentes da rocação de
bens móveis, EXcETo aqueras reracionadas nos itens 3.02 a 3.os da Lista anexa à
Lei complementar no 11612003,25-Locação de bens móveis, exceto para
o exterior e
26-Locação de bens móveis para o exterior. Esta lista está disponíver no rayout
do
PGDAS-D: Manualdeorientacaodo pGDASD v 12 B

Módulo 27: Cobrança
A ferramenta deverá controlar a cobrança administrativa, possibilitando
o controle do
estoque da dívida, formuraçáo do prano de ação, acompanhamento
e avaríação, atendendo
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requerimentos
a um con.lunto de funcionalidades de diversos tipos orientadas a satisfazer os
do processo de cobrança administrativa e executiva, tais como:

1)

A solução deverá possuir registro atuâlizado com a informação das dividas e dos
devedores que representam o "estoque da dívida" ou carteira em atraso'
permanentementeatualizadopelosurgimentodenovasdívidasouportransaçõesque
ocorramsobreasdívidas,comopagamentosouparcelamentos,ajustes(remissáo.
anistia, decadência, prescriçóes) etc. e pelas mudanças de estado das dívidas'
reclassiíicaÇão e segmentaçáo;

2)

Asoluçãodeverápermitiraconfiguraçãodosparâmetrosquepossibilitemadministrar
o ,,estoque da dívida,,, através dos quais são definidas aS caracteríSticas para
classificar, priorizar e sêgmentar as dividas em atraso e definir os critérios de ação
sobre os diferentes segmentos de dívida ou carteira, assim como os fatores para a
estimativa de risco,

3)

A solução deverá permitir a configuração dos parâmetros que permitam.

a)
b)
c)
4\

definição as regras de cálculo dos acréscimos legais nos débitos contidos na
carteira, se incide multa, juros e correção monetária e que índice será usado
para atualizar o débito;
definição dos parâmetros para negociaÇão dos débitos da carteira;
definição das regras de cancelamento dos débitos contidos na carteira e as
ações que este cancelamento afetará na Conta Corrente do contribuinte;

A soluÇão deverá permitir a coordenação de processos que apoia as distintas aÇões
que devem ser executadas pêlos cobradores, permitindo que âs mesmas sejam
realizadas. total ou parcialmente, dentro do sistema. Deverá possibilitar automatizar
diversas tareías enquanto realiza o sêguimento e controle detalhado da gestão
realizada, desde a sêleção de casos e sua atribuição aos cobradores, até o
fechamento e conclusão da cobranÇa. Devido às características das dívidas. permitirá
a configuração de distintas rotas ou caminhos para gerenciar os casos em função da
sua classificação, prioridade e do segmento a que correspondem, totalmênte vinculado
a um fluxo de tarefas:

5)

A solução permitirá a configuração dos parâmetros que administram o "estoque

de

dívida", através dos quais são definidas as características para classificar, priorizar e
segmentar as dívidas em atraso e definirão os critérios de ação sobre os diferentes
segmentos de dívida, assim como os fatores para a estimativa de risco,

6)

A solução permitirá ao gestor de processos que apoia as distintas ações que devem
ser executadas pelos servidores da área, permitindo que as mesmas se1am realizadas
totalmente dentro do sistema. Possibilitará automatizar diversas tarefas enquanto
realiza o seguimento e controle detalhado da gestão realizada, desde a seleção de
casos e sua atribuição aos cobradores, até o fechamento e conclusão da cobrança.
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Pêrmitirá a configuração de distintas rotas ou caminhos para gêrenciar os casos em
função da sua classificação, prioridade e do segmento ao que correspondem,

7) A soluÇão permitirá a administração

do estoque de dívida incluindo a análise de
informação sobre a carteira e sua evolução; o estabelecimento dos critérios que
determinam os parâmetros para classificá-la , Wiorizá-la e segmentá-la; os processos
para sua contínua atualização; e a geração de iníormação permanente para a tomada
de decisões;

8)

A solução permitirá a definição das açôes de cobrança incluindo o estabelecimento
dos processos ou etapas fundamentais para a cobrença das dividas em atraso, seus
passos, as atividades que se deve realizar em cada um e sua vinculaçáo com os
fatores de classificação do estoque de dívida;

9)

A solução permitirá o controle e monitoramento compreendendo a avaliação dos
resultados obtidos e sua classiÍicação em função da gestão reahzada e da situaÇão do
estoque de dívida, assim como a análise dos fatores de risco quanto aos devedores.
tanto da composição da carteira como das dívidas;

'10) A solução permitirá o plane1amento das açôes de cobrança e a formulação do plano a
ser seguido;

11)

A

solução deverá permitir uma análise completa do panorama das dívidas dos

contribuintes e responder a questões como:

a)
b)
c)
d)
e)
0
S)
h)

Quantos contribuintes fazem parte do estoque da dívida?
Qual é o valor total do estoque da dívida, discriminando principal, multas e
juros?

Que categoria agrupa a maior quantidade e valor das dívidas, determinando a
Moda, Média e Mediana?
Aque períodos fiscais correspondem?
Que antiguidade apresenta?
Qual é a quantidade total das dívidas por status?
Qual é o valor total das dívidas por status, discriminando principal, multas e
juros?
Que porcentagem do estoque já está inscrito em dívida ativa?

12) A solução deverá ter no mÍnimo os seguintes indicadores dentro do srstema:

a)
b)
c)
d)
e)

Total de Estoque da dívida em cobrança por lmposto/Arrecadação Total do ano
por impostos;
Taxa de Arrecadação de Cobrança por imposto e por tipo de Cobrança,
Taxa de Crescimento do Valor da Carteira por ímposto;
Taxa de Crescimento em Carteira por imposto;
Taxa de Recuperação por imposto
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13) A solução deverá permitir assinatura digital simples, co-assinatura

.H

e em lotê no

conteúdo digital;

14) A solução deverá permitir essinature digital individual ê em lote.
Módulo 28: Transferência Eletrônica de Fundos - TEF
Essa íuncionalidade deverá permitir a gestão da TEF - Transferência Eletrônica de
Fundos, isto é, operações com cartão de crédito e débito.

1) A soluÇão deverá ter a funcionalidade de cadastro das operadoras, com no mínimo, os
seguintes critérios: CNPJ, Razão Social, Endereço, Código do Convênio e nome de
contato,

2) A solução deverá ter a funcionalidade de consulta das operadoras.

como no mÍnimo os

seguintes critérios. CNPJ e Razão Social, podendo detalhar e editar;

3)

A solução deverá ter a funcionafidade de processamento do arquivo TEF

4)

A soluÇão deverá possibilitar a consulta do processamento do arquivo TEF

5)

A solução deverá possibilitar a consulta do arquivo TEF por administradora de cartão de
crédito e débito.

6) A solução

deverá possibilitar consultar, incluir, excluir e alterar as administradoras de
cartão de crédito e débito.

7)

A solução deverá possibilitar a consulta de Omissos do arquivo TEF.

8)

A solução deverá possibilitar a consulta das operações de TEF por contribuinte.

9) A solução deverá possibilitar a consulta ao cruzamento de informações do faturamento
consolidado da NFS-e e de TEF por contribuinte.
'10)A solução deverá possibilitar a consulta
ao cruzamento de informaçóes do faturamento
detalhado da NFS-e e de TEF por contribuinte.

í1)A solução deverá possibititar a geração da Notificação TEF de Divergência do NFS-e

x

TEF, em lote assinado digitalmente.

12)A solução deverá possibiritar a geraÇão da conta correntê da Notiíicação TEF.
13)

A soluçáo deverá permrtir alterar a Notificação TEF.

14)

A solução deverá permitir consultar a Notificação TEF.

'í5)A solução deverá permrtir
cancelar, em lote e individualmente, da Notificacão TEF.
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Módulo 29: Cartório
Essa funcionalidade deverá permitir aos usuários internos realizar a gestão das custas
cartoriais.

1)

A

soluÇão deverá permitir manutençáo das serventias extrajudiciais, com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteração e detâlhamento, com no mínimo os
seguintes critérios: serventia, nome do titular, CPF do titular, CPF do substituto, nome do
substituto, endereço e teleíone.

2) A

solução deverá permitir manutenÇão da tabela de custas extrajudicial, com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteração, com no minimo os seguintes critérios:
tipo da tabela e descrição da tabela.

3) A solução

deverá permitir incorporação de selo das serventias extrajudicial, com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteração, com no mínimo os seguintes criterios:
município, serventia, tipo de selo, finalidade, valor do selo e quantidade.

4)

A

a

manutenção da arrecadação do fundo, com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteração, com no mínimo os seguintes critérios.

solução deverá permitir

período de referência, custas e fundo.

5) A solução deverá permitir a manutenção da arrecadação da serventla, com

as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteraÇão e exclusão, com no mínimo os seguintes
critérros: período. município, serventia, arrecadação.

6)

A solução deverá permitir o cruzamento do valor arrecadado informado pela serventia ao
FERG e o valor declarado.

Módulo 30: Valor Adicionado Fiscal
Essa funcionalidade deverá permitir aos usuários internos realizar o acompanhamento
do ValorAdicionado Fiscal.

1) A soluÇão deverá permitír

importar arquivo Excel com os dados da população e área dos

municípios por exercício.

2) A solução deverá permitir importar arquivo Excel com os dados do índice

dos
municípios, com os seguintes parâmetros: código do município, tipo de índice e valor do
índice.

3) A soluçáo deverá permitir importar arquivo Excel

com os dados do valor adicionado do
índice dos municípros. com os seguintes parâmetros: código do município, tipo de índice
e valor do índice.
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4) A soluÇão

deverá permitir importar arquivo Excel com os dados do valor adicionado do
índice dos municípios, com os seguintes parâmetros: código do município, ttpo de indice,
HE. lE, HS, lS, VAP, VAS e VAPS

5) A solução deverá

permitir a consulta de valor adicionedo com no mínimo os seguintes
argumentos exercicio. tipo e município.

6) A

soluÇão deverá permitir a manutenÇão de empresa cêntralizadora com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteraÇão e detalhamento, com no mínimo os
seguintes argumentos: tipo, lE/CNPJ/CPF , nomelrazáo social e espécie.

7)

A soluÇão deverá permitir a

8)

A solução deverá permitir a manutenÇão dos dados da população e área dos municípios
por exercício com as funcionalidades de inclusão, consulta, alteração e detalhamento,
com no mínimo os seguintes argumentos. código do município, município, exercício e
população.

9)

A solução deverá permitir manutenção da tabela do CFOP, com as funcionalidades de
inclusão, consulta, alteração, com no mínimo os seguintes critérios: CFOP, Descrição do
CFOP e Tipo.

10)

incorporação de empresa centralizadora com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteraÇão e detalhamento, com no mínimo os
seguintes argumentos: tipo, lE/CNPJ/CPF , nomelrazào social e espécie.

A

a

consulta de movimentação por CFOP, com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteraçáo, com no mínimo os seguintes critérios.
RUC, Razão Social, Exercício, CFOP, Descrição do CFOp, Trpo e Valor.

solução deverá permitir

11)A solução deverá permitir importar os dados de uma planilha tvls Excel com os valores a
incorporação dos dados por CFOP, com no mÍnimo os seguintes critérios: Exercício,
Tipo de indice, RUC, CFOP e Vator.

12)A soluÇão deverá permitir a consulta do Valor Adicionado do simples Nacional com no
mínimo os seguintes critérios: exercício inicial e final, tipo, lnscrição, Nome/Razão
Social,

13)A solução deverá permitir a consulta do Valor Adicionado das prestaÇóes de serviços VAPS com no mínimo os seguintes critérios: exercício iniciar e final, tipo. espécie,
lnscrição, Nome/Razão Social;
'í4)

A

soluÇão deverá permitir a consulta do Valor Adicionado provisório - vAp com no
mínimo os seguintes critérios: exercício inicial e final, tipo, lnscrição, Nome/Razão

Social;
'15)

A

soluÇão deverá permitir a consulta do Valor Adicionado - VA com no mínimo os
seguintes critérios: exercício inicial e final, tipo, lnscrição, Nome/Razão Social;
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16)A solução deverá permitir a consulta do índice do Valor Adicionado - VA com no mínimo
os seguintes critérios: exercício inicial e final, tipo e município.
17)

A solução deverá permitir a consulta do Detalhada do Valor Adicionado - VA com no
minimo os seguintes critérios: exercício, tipo e município. Os dados deverão ser
demonstrados na seguinte ordem no relatóno: código do Município, Nome do lt/unicípio,
HE, IE, HS, IS, VAP, VAS, VAPS E VA,

Módulo 31: Serasa e Protesto
Essa funcionalidade deverá permitir aos usuários internos realizar
inclusão das CDA no SERASA ou Cartórios de Protestos.

1)

a gestão da

A soluçâo deverá permitir agendar as CDA que deverão constar no arquivo para
encaminhamento ao SERASA ou Cartórios de Protestos.

2)

A solução deverá controlar as CDA que foram encaminhadas a SERASA ou Cartórios
de Protestos.

3)

A solução deverá permitir consultar arquivo encaminhado ao SERASA ou Cartórios
de Protestos.

4)

A solução deverá permitir a leitura de arquivo retorno do ou Cartórios de Protestos

5)

A solução deverá permitir consultar débito no SERASA, por inclusão ou exclusão,
com os seguantes critérios. lnscrição, CPF/CNPJ, Número da CDA.

6)

A solução deverá permitir consultar arquivo no SERASA ou Cartórios de Protestos,
por inclusão ou exclusão, com os seguintes criténos: Número da Remessa / Arquivo,
lnscrição, CPF/CNPJ, Número da CDA.

7)

A solução deverá gerar arquivo de exclusão no SERASA ou Cartórios de Protestos

8)

A solução deverá possurr relatório de gestão da inclusão/exclusão no SERASA

ou

Cartórios de Protestos.

9)

A soluÇão deverá possuir relatório de mediÇão da eficácia da inclusão no SERASA ou
Cartórios de Protestos.

10) A solução deverá possuir a funcionalidade de exclusão manual no SERASA

ou

Cartórios de Protestos, em íunÇão de decisão judicial.

Módulo 32: Processo Administrativo Fiscal

Esta funcionalidade deve proporcionar

o

controle

na tramitação do

processo

Administrativo Fiscal (PAF), através de um fluxo determinado em diversas áreas. tais como.
orgão Preparadol Julgamento de Primeira lnstância, Julgamento de segunda lnstância. Ter
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a possibilidade de contestação via internet e da ciência de forma eletrônica. proporcionando
maior agilidade e segurança na tramitação e nos julgamentos dos processos. Esta
ferramenta deverá apresentar, no mÍnimo, os seguintes requisitos:

1)

A soluÇão deve ser totalmente aderente ao Regulamento do Processo Administrativo
Fiscal, vigente à época de sua implantação;

2)

A solução deve permitir a protocolizaÇão de defesas e recursos pela lnternet, por meio
de formulários eletrônicos específicos, com assinatura digital,

3)

A soluÇão deve permitir na protocolização de defesas e recursos pela lnternet, a
vinculaÇão de arquivos em formatos: PDF, Word. Excel, JPG zipados.

4)

A solução deve permitir a verificação da tempestividade das deíesas e recursos, com
base no calendário de expediente definido em nível nacional, estadual e municipal;

5) A solução deve permitir o armazenamento de documentos, pareceres, votos,
propostas de encamtnhamento e decisões elaboradas na instrução do contencioso
administrativoi

6)

A solução deve permitir o armazenamento dos documentos definitivos, pareceres.
votos e decisõês exaradas no contencioso administrativo, em formato original e em
PDF, assinado digitalmente;

7) A solução deve permitrr ao gestor informar a data da pubricação dos atos do
contencioso administrativo;

8)

A solução deve permitir ao usuário interno e externo a consulta do andamento
processo administrativo,

9)

do

A solução deve possuir a Lista de Trabarho onde deverá constar todas as tarefas
serem realizadas pelo usuárro;

a

10) A soluçáo deve permitir ao usuário interno e externo a consurta
ao conteúdo de
petiçôes e decisôes;

11) A solução deve permitir anexar arquivos textos, planilhas
de cálculo e ima gens às
defesas e recursos com suas respectivas qualificações (exemplo:
evidências,

pareceres, decisão etc.);

12)

A

solução deve possuir

ferramenta de workfrow de forma
direcionar
automatrcamente ao gestor responsáver pera anárise
e decisão, de acordo com o tipo
de contencioso, prioridades e alçadas;

a

13) A solução deve permitir a rncorporação de processos
físicos em andamento, nas
seguintes fases. cobrança no órgão preparador, cobrança
da decisão e cobrança do
Ilrtr I rhan \trnr,r.. lír5'- BirtrÍr) Ir,çiriL lml\(raIi/ \lA
qlx)-5íri

( t P:

',5

à-

N

(\cl

I

)

ESTADO DO MARANHÃO

PREFETTURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAo

X

acórdão

14)AsoluçãodeveterintegraÇãonativaentreasfuncionalidadesdeGEDeWorkflow'
processo digital;
15) A solução deve possuir visualização de múltiplas páginas de um
'16)

A

do processo
solução deve Permitir a geração do processo físico (download

eletrônico Para imPressáo);

17)ASoluçãodevepossuirrecursointegradodeReconhecimentooticodeCaracteres
(OCR), de forma a permitir que sejam Íeitas busces textuais nos documentos
digitalizados ou anexados ao processo;

conteúdo dos arquivos gerados pelo sistema e
por
daqueles adicionados pelo usuário, de forma a permitir â consulta instantânea

'!8) A solução deve indexar todo

o

qualquer texto contido nos documentos armazenados;

19) A solução deve permitir o uso de notas descritivas ao longo dos processos que podem
ser públicas e prtvadas.

20) A solução deverá permitir ao contribuinte visualizar e selecionar apenas os autos

de

infraçáo que estão no prazo de impugnaçáo, recurso e recurso de revista.

21) A soluçâo deverá permitir a protocolização de defesas e recursos pela lnternet,

com

uso de assinatura digital no conteúdo digital;

22) A solução deverá permitir a verificação da tempestividade das deÍesas e recursos,
com base no calendário de expediente definido;

23) A soluÇão deverá permitir o armazenamento dos documentos, pareceres, diligência,
relatório, votos e decisões exaradas no contencioso administrativo fiscal com uso de
assinatura digital no conteúdo digital;

24) A solução deverá permitir iníormar a data da publicação dos atos do contencioso
administrativo fiscal;

25)

A solução deverá permitir a consulta do andamento do processo administrativo fiscal,

26)

A solução deverá permitir a consulta ao conteúdo de contestação e decisões;

27) A solução deverá permitir anexar arquivos textos, planilhas de cálculo e imagens às
defesas e recursos com suas respectivas qualificaçóes (exemplo. evidências,
pareceres, decisão etc.);

28) A solução deverá permitir a consulta e obtenção dos documentos fiscais eletrônicos e
escriturações eletrônicas a partir da chave de acesso ou identificação de arqurvos
informados no PAF, através de integração com os sistemas de DT-e,
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29) A solução deverá permitir a comunicação e intimaÇão vinculadas ao contribuinte
registrado e o horário de recebimento dessas comunicações;

30) A solução deverá permitir a gestão efetiva do número de processos designados a um
determinado responsável, permitindo consultar a lista de expedientes, bem como o
seu desempenho;

31) A solução deverá permitir visualizar cada tarefa realizada, registrando o horário e os
documentos associados à tarefa e quem a executou.

32) A solução deverá permitir a parametrização do prazo de prorrogaÇão das defesas

e

recursos com base no calendário do expediente;

33) A solução deverá possuir ferramenta de "workflow" de forma a direcional de acordo
com o tipo de tarefa, prioridades e alçadas, automaticamente ao responsável pela
análise e decisão;

34) A solução deverá permitir a configuração das câmaras, seus horários de início das
sessões e seus membros efetivos e suplentes,

35) A solução deverá permttir a configuração dos assuntos e sub assuntos, e em que se
parametriza, o fluxo, instância, tempestividade, recepciona documento intempestivo,
possui controle de qualidade e contagem de prazo em dias corrido ou úteis.

36)

A solução deverá permitir a designação de membros das câmaras e seus suplentes;

37) A solução deverá permitir o que o julgador, relator ou qualquer íunÇão relacionada
tenha a visão integral do processo;

38) A solução deverá permitir

a definição da pauta de julgamento por câmara.

39) A solução deverá permitir a consultas das pautas de julgamento agendada por
câmara,

40)

A solução deverá permitir a substituição do responsável pela tarefa;

4'1) A solução deverá permitir o controle das atas de sessôes,

42)

A soluçâo deverá permitir o controle de publicaÇão dos acórdãos;

43) A solução deverá permitir

o controle do julgamento nas câmaras: reelizando o controle
da votação, da suspensão e do pedido de vista;

44) A solução deverá permitir que, o presidente da sessão ou a secretária da junta,
conduza o julgamento em primeira e Segunda rnstância no caso de ser jurgamento
colegiado;
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soluÇão deverá permitir votaÇâo do processo que está sendo julgado em Segunda
lnstância pela Câmara. As opções de votação devem ser: "a favor", "contra" e "pedido

45) A

de vista";

46) A solução deverá permitir, no caso de empate nâ votaÇão do processo, que

o

presidente tenha a opÇão de desempatar registrando o seu voto;

47) A solução deverá permitir ao presidente da sessão ou a secretária encerrar a sessão
de votação, após a votação do processo em julgamento em Segunda lnstância;

48) A solução deverá permitir o armazenamento, em PDF, de minutas de documentos,
pareceres, votos, propostas de encaminhamento e decisões a serem elaboradas na
instruÇáo do contencioso administrativo,

49) A soluÇáo deve permitir a realizaçáo de sorteio de processos do contencioso

para

julgamento de acordo com as regras parametrizadas;

50) A solução deve permitir a parametrizat o PAF como vermelho, isso fará com que

na

lista de trabalho ou em qualquer consulta eles deverão ter prioridades na montagem
da lista.

51) A solução deve permitir a geração e controle de pautas

de julgamento do contencioso

administrativo.
52)

A

solução deve permitir

a

geração

e

publicação de Atas

de Julgamento

do

Contencioso Administrativo,

53) A solução deve permitir a gestão efetiva do número de contenciosos administrativos
designados a um delerminado responsável, permitindo consultar a lista de
expedientes, bem como o desempenho do responsável;

54) A solução deve permitir o controle dos prazos de convocações ao contribuinte,
recebimento e atendrmento das notificações;

55) A solução deve permitir

a soricitaÇão, encaminhamento e resposta de dirigência;

56) A solução deve permitir a homologação de pagamento total do pAF, automática e
manualmente, gerando a assinando digitalmente o conteúdo digital do termo de
homologação respectivo.

57) A solução deve permitir

rcalizat o pagamento total de pAF, com certificado de crédito
e outros pagamentos, gerando a assinando digitarmente o conteúdo drgitar do termo
respectivo;

58) A solução deve permitir dar ciência de contribuintes através do DT-e. o sistema

envra

a solicitaÇão de ciência do contribuinte através do sistema DT-e, caso tenha mais
de
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um destinatário no comunicado (exemplo: advogado), o DT-e deve considerar como
Data de Ciência, a data da primeira ciência data, independente se a ciência tenha sido
feita pelo próprio Contribuinte ou por outro responsável pelo PAF. Após a ciência deve
retornar à confirmação para o sistema;

59) A solução deve permitir dar ciência ao contribuinte ou responsável através de
correspondência com aviso de recebimento (AR.) O sistema envaa o comunicado
através de correspondência com AR. Quando este AR retornar o preposto
responsável pela ciência, este o digitaliza, anexa e assina digitalmente o mesmo.
Caso a ciência seja válida, o preposto assina o termo de ciência do contribuinte,

60)

A solução deve permitir dar ciência ao contribuinte através de edital. O sistema envia
os contribuintes que devem ser cientificados através de edital, após este
procedimento e formulada publicaÇão dos contribuintes no diário oficial do estado
(DOE) e o mesmo pode ser publicado de forma automática ou manual,

61) A solução deve permitir

a

ação de sobretarja de palavra.

O

sistema coloca o

documento original no status inativo e incluirá o documento original com a censura no
PAF com assinatura digital do usuário que executou a referida sobretarja de palavra,

62) A solução deve permitir a ação de seleciona um documento na árvore do PAF

e

executa a ação de desapensar. O PAF-e colocará o documento no status de inativo e
incluirá no PAF o Termo de Exclusão de Documento com a assinatura digital do
usuário que executou o referido desapensamento;

63) A solução deve permitir a acompanhar os PAF parcelados, portanto deverá criar

uma
etapa de acompanhamento de parcelamento do PAF que poderá ser visualizada pelos
órgãos responsávers pela gestão da cobrança administrativa e judicial.

64) A solução deve permitir o registro de todos os eventos de lançamentos, incluindo-se
todas as modalidades de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário.

Módulo 33: Programa de Estímulo à Cidadania

Esta funcionalidade deve estimular os consumidores de serviços a exigirem o
documento fiscal, com isso, estimularão os contribuintes do lpru a pagarem em dia o
imposto, elevando o cumprimento voluntário da obrigação tributária e consequentemente a
arrecadação.

1)

A solução deverá ter a funcionalidade de cadastramento pessoas físicas
que podem participar do programa;

2)

e.1urídicas

A solução deverá ter a funcionalidade de alteraÇão dos dados cadastrais das pessoas
físicas e jurídicas;
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A solução deverá ter a funcionalidade de controle de acesso próprio para
de estímulo à cidadania:

3)

4) A soluçáo deverá ter a funcionalidade

Ô

programa

de controle de usuário do programa

de

estímulo à cidadania:

5)

A solução deverá ter a funcionalidade de controle de períis do programa de estímulo
à cidadania:

6) A solução deverá ter a funcionalidade

de controle de unidade do programa de

estímulo à cidadania;

A solução deverá ter a funcionalidade de controle de aplicaçôes do programa

7)

de

estímulo à cidadania;

8)

A soluÇão deverá ter a funcionalidade de alteração de senha,

9)

A solução deverá têr a funcionalidade de informação de contato tais como: TeleÍone,
celular, e-mail, WhatsApp;

10) A soluÇão deverá

11)

ter a funcionalidade de conta corrente dos seus créditos;

A solução deverá ter a funcionalidade de consulta conta corrente dos seus créditos;

12) A solução

deverá ter a funcionalidade de consulta de bilhetes por sorteio,

13) A solução deverá têr a funcionalidade de registrar reclamação pelo participante do
programa;

í4)

A solução deverá ter a funcionalidade de consulta reclamação,

15) A soluÇão deverá

ter a funcionalidade de fechamento da reclamação,

'16) A solução devêrá ter a funcionalidade de configuração de assunto e subassunto da
reclamação;

17) A soluÇão deverá
1

8)

ter a funcionalidade de cadastro de prêmio;/

A solução deverá ter a funcionalidade de geração de cupons;

19) A solução

deverá ter a funcionalidade de cadastro de sorteio:

20)

A solução deverá ter a Íuncionalidade de cadastro de sortero;

21)

A solução deverá ter a funcionalidade de processamento de liberação de crédito,

22)

A solução deverá ter a Íuncionalidade de cadastro de transação;
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lista negra'
23], A solução deverá ter a funcionalidade de cadastro da

do programa de
24) A solução deverá ter a funclonalidade de suspender participantes
estímulo à cidadania;

A soluçáo deverá ter a

25)

funcionalidade de controle de arquivo de pagamento do

sorteio de prêmio;

A soluçáo deverá ter a

26)

funcionalidade de controle de arquivo de pagamento do

sorteio de prêmio;

27) AsoluÇãodeveráterafuncionalidadedeprocessamentodoarquivoretornobancário;
28) A solução deverá ter a funcionalidade de geração do arquivo da DIRF'
2e) A solução deverá ter a funcionalidade de confirmação da entrega de prêmio'

A solução deverá ter a funcionalidade de consulta de participante do programa de

30)

estímulo à cidadania:

A soluçáo deverá ter a funcionalidade de envio de mala direta aos participantes do

31)

programa de estímulo à cidadania,
32')

A solução deverá ter a funcionalidade de consulta credenciados no participante do
programa de estímuio à cidadania;

deverá ter a funcionalidade de consulta credenciados no participante do
programa de estímulo à cidadania;

33) A solução

34) A solução deverá ter a

funcionalidade de consulta solicitaçóes de transferência
bancárias dos participantes do programa de estímulo à cidadania.

1.4.3. Do Suporte Técnico e Manutenção do Software

A manutenÇão preventiva e corretiva será realizada pela empresa contratada seguindo
os padrões contidos nos itens abaixo:

í,4.3.1. SUPORTE TECNICO
.4.3.1.'1. A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico ao funcionamento do
software, quando solicitado pela CONTRATANTE, mediante abertura de chamado técnico,
via correspondência, telefone, fax, e-mail ou internet. entre 08h00 e 18h00, nos dias úteis.
nesta municipalidade, ao deparar-se com as seguinles situações.
1

1)

Ilua

t

Quando a CONTRATANTE recebe mensagem de erro e não consegue solucionar o
problema, baseado nas instruções contidas em documentaÇão do software;
rbano Srnro\. I657 - Bairro .luçara.
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2)

Quando a CONTRATANTE possui uma dúvida e a mesma não pode ser esclarecida
através das informações contidas na documentação do software:

3)

Quando o software não funciona conforme a sua documentaÇão

4)

Dúvidas de CONTRATANTE abrangendo processos, rotinas, normas, procedimentos
de trabalho e dados e informaçóes sobre soluçóes de problemas, recuperação de
sistemas, prestação de informaÇões, elucidação de dúvidas quanto à utilizaÇão do
software e outros questionamentos;

1.4.3.1.2, Além do suporte onlrne a empresa vencedora deverá disponibilizar pelo menos 01
(um) funcionário da empresa para dar suporte presencial nas dependências da Secretaria
Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária durante a execução do contrato sempre que
necessário
1.4.3.1.3 Os atendimentos às chamadas, quanto à prestação do serviço de suporte técnrco,
deverão ser feitos classificados por prioridades, coníorme tabela a seguir:
SUPORTE TÉCNICO

Classificação

Prazo para resolução

Descrição

Máximo em até 24 (vinte e
quatro) horas (úteis) para Problema que ocasiona um processo
solução de contingência e crítico para a Contratante, com reflexo

Extrema
Prioridade

resolução defrnitiva do importantíssimo na operação do sistema
problema e suas causâs em, de tal forma que se torne inoperante,
no máximo, 5 (cinco) dias parcial ou totalmente.
corridos;
Máximo em 48 horas (úteis) Problema que afete um processo de
grande importância para a Contratante,
pata
solução de que
não torne o Sistema inoperante, mas
contingência; E resoluçáo
que prejudique
funcionalidade de
definitiva do problema e suas
causas em até 5 (cinco) dias alguns módulos, impedindo o

Alta Prioridade

a

cumprrmento

úteis

de

prazos legais

nas

execuçôes.

,Máximo em 48 horas (úteis)
.
t\itédra

Prioridade

Pa'a

soluÇão de
E resoluÇão

Problema que afete um serviço que não
definitiva do problema e suas torne o Sistema inoperante, mas que
'causas em até 7 (sete) dias preiudique alguma funcionalidade.

contingência:

lúteis
Rrrir I rh.lnr, \. )l.N
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Máximo em 72 horas (úteis)
Baixa
Prioridade

pa? a

solução

de
Problema que não resulte em processo
resolução
contingência;
crítico e torne o Sistema inoperante.
definitiva do problema e suas
causâs em até 15 dias úteis.

E

1.4.3.2. OA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE:

1.4.3.2.1.

A

CONTRATAD

A

ÍealizaÍá

a

manutenção no software, objeto deste Edital'

priorizando as seguintes atividadês:

a)

Legals: destinadas a dar cumprimento às normas legais ou regulamentares'

b)

seu
Corretivas: destinadas a corrigir erros identificados nos sistemas' que impedem
correto funcionamento ou que representem desvios às especificaçôes definidas;

c)

Evolutivas (em termos tecnológicosl. trocas de versões de banco de dados, sistema
operacional, otimizações de desempenho, entre outros que se enquadrem nesse
contexto;

d)

Adaptativas: que visem dar ao sistema condiçóes para se adaptar
situação ou aspectos dlferentes de situações já existentes.

a

uma nova

1.4.3.3. Da Segurança do Sistema
1.4.3.3.1. O sistema deverá ter procedimentos de segurança que protejam as informações e
os acessos ao sistema, às tarefas executadas deverão ser controladas e preservados
quanto ao uso indevido e da prática de atos contrários aos interesses do ltlunicípio e
dos contribuintes.
1.4.3.3.2.0 sistema deverá contar com uma estrutura de supervisão que mantenha
permanente vigilância e controle sobre todos os atos praticados pelos usuários do
Sistema.
1.4.3.3.3.0 sistema deverá permitir auditoria de todas as operações efetuadas por usuários
(alteraçôes, inclusões e exclusôes).
í.4.3.3.4.0 sistema deverá permitir a rntegridade do banco de dados em todas as
transaçôes em srtuações de queda de energia e falhas do software.
1.4.3.3.5.0 sistema, as inÍormações e os dados gerados deverão ser armazenados pela
ADMINISTRAÇÃO, em locais com alta dlsponibilidade, tolerância a falhas, balanceamento
de carga, contingência operacional e estrutura de rede, segurança, recuperaÇão de dados,
gerenciamento e monitoração, capaz de atender a demanda do município, contando com
servidores de aplicaÇão, servidores de banco de dados, servidores controladores de
domínio, appliance firewall, monitoramento dos ServiÇos, Grupo Motor/Gerador e Software
Antivirus
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1.4.4.9 TREINAMENTO PARA USUÁRIOS EXTERNOS DO MUNICiPIO

LICITANTE vencedora devêrá ministrer trêinamento e capacitaÇãô aos Contribuintes,
Contadores e Entidades de Classe sobre as funcionalidades do sistema, tota,izando 150
interessados. O treinamento será ministrado através de palestras e várias demonstrações
aos usuários, alem de disponibilizar material online, como Manuais, descrevendo todas as
funcionalidades do sistema. Cada grupo terá no máximo 30 (trinta) participantes e será
ministrada a quantidade necessária de treinamento que atenda a demanda do Município,
não inferior a 02 (dois) encontros.

A

1.5 Da QualiÍicação Técnica Mínima Exigida
1

.5.1 . Comprovação da Qualificação Técnica

1.5.1.í. Para execução dos serviços será exigida comprovação da qualificação técnica das
licitantes, com o objetivo de garantir a qualidade exigida para a perfeita execuÇão dos
serviços objeto do presente Termo atendendo aos padrões de excelência da Prefeitura de
lmperatriz - I\ila, mediante entrega da documentação comprobatória relacionada abaixo.
1.5.1.2. DedarcÇão da LICITANTE de que possui toda a infraestrutura necessafla ao
perfeito cumprimento do objeto do presente termo, inclusive quanto à mão-de-obra
especializada e tecnologia.

í.5.Í.3. Declaração expressa da LlclrANTE de que não se encontra suspensa ou impedida
de licitar com a Administração Pública, seja em nível federal, estadual ou municipal.

í.5.1.4. Declaração expressa da LlclrANTE de que tomou conhecimento de todas as
informações e das circunstâncias locais para o cumprimento das obrigaçôes objeto desta
licitaÇão e de que aceita, integralmente, todos os termos e condições estabelecidos neste
edital assinada por responsável técnico da empresa ou diretor da empresa.

í.5.1.5. Declaração da LrcrrANTE de que o software possuí todos os móduros
especificados na descriÇão do objeto licitado e que os mesmos sâo totalmente integrados
entre si de forma a garantir que uma única transação por usuário desencadere
toáas as
aÇóes a ela pertinentes, tornando os procedimêntos toralmente integrados
entre seus
subsistemas. módulos e funções.

í.5.í.6. O ATESTADO(S) DE

QUALTFTCAÇÃO TÉCN|CA, deverá ser em nome da
LlclrANTE, emitido em paper timbrado, por pessoa jurídica de direito púbrico
ou privado,
que possua ou possuiu contrato com a Licitante para prestação
de serviços com objeto
compatível/semelhante com o objeto descrito neste Edital,
especificando o objeto do

contrato firmad o e que o mesmo vem sendo cumpndo/foi
cumpndo de forma satisíatória

í.5.í.7. O ATESTADO DE CONFORMIDADE EM

RELAT|VAS
RLrx

À
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especificado, bem como nos prazos e demais condições previstas neste Edital
1.5.2. Da Demonstração do Software

1.5.2.1. A LICITANTE, que provisoriamente estiver em primeiro lugar na fase de lances,
deverá obrigatoriamente realizar a DEMONSTRAÇÃO DO SOFTWARE dos módulos abaixo
relecionâdos, em ambiente web, executando as seguintes funcionalidades, atendendo o
mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de cada Módulo (coníorme especificaçôes
constante neste Termo - especificação do objeto) a ser avaliado, sob pena de
desclassificaÇão do certame:

MÓDULOS A SEREM AVALIADOS
Controle de Acesso
Cadastro Econômico

Cadastro lmobiliário
Lançamento e gestáo do IPTU
Nota Fiscal Eletrônica
Nota Fiscal avulsa

-

-

NFS-e

NFSa

lTBl eletrônico
Conta Corrente
Parcelamento Eletrônico
Alvará
Arrecadação
Portal de ServiÇo

Beneficios Fiscais
Notiíicação
Cadastro Genérico
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_q

Certidões
DES.IF
Dívida Ativa

Processo Administrativo
LanÇamento de Tributo

Fiscalização
Domicílio EIetrônico
e-DOC
Denúncia Espontânea
lvlalhas Fiscais
Cobrança
Transferência Eletrônica de Fundos - TEF
Processo Administrativo Fiscal
Programa de Estímulo a Cidadania
1.5.2.2. A DEIIONSTRAÇÃO DO SOFTWARE deverá ocorrer no prazo máximo de até 2
(dois) dias úteis, respeitando o limite de 06 (seis) horas diárias, no horário das OShOO às
14h00 horas, na sede da Secretaria lVlunicipal de Planejamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária (SEFAZGO), sob pena de desclassificação.

í.5.2.3. Em cumprimento deste item, a empresa vencedora deverá, no 20 (segundo) dia útil.
Após a realização do certame (e após ser declarada provisoriamente vencedora), iniciar a
apresentação do sistema, de acordo com as disposiÇões do item anterior.
1.5.2.4. A prêíeitura não disponibi zará computador para as demonstraçóes. A licitante
deverá apresentar seu software através de acesso normal a internet, via hÍÍps (ambiente
seguro, utilizando portas comuns, livre de proxes e firewalls). Não será permitida qualquer
conexáo direta entre banco de dados.

í.5.2.5. Durante a DEMONSTRAÇÃo Do SoFTWARE, a Comissão de Licitação
e o(a)(s)
avaliado(a)(s) técnico(s) não se manifestará(ão) em reração ao
atendimento ou não dos
requisitos exigidos, entretanto poderão soricitar escrarecimentos
no momento da rearizaçáo
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da DEÍ\iIONSTRAÇÃO
'1.5.2.6. Para avaliação da DEMONSTRAÇÃO DO SOFTWARE, a PREFEITURA deverá,
previamente, designar o(s) sêrvidor(es)/funcionário(s) que serão o(s) avaliado(axs) para
veriÍicarem se as ferramentas demonstradas possuem funcionalidades correspondentes aos
requisrtos especificados na descriÇão das funcionalidades do objeto deste Edital.

1.5.2.7. Considera-se elrminado da DEMONSTRAÇÃO DO SOFTWARE a licitante que nâo
atingir o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de cada Módulo a ser avaliado,
conforme tabela do item 1.5.2.1 deste Edital. Concluída a demonstração, verificada a
conformidade com o exigido neste Edital, o(s) avaliado(es) emitirá(ão) ATESTADO DE
CONFORMIDADE, comprovando o atendimento das especificações obrigatórias.

a

rcalização da DErúONSTRAÇÃO DO SOFTWARE. a licrtante deverá
apresentar obrigatoriamente um ou mais técnicos, devidamente credenciados através de
procuração por meio dê instrumento público, no original ou em cópia devidamente
autenticada em cartório, OU instrumento particular de mandato (procuração) com firma
reconhecida, outorgando poderes especíÍicos para representar a empresa paâ a realizaçáo
da DETVONSTRAÇÃO DO SOFTWARE. O técnico outorgado deverá apresentar

1.8.2.8. Para

documentaçâo da empresa, que comprove os poderes acima outorgados.
2. - DOS ANEXOS
a) Anexo I
- Proposta de Preços e Termo de Referência,
b) Anexo ll
- Modelo de Carta Credencial;
- Minuta do Contrato;
c) Anexo lll
d) Anexo lV
- Declaração a que alude o arl..27o, V da Lei n.o 8.666/93;
f) Anexo V
- tt/odelo de Declaração Dando Ciência de que cumprem plenamente
os Requisitos de HabjlitaÇão.
3

-

DO SUPORTE LEGAL

3.1 - Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal no 02212007, por este Edital e seus anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no
que couberem, as disposições da Lei no 8.666/93 e respectivas alterações, além das demais
disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo parte integrante da mesma, independente
de transcrição.
4.

-

DA DOTAçÃO

4.1-As despesas relativas à contratação dos serviços decorrentes desta licitação correráo à
conta de recursos consignados no orçamento geral da prefeitura Municipal de lmperatriz
MA, cujos programas de trabarho e a categoria econômica constarão quando
na emissão
da

respectiva nota de emprenho, com a seguinte dotaÇão orÇamentária.

UnidadeOrçamentária: 12.001.04.121.0020J026
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Natureza da Dispensa: 3.3.90.39.99
Ficha: 239
Fonte do Recurso: 001

5.

-

-

Tesouro Municipal

DA PART|C|PAÇAO

5.1. Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local defintdo no preâmbulo deste Edital.
5.2. Não poderão participar desta licitação empresas:
5.2.1. Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissoluÇão, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que sela sua forma de constituição, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.
5.2.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,
Estadual ou l\/unicipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
5.2.3. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que se.ja servidor ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo
com servidor do município.
5.2.4. Que se apresentem em forma de consórcios.
5.2.5. Das quais participem, seja a que título fot servidor público municipal de lmperatriz.
5.2.6. Pessoas Físicas.
6. - DO CREDENCIAMENTO

6.1

-

As licitantes deverão se apresentar junto ao(a) Pregoeiro(a) por meio de

um

representante, portando seu documento de identidade original e devidamente munido de
Carta Credencial, podendo ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuração que o
nomeie a participar deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por
sua representada, comprovando os necessários poderes para formular verbalmente

lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso,
assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame.
6.í.1 - No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com contrato social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.
6.1.2 - As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por aÇões, acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores, quando o licitante íor representado por pessoa que eslatutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica;
Ruâ [ irbano Sanros. 1657 - l]airro Juçaril lmperalrilll\í^
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6.1.3 - As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital.

6.í.4 - Fica facultado às participantes, Apresentar Certidão Simpliíicada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP

6.1.5 - Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados ao(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais Íarão
parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos
prazos de validade;

6.2 - Caso as licitantes não se íaçam representar durante a sessão de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
6.'t.

6.3 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer
interessado representando mais de um licitante.

6.4 - As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR

-

Aviso de

Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

6.5

7.

-

-

DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

11 .488107 , as
Por força da Lei Complementar n 123/06 e do art. 34 da Lei
^o
microempresas - MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar

7.1

-

os procedimentos a seguir dispostos:

na condição de ÍvlE, EPP ou COOP, e que
eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentaÇão relativa à

a) as licitantes que se enquadrem

b)

regularidade fiscal e trabalhista, deverão consignar tal informaÇão expressamente na
declaração prevista no item 6.1 .3
no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo
envelope, toda a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos
pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista apresentem alguma restrição, bem
como alguma espécie de documento que venha comprovar sua condição de

Rua l,rhâno Sanlos. I(r57 - Bairro.luçara. Impcratri//M^
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microempresa ou emprese de pequeno porte;
como critério de desempate, será essegurade preferência de contratação pare MEs,
EPPS ou COOPS, entendendo-se por empate aquelas situações em que as
propostas apresentadas por MEs, EPPS ou COOPs sejam iguais ou ate 5olo (cinco
por cento) superiores a melhor proposta classificada.

-

Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o êmpate, proceder-se-á do
seguinte modo:
a) a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidâde de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances.
sob pena de preclusão;
b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o ob.jeto licitado será
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde
que seu preço seja aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias,
c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,
serão convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória,
para o exercicio do mesmo direito;
d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPS e COOPS que se
encontrem enquadradas no item 7.í., alÍnea c, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1., alínea c, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP

7.2

8 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

8,í - A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua
parte externa as seguintes rnformaçôes.
A(o) Pregoeiro(a) da Preíeitura Municipal de lmperatrrz - MA
Pregão n"10712018-CPL
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
A Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, lmperatriz/MA, CEP 65.900-505
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)
8.2

-

Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos

a) Ser digitada ou impressa em papel timbrado da empresa, em uma via. redigida com
clareza em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada na última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela
empresa.
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b) Conter a descrição detalhada e especificaçóes necessárias à identificação do objeto,
inclusive marca e/ou modelo do produto cotado, quando for o caso, conforme Anexo l, e
respectivo preço por item, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e o valor
total da proposta em algarismo e por e)denso. Só serâo aceitos até 02 (duas) casas
decimais após a vírgula na descrição dos valores. Em caso de divergência entre os valores
unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre o valor expresso em algarismo e
por extenso, será considerado este último;

B.í) PARA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ
SER UTILIZADA A DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO OE
REFERÊNCIA E PLANILHA DE PREÇO ANEXO AO TERMO, SOB PENA DE
DESCLASSTFTCAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referencia (Anexo l), correspondente a prestação do serviço. e estar datada e assinada
por pessoa juridicamente habilitada pela empresa;

d)

Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
Gomo. custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários
ao cumprimenlo integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÃO EM PENDRIVE OU CD. ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE

C)

PREÇO IMPRESSA.
9. . DA ACEITAÇAO TACITA

9.í - Os preÇos apresentados devem:
a) Refletir os de mercado no momento, observado o prazo

prestação do

c)

serviço/entrega do produto;
compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus Anexos.
serem irreajustáveis durante a vigência do contrato;

-

lniciar a execução dos serviços imediatamente após o recebimento da Ordem de

b)

9.2

de

Serviço.
9.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de entrega da mesma;

9.4

-

Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaçoes de
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preços, alteraçôes ou alternativas nas condições/especificações estip uladas Não serão
consideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões

9.5 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preÇos, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6

-

O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas

as

condiçôes previstas nos subitens 26.7 e 26.8, implicará na desclassificação do licitante:

9.7 - Caso os prazos de validade da Proposta e de êntrega e/ou execuÇão, sejam omitidos
na Proposta de Preços, o Prêgoeiro entenderá como sendo igual aos previstos no item 9.2 e
9.3, respectivamente.
10. DA HAB|L|TAÇAO
10.1 . A documentaÇáo de habilitaÇão deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão n'107/20í8-CPL
Rua Urbano Santos, 1657- Juçara. lmperatriz (MA)
cEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTAOA PODERÁ ESTAR ENCADERNAOA E
NUMERADA)

10.2. Os documentos necessários

à

habilitação, abaixo relacionados, poderão ser

apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou publicaçáo em órgáo da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de
documentos de eleiçóes de seus administradores. inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraÇôes ou da
consolidâção respectiva;
b.2) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; e

b.3) decreto de autorizaÇáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
IlLla []rbano Sanlos. 1657 - BairÍo Juçara. Impcratriz,'MA
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c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e
Dívida Ativa e Previdenciária);

e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicíllo ou sede do licitante
(Tributos e ContribuiÇôes Estaduais e Dívida Ativa);

f) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
g) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situaÇão regular no cumprimento dos encargos sociais
instituÍdos por lei;

h) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da LicitaÇão,

i) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.

i.í) O Balanço

patrimonial

e demonstrações contábeis deverão conter registro na

Junta

Comercial.

i.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial

e

demonstrações contábeis assim apresentados:
i.2.1) sociedades regrdas pela Lei no 6.404176 (sociedade anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou

-

por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do

licitante.
i.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA).

-

por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações

Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
i.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

-

Íotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicílio do licitante.

i.2.4) o balanço patrimonial e as demonstraçôes contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
Rua []rbano Sanlo§. 1657 - BailÍo Juçara. lmpcratriz/lvÍA
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j) Prova de inscrição

no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domrcílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

k) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível

em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitaÇáo, através da apresentaÇão

de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

l) Declaração, íirmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo lV do Edital.
m) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
10.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou
10.3.1. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para matriz e frliais, bem assim quanto ao Certrficado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,

devendo apresentar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a
centralização.
10.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz.
10.4. As certidôes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.
'10.5 Da

Qualificação Técnica Mínima Exigida

10.5.1 ComprovaÇão da Qualificação Técnica

í0.5.í.1. Para execução dos serviços será exigida comprovação da qualificaçáo técnica das
licitantes, com o objetivo de garantir a qualidade exigida para a perfeita execuÇão dos
serviços objeto do presente Termo atendendo aos padrões de excelência da Prefeitura de
lmperatriz - Àila, mediante entrega da documentação comprobatória relacionada abaixo:

10.5.1.2. Declaração da LICITANTE de que possui toda a infraestrutura necessária ao
perfeito cumprimento do objeto do presente termo, inclusive quanto à mão-de-obra
especializada e tecnologia.

10.5.í.3. Declaração expressa da LICITANTE de que nao se encontra suspensá
impedida de licitar com a Administração Pública, seja em nível federal, estadual

OU

ou

municipal.
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10.5.í.4. Declaração expressa da LICITANTE de que tomou conhecimento de todas as
informâçóes ê des circunstâncias locais para o cumprimento das obrigaçôes objeto desta
licitação e de que aceita, integralmente, todos os termos e condiçÕes estabelecidos neste
edital assinada por responsável técnico da empresa ou diretor da empresa.

10.5.í.5. Declaração da LICITANTE de que o software possui todos os módulos
especificados na descrição do objeto licitado e que os mesmos são totalmente integrados
entre si de forma a garantir que uma única transação por usuário desencadeie todas as
ações a ela pertinentes, tornando os procedimentos totalmente integrados entre seus
subsistemas. módulos e funçôes

í0.5.1.6. O ATESTADO(S) DE QUALIFICAÇÃO TECNICA, deverá ser em nome da
LICITANTE, emitido em papel timbrado, por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que possua ou possuiu contrato com a Licitante para prestaÇão de serviços com objeto
compatível/semelhante com o objeto descrito neste Edital, especificando o objeto do
contrato firmado e que o mesmo vem sendo cumprido/foi cumprido de forma satisÍatória.

10.5.í.7. O ATESTADO DE CONFORMIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS CXICÊruCIAS
RELATIVAS À Oen,lONSfnAÇÃO DO SOFTWARE, de acordo com os requisitos
especificado, bem como nos prazos e demais condiçóes previstas neste Edital.

í1 . DO PROCEDIMENTO
1'1.1

- No dia, hora e local designados neste instrumento, na presenÇa dos interessados ou

seus representantes legais, o(a) pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 01) e os documentos de
habilitação (envelope 02),

-

11.1.1
O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze)
minutos para a abertura dos trabalhos;
'11.2

-

a

sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitaÇão

lniciada

estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido horário;

-

11.3 Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos
licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do ANEXO V, serão
recebidas as propostas comerciais, ocasrâo em que será procedida a verificaçâo da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do
preço, desclassificando-se as incompatíveis;
11.4 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requtsitos do item
anterior, o autor da oferta de valor mais baixo por item e os das ofertas com preços alé 10ok
(dez por cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores
distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;
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dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra
ao licitante, na ordem decrescente dos preços;
11 .4.

1 - A oferta

-

PODERA O(A) PREGOETRO(A):
a) Advertir os licitantes;
b) Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser
reduzidos,
c) Definir tempo para os lances verbais;
d) Permitir ou não a utilização de aparelhos celulares,
e) Suspender e recomeçar o Pregão
f) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessão, assim
como, qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, se prejuízo das penas legais
aplicáveis em cada caso.
11.4.2

11

.4.3 - Dos lances ofertados não caberá retrataÇáo;

-

Depois de definido o lance de menor preço, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos
Iicitantes remanescentes;
11.4.4

11.5 - Quando não íorem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condiÇões definidas no item 1í.4, o (a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até
o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos
participarão da etapa de lances verbais);
11.6 -Adesistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efetto de
ordenação das propostas;

-

Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a
contratação,

11.7

.8 - O encerramento da etapa competitrva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro. os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances,
11

Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competição relativa aos demais itens ob.leto desta licitaÇão.
11

.8.1

'11.9

-

-

Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas de acordo com o
à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugar;
menor preÇo ofêrtado, o(a) pregoeiro(a) imediatamente dará inicio
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. 10
- Sendo inabilitada a proponente cuje proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o(a) pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentaÇão da
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante
atenda às condições fixadas neste edital;

1

'l

Nas situações previstas nos subitens 11.7,11.8 e 11.10, o(a) pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;
11.11

-

.12 - Vetificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedor (es) aquele que ocupar o primeiro lugar,
11

sendo-lhe adjudicado pelo(a) pregoeiro(a) o objeto do certame,
11 .'13 - O (a) pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contrataÇão, as
empresas poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos
mesmos,

11.14 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo (a)
pregoeiro(a) e por todos os crtantes presentes.
12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
12.1 - Esta licitação é do tipo Menor Preço Global, em consonância com o que estabelece
a legislação pertinente;

12.2 - Seráo desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condiÇôes
deste êdital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de PreÇos;
í 2.3 - Será considerada mais vantajosa para a AdministraÇão e, conseqüentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exrgênctas e
condiçóes deste edital, apresente o MENOR PREÇO GLOBAL.

12.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classifacadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na mesma
sessão e na presença de todas as demais Iicitantes presentes, através de sorteio, na forma
do disposto no § 2o do artigo 45 da Lei no 8.666/93,

12.5 - No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo
licitante, prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso,
prevalecerá o valor unitário;
13 - DO DIREITO DE RECURSO
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í3.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitente poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, com registro em ata da síntesê das suas razões, quando lhe será
concedido o ptazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razóes do recurso,
podendo .iuntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intlmados para
apresentar contrarrazões em igual número de dras, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;
'l.3.2 - O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será
reduzida a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax
ou vencidos os respectivos prazos legais.

í3.3 - O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior, por intermedio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão,
obedecidos os prazos legais;
13.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aprovêitamento;

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitaÇão, em seguida notrfica a

í3.5

-

licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preÇo,

í3.6

A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do obleto da licitação pelo Pregoeiro ao
vencedor.

-

14- DA CONTRATAçÂO

14.1 - Homologado o julgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)
vencedo(es), o qual será convocado para firmar a avença.

- O(s) licitante(s)

vencedor (es) terá (âo) um prazo de 05 (cinco) dias, para atender à
prevista
convocação
no item anterior.

í4.2

í4.3 - Se o(s) licitantê(s) vencedor(es) não apresentar (em) situaÇão regular ou recusar-se a
executar o objeto Iicitado, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a
ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sançóes
cabívers, observado o disposto no subitem acima.
14.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela AdmanistraÇão.

í4.5. O licitante, que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato ou retirar instrumentos congêneres, deixar de entregar documentação exigida
Ruâ [jrhano Sanlos. !657 - Baino Juçarir- lmperalriz/MA
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para o certame ou apresentar documentação falsa (passiva de comprovação), ensejar o
rêterdemênto de execuÇão do certame e/ou seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito previo ao contraditório e a ampla deÍesa, deverá
sofrer as sanÇões administrativas cabíveis.
14.5. Farão parte integrante do Contrato os seguintes documentos: Termo de Referência do
Pregão Presencial e a Proposta do lance vencedor.

15

-

DAS CONDIÇOES DO PAGAMENTO

15.1. A CONTRATADA apresentará nota fiscal referente à prestação de serviços realizado à
CONTRATANTE, juntamente de toda a documentação necessária ao seu pagamento.

15.2. O pagamento deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, após o devido protocolo da nota
fiscal emitida, diretamente na conta da CONTRATADA, através de transferência ou Ordem
Bancária.

15.3.

O

Pag amento

será efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS I\iIEDIANTE A

PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS , à medida que forem executados os mesmos, não devendo
estar vinculado à liquidação total do empenho

í5.4

Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA homologatória deverá apresentar junto
ás notas íiscal, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
À/unicipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de
Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT), bem como a quitação de lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS,
í 5.5 Para íins de pagamento, a CONTRATANTE responsabilizar-se-á apenas pelos
fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato mediante
contabilização e apresentação, ao final de cada período não inferior a um mês, pela
contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.

í5.6 A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao íiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.

15.7 Havendo erro na fatura ou recusa pela Prefeitura na aceitação do valor faturado, no
todo ou em parte, a tramitaÇão da fatura será suspensa até que a CONTRATADA tome as
providências necessárias â sua correção, passando a ser considerada, para fins de
pagamento a data da reapresentação, devidamente regularrzada.

í5.8

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualização monetária.
Rua Iirbano Sanlos. 1657 - Bairro Juçara-
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í5.9

Será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuiçóes em conformidade com
as orientações da Receita Federal do Brasil.
poderá
restabelecer a relaÇão pactuada, nos termos do art. 65, ll, a da Lei n 8.666/93 e alterações
posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da
CONTRATADA,

15.10 Havendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração

15 - PENALIDADES
í 6.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, qarantida a
prévia defesa. aplicar à licitante contratada as seguintes sanções:

16.í.1. Advertência, em caso de atraso no cumprimento do cronograma vinculado ao
Contrato, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contrarecibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis
para que a empresa contratada apresente justíficativas parâ o atraso, que só serão acertas
mediante crivo da Administração.
16.í .2. Multa

a) de 0,5% (meio por dento) sobre o valor do serviço em

atraso e, tambem, por
descumprimento das obrigações estabelecidas neste Edital, até o máximo
de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras cominações legais.
2olo (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de
inexecuÇão total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contado da comunicaÇão oficial da Secretaria
Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO.

b) Multa de

'16.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública

| - por 06 (seis) meses
contrataÇão;

ll -

por 01 (um) ano

deste ilunicípio

-

quando incidir em atraso na prestação dos serviços objeto da

-

no fornecimento do objeto e na prestação de serviços em

desacordo com o exigido em contrato;
lll- pelo o prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de
ampla defesa, a licitante que convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta.
não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa em qualquer momento do processo licitatório ou de
vigência do contrato, náo mantiver a proposta, falhar ou fraudar no Íornecimento do
objeto pactuado, e/ou comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
'16.3. As sançôes previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas simultaneamente.

16.4. As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas
justificativas, por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade
Ii.ua tlrbano Santos. 1657 - Ilairro Juçara- Imperalriz/MA
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competente da CONTRATANTE
17 - DA RESCISAO DO CONTRATO

í7.í.

E direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar prerrogativas dos
At1. 77 , da Lei no 8.666, de 21 de .junho de 1993. Constituem motivos para a rescisão

contratual, sem indenização:
17,1.1 O descumprimento de qualquer das cláusulas do Contrato,
17 .1 .2

A subcontratação total ou parcial do seu objeto,

í 7.1 .3 O comprometimento reiterado de falta na sua execução;

17.1.4 A decretação de falência ou insolvência civil;

17.1.5 Razóes de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente
justificadas pela autoridade da AdministraÇão e exarada no processo administrativo a que se
refere o Contrato:

17.í.6 Ocorrência de caso fortuito ou de forÇa maior, regularmente comprovada impeditiva
da execução do Contrato.

í8

-OBRTGAÇÕESDACONTRATADA

18.'1 Executar Íielmente o objeto contratado, realizando os serviços em conformidade com o
êstabelecido na proposta de preços, observando sempre os criterios de qualidade dos
serviços a sêrem prestados.

18.2 Fornecer os produtos contratados em conformidade com os serviços discriminados no
item 1 .4 deste Edital.
18.3 Produzir documentação relativa aos serviços executados e faturados, através de
Relatório de Atividades, de periodicidade mensal, o qual deve ser entregue.iunto com a nota
fiscal (NFSe) sobre o faturamento do referido mês trabalhado.

18.4 Manter sempre um preposto, aceito pela CONTRATANTE, formalmente designado
para representá-la na execução das atividadês pertinentes ao objeto do CONTRATO.

18.5 O pessoal técnico a ser fornecido pela CONTRATADA para execução dos serviços,
quando estiver nas dependências da CONTRATADA, deverá manter-se em completas
condições de higiene e segurança, bem como entregar em perfeito estado de
funcionamento, todas as áreas e instalações utilizadas durante a execuçáo dos serviços
contratados.
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18.6 Comunicar à CONTRATANTE a existência de qualquer anormalidade que notar nos
equipamentos e que não possa ser eliminada nos termos do contrato.

18.7 Comunicar verbalmente, de imediato, e coníirmar por escrito à CONTRATANTE,

a

ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos serviços.

18.8 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham

a ser vítimas os seus

empregados, quando no exercício das suas atividades profissionais, por tudo quanto as leis
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e demais exigêncras legais para o exercício
dos serviços objeto deste Edital, ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas
dependências da CONTRATADA.

'18.9 Responder, em prazo hábil, a todas as informaçôes solicitadas

pela

CONTRATANTE.

18.10 Responder por quaisquer danos, pessoais ou materiais, ocasionados por seus
empregados nos locais de trabalho da CONTRATANTE.

18.11 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, qualquer técnico cula atuaÇáo,
permanência e/ou comportamento, sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisíatórios à disciplina da repartiÇão ou ao interesse do Serviço Público.

18.12 Guardar inteiro sigilo dos dados e informaÇões processadas, reconhecendo serem
estes, de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua
cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização íormal da CONTRATANTE.

18.13 Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais, tributários, previdenciários
e obrigaÇões previstas na legislaÇão social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los
na epoca própria.
18.14 Assumir a responsabilidade pelas despesas de transporte, hospedagem, diárias e
alimentaçáo de toda a sua equipe técnica, inclusive as despesas com equipamentos de uso
pessoal. necessários à implantação e operacionalização do objeto do contrato.
19

-

CRITERIO DE REAJUSTE

19.1. Os preços contratados poderão ser reajustados mediante iniciativa da CONTRATADA,
desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data limite para
apresentação das propostas de preços, adotando-se o INPC (indice apurado pelo IBGE lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística), pela variação relativa ao período de um ano,
desde que o novo valor seja compatível com os preços de mercado.
19.2. A dala limite para apresentaÇão das propostas de preços servirá como data base para

reajuste.
19.3. Havendo posterior solicitação de reequilíbrio econômico-Íinanceiro, decorrente de íatos
Ilua I lrbano Sanlos. 1657 - Bairro .lucara. Imperatri//M^
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imprevisíveis, desde que hajâ seu deferimento, ocorrerá a modificação da data base do item
19.2., passando a mesma a coincidir com a data da solicitação do reequilíbrio, sendo que os
próximos reejustes anuais serão considerados a partir de então.
'19.4. O realustamento será de periodicidade anual e os efeitos financeiros serão devidos a

partir da solicitação da CONTRATADA.
19.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste encerra-se nâ data da prorrogação
contratual subsequente ao advento de data base ensejadora de rea.iustamento ou na data
do encerramento da vigência do Contrato, caso não haja prorrogaÇão.

19.6. Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste tempestivamente, dentro dos prazos
acima fixados, ocorrerá a preclusão do direito ao reajustamento.
20

-

SUBcoNTRATAÇÃO

20.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuals e legais, poderá subcontratar parte(s) do serviço objeto deste Edital. Assim é
expressa a permissão de subcontratação parcial do objeto contratado, nos termos do aft.72
da Lei n' 8.666/93.
20.2. Ainda que haja a subcontratação parcial do objeto contrâtado, conforme previsto no
item 20.1 . acima, a CONTRATADA não ficará dispensada de suas responsabilidades quanto
ao fiel cumprimento das obrigações contratuais.
21. OBRIGAÇOES OO CONTRATANTE

21.í Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato pelo servidor

público

especialmente designado para tal fim.

21.2 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre

o seu bom

desempenho.

21.3 Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA a todos os locais onde
se fizerem necessários os serviÇos.

21.4

Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos
serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
irregularidades observadas. Tais observaçóes só terão validade com o comprovado visto da
CONTRATADA,

2'1.5 Efetuar

o

tempestivo pagamento devido pela execução

dos serviços

á

CONTRATADA, desde que cumpridas todas as formalidadês e exigências do contrato.

21.6 Notificar a

CONTRATADA, por escrito, sobre qualquer ocorrência
imperfeiçôes na execução dos serviços, fixando prazos para sua correção.

de

eventuais
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21.7 Assegurar-se dê quê os preÇos contratados estão compatíveis com

aquêlês
prâticados no mercado pelas dêmais prestadoras do serviço objeto da contratação, de forma
a garantir que aqueles continuem a ser os mais vantajosos para a Administração.
21

.8

21.9

Propiciar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviÇos
Designar Fiscal do Contrato

22 - VIGÊNCIA DO CONTRATO

Vazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos, atê o limite legal, mediante termo aditivo, obedecidas as
disposiÇões do art. 57, inciso ll, Lei 8.666 de 2'l de junho de 1993.
22.1 . O

22.2. No caso de prorrogação do prazo contratual, a CONTRATANTE reserva-se o direito de
exigir, durante todo o período de prorrogação, o mesmo atendimento prestado no decorrer
da vigência do termo inicial.

22.3. Quando do término do contrato deverá

o íiscal do contrato emitir Termo de

Recebimento Definitivo de todo os itens executados.
23 - PRAZO E RECEBTMENDO DOS SERVTÇOS

23.'l

Locais de Entrega dos bens/serviço

.1 Os serviços contratados serão prestados nos órgãos da PreÍeitura Municipal de
lmperatriz, com subordinação imediata a Secretaria de Planejamênto, Fazenda e Gestão
Orçamentária - SEFAZGO.
23.'1

23.2

Período de Execução

O prazo de

vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite legal, mediante termo aditivo,
obedecidas as disposições do artigo 57, inciso ll, Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

23.2.1

23.3. Prazo para a Entrega do Sistema

23.3.1

Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA disporá do prazo máximo de 30
(trinta) dias para realizar a entrega definitiva dos módulos contratados, contendo todos os
requisitos apresentados na demonstração do software;
23.3.2 Este prazo conta-se em dias corridos. Em situaÇôes excepcionais que ensejem
em descumprimento dos prazos previsto no item "23.3.1", caberá à CONTRATADA
comprovar os motivos do descumprimento. Caso a CONTRATANTE aceite as justificativas,
serão abandonados da contagem do prazo estabelecido;
24 - DA FTSCAL|ZAÇÃO DO CONTRATO
I{ua [.rhitno Santo\. ]657 - Bairro luçara. InrperatriztrM^

( FJ'

r,5

qnJ-i{ri

_X,.---

_r*-,

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE, IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAo

ft^lo

24.1 . A execução do Contreto deverá ser ecompanhada e fiscâlizada por representante da

Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA especificamente designado para esse fim. Constará
no contrato.
24.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a execução do ob.leto ora licitando,
quando da execução do seu contrato de prestação de serviços, podendo para isso sustar o
pagamento das faturas no caso de inobservância do cumprimento do Contrato.

24.3. O fiscal/gestor do contrato anotará, em regastro próprio, todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados. Tais anotações sobre falhas somente terão
validade após o comprovante de vista do CONTRATADO.

24.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.

2s - FORMALTZAÇÃO DO CONTRATO

25.í. Após a adjudicaÇão e homologação do certame, o vencedor será convocado

para
assinatura do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do chamamento pela

Admintstração Contratante, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

25.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela AdministraÇão.

25.3. O licitante, que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato ou retirar instrumentos congêneres, deixar de entregar documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa (passiva de comprovação), ensejar o
retardamento da execução do certame e/ou seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração faisa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio ao contraditório e a ampla defesa, deverá
sofrer as sanções administrativas cabíveis.
25.4. Faráo parte integrante do Contrato os seguintes documentos: Termo de Referência do
Pregão Presencial e a Proposta do lance vencedor.
26 - DAS D|SPOSIÇÔES GERATS

26.1 - Após a declaraçáo do vencedor da licitaçâo, não havendo manifestaÇão dos lcitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o obleto licitado, que
posteriormênte será submetido à homologação da autoridade superior,
26.1.1 - No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo,
Rua [,rhano Sanlo5- 1657 - I]airro Juçara. lmpenttrizlVlA
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a autoridade incumbida da decisão adjudicará o obJeto licitado,

- O adjudicatário obriga-se a

aceitar, nas mesmas condiçóes da proposta, os
acréscimos ou supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação. nos
termos do art. 65, § 1o, da Lei n" 8.666/93;

26.2

26.3 - A Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA poderá revogar a licitaÇão por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
26.4 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendo
aceitado sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem;

26.5 - A participação nesta licitaÇão implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições;
26.6 - Ao (a) Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posteraor de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública;

26.7 - Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissôes ou erros
formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem
o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demars licitantes;
26.8 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados. desde que não comprometam o interesse da
AdministraÇão, a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento;

26.9 - Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
jnstrumento convocatório;

a

licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração
Pública Ívlunicipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame;

26.10

-

Caso

26.11 - Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estáo com
vista franqueada aos interessados na licitação;

26.12- As decisões do (a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos
licrtantes, seráo publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos
seus representantes,
Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro JuçaÍa- lmperatriz,/MA
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26.13 - Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso,
26.14 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fasê da licitação;
26.15 - A homologaçáo do resultado desta licitação não implicará direito à contrataçáo;

26.16 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislaçáo
vigente.
26.17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

26.18 - O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imDeratraz. ma.qov. br, ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação ltilunicipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária), podendo, ainda, ser consultados gratuitamente na sede
da CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz - MA, estando disponível
para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 18:00h.

lmperatriz/MA, 03 de dezembro de 2018

FÍa
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PREGÃO PRESENCIAL N." í07120í8

-

#)3

CPL
ANEXO

I

ANEXO I
(Proposta de Preços)

_de
Prezados Senhores,

Rua

(empresa),

com

n.o

sede na cidade

de

de 2018.
à

. inscrita no CNPJ/MF sob o número
portador do CPF n.o
neste ato representada por
propóe
Prefeitura
de lmperatriz
assinado
à
e R.G. n.o
, abaixo
através da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, os preÇos infra
discriminados para Contratação de empresa especializada para o fornecimento de softwares
para Administração Tributária Municipal sob a modalidade de licença de uso temporária,
contendo a implantação, customizaÇão, suporte técnico do software e treinamento para
atender às demandas da Secretaria Municipal de Planelamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária de acordo com as especificações e condições constantes neste Edital, objeto
dO PREGÃO PRESENCIAL NO 1O712O18-CPL:

a)

Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA disporá do prazo máximo de 30
(trinta) dias paru rcalizar a entrega definitiva dos módulos contratados, contendo todos os
requisitos apresentados na demonstração do software;
Este prazo conta-se em dias corridos. Em situações excepcionais que ensejem em
descumprimento dos prazos previsto no item "23.3.1", caberá à CONTRATADA comprovar
os motivos do descumprimento. Caso a CONTRATANTE aceite as justificativas, serão
abandonados da contagem do prazo estabelecido;
O prazo de entrega do objeto deverá ser executado durante a vigência do contrato.
Cada ordem de serviço possuirá um prazo associado.

b)
c)
d)

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua abertura;

e) Preço Total por extenso R$............

(

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua lrrbano Santos. ló57 - Bairro Juçara- lmpcratd/MA
CFIP:65.900-505
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TERMO OE REFERÊNCIA

1.

OEJETO

1.1.O objeto do presente projeto básico consiste na contratação de empresa especializada para o
fornêcimento de softwares para Administração TÍibutária Municipal sob a modalidade de licença de
uso temporária, contendo a impiantação, customi2ação, suporte técnico do software, trêinamento
aos usuários, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Planejâmento, Fazenda e
Gestão Orçamentária de acordo com as especificeções e condições constantes neste Termo de
Referência, pelo período de 12 (doze) meses.
1.2.O valor global estimado, de acordo com os preços praticados no mercado para os serviços
relativos ao objeto em epígraÍe, é de R$ 2,341.656,63 (Dois milhões, trêzentos e quarenta e um mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), conforme especificação no ANEXO I
deste termo.
3.2. Os valores unitários foram estimados através de pesquisa ampla de mercado, tendo sido
utili2ados, no mínimo, tÍês oÍçamentos distintos.

2. MODALIDADE

DE I.ICITAçÃO

2.2.O certame licitetório será realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAI, em conformidade
com a Lei Federal n.s 10,520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no Município pelo Decreto
Municipal n.a 22/2007 e Lei n.s 8.656, de 21 de junho 1993 e suas alterações.

3, T|PO DE UCrrAçÃO
3.1. Será adotado na licitação o critério de julBamento com base no TIPO MENOR PREçO GLOBAT

4, DO OB'ETO
I

ITEM

DESCRTçAO

, IMPLANTAçÃO DO SOFTWARE
01

LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO

I supoRlE TÉcNtco

E

MANUTENçÃo Do soFTwARE

I

BANCO DE TREINAMENTO DOS USUÁRIOS

5. JUSTIFICATIVA
A Prefeiturâ Municipal de lmperatriz, Estado do Maranhão, no que diz respeito eo controle da
ação fiscal e gestão de cobrança da receita tributária, encontra-se empenhada em implântar as
melhores e mais modernas ações e ferramentas de Tecnologia da lnformação ora disponíveis no
mercado. PaÍa isto, visa utiiizar das ferramentas €xistentes no ámbito da lnteligência Fiscal
Municipal que contemplem o efetivo controle dessa ação gerencial, inclurndo a implantação,
conversão, treinamento, suporte e acompânhamento por monitoramento das mesmas. Neste
sentido, o principal objetivo é o incremento da arrecadação das receitas tributárias, bem como a
gestão fazendária municipal eÍiciente e eficaz, com vistas ao combate à sonegação e à omlssão na
declaração de receitas por parte dos contribuintes, bem como à respectiva inadimplência
atendendo, desta maneira, às melhores práticas de gestão fâzendária e, consequentemente,
cumprindo fielmente o que dispõe a Lêgislação Municipal, Estadual e FedeÍal vigentes, bem como
l
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o que está especificado naquelas derivadas dâs determinaçôes do Tribunal de Contas do Estado.
Para tanto e, portântô, a Prefeitura Municipal de lmperatriz constata a necessidade de contratar
cessão de licença de uso de software para gestão fiscalde seu município.
É importante ressattar que a Bestão, na seara pública, deve buscar, de forma permanente, a
sua estruturação no sentido de alcançar os objetivos desejados. Para isto, é necessário que possua
uma visão holística do seu âmbiente, isto é, uma visão integral e um entendimento geral de todas
as áreas de atuação, vlsando atender â qualidade e transparência esperedas nos serviços públicos
prestãdos aos cidadãos e à sociedade como um todo. Desta forma, o presente processo de
contratação tem como finalidade o gerenciamento, controle e incrêmento de arrecadação,
abrangendo todas as receitas próprias do Município com o escopo de dotar o MunicÍpio de
lmperatriz com umâ tecnologia específica para a Administração Íributária Municipal de forma oue
o Fisco disponha de mecanismos de gestão tecnológica que propicie o total controle da arrecadação

dos tributos municipais, através de utilização dâs informãçõês que serão disponibilizadas como
instrumento de combate às práticas ilegais {oriundas de ações de sonegação, fraude, simulação}.
Ademais, sabe-se que, hodiernamente, a modernização administrativâ de um ente municipal
Íequer, dentre outras coisas, suporte técnico especializado na área de Tecnologia da lnformação,
onde o ritmo dê atualizaçõês e mudanças de tecnologia é constante e, cada vez mais, em menor
intervalo de tempo, não se Justificando, assim, poÍ motivos de economia processual e custos
edministretivos, bem como por necessidade de constante atualização, a manutenção de estrutura
de desenvolvimento próprio dâ municipalidade.

Neste contexto, o gestor público, buscando a modernização administrãtiva e fiscal da
Prefeitura Municipal de tmpeíettiz/MA, e visando ainda a valorização do "cidadão contribuinte" em
Íespeito à equidade tributária pretende, com esta iniciativà, criar as condições pera que a
edministração municipal possa alcançar maior autonomia no financiamento do gasto público por
meio do incremento na sua base de arrecadação de receitâs próprias, melhorar o desempenho das
suas funções sociais, especialmente no atendimento ao cidadão e ao contribuinte, combâteÍ a
inadimplência e a sonegação, por meio de açóes de inteligência fiscal, adequação da legisleção
tributária, capacitação de pessoal, e amparada em instrumentos de tecnologia da informação,
cumprir assim â determinação constitucional e de responsabilidade fiscal na gestão tributária
municipal.
N€ste toar, simplificar e, sign ificativamente, implantar facilidades e modeÍnizações legislativas
e tecnológicas que diminuam a burocracia e facilitem a dinâmica de apuração de tributos, reduz o
custo das empresas e do municÍpio no cumprimento e ne verificação das obrigações acessórias,
refletindo no imediato incremento da respectiva arrecadação dos tÍibutos devidos pelos
contribuintes,
No caso específico de lmperatriz/MA, existe especial preocupação com a eficiência e a
transparência da gestão pública, e para tanto, torna-se necessárao promover as medidas para
cumprir as Íunções administretivas e fiscais que cabe ao Município, visando atender a
Responsabilidade Fiscal de arrecadar, além de promover a justiça e a equidade na gestão fiscal.
Nesta linha, o presente documento epÍesenta es principais orientações e especificações para
a realização da atividade objeto desse termo de referência, visando a orientação do processo
licitatório quê contratará íoÍnecedor especializado nas melhores condiçôes de qualidade e dentro
dos preceitos constitucionais de economicidade e, eindâ, visando o interesse público e o melhor
Íesultado das ações para a municipalidade.
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No âmbito de atuação da gestão fazendária e atento à lêgislação regente, a Prefeitura
pretende modernizar e manter o Fisco Municipal com foco na simplificação da legislação e das
obrigações acessórias prestadas pelos contribuintes, tais como: apuração parã pagamento de
tributos, declarações e livros obrigatórios com agilidade, comodidade e segurança, criação de
mecanismos que permitam redirecionar a atuação dâ fiscalização, permitindo exercê-la de forma
píeventiva, geração de instrumentos orientados a resultados proporcionando, assim, maior
controle e gestão do câdastro de contribuintes e da arrecadação, bem como agilizar os
procedimentos visando combater a sonegeção, a omissão e a inadimplência na arrecadação
tributária.
Acredita-se, ainda, que o supone de ferramentas dê tecnologia da inÍormação será muito útil
oara a definicão de nova sistemática de relacionamento com os contribuintes e com o cidadão. b€m
como entre os contribuintes e a municipalidade, atingindo um grau maior de controle sobre as
prestações de serviços executados pelos contribuintes sediados no Município, bem como daqueles
de fora do município, aprimorando o conhecimento da economia local e proporcionando melhores
investimentos no setor.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO
pretende, dessa forma, manter ativo o sistema de monitoramento e fiscalização dos potenciais
grandes contribuintes, como instituições financeiras, cartórios e constÍução civil, permitindo que
esses contribuintes disponham de ferramentas, orientação e legislação adequadas e fundamentais
nas luas áreas de atuação, além de possibilitar maior eficiência e transparência no controle da
fiscâlização e da arrecadação dos tributos por parte dâ municipalidade.
Neste contexto, torna-se Íelevante mencionar que a estrutura da Secretarla Municipal de
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, tanto tecnológica, física e de pessoal,
não possui condições de assumir a responsabilidade plena pela implantação e manutenção dos
serviços pretendidos, ê5pecialmente quanto aos critérios de capacitação, treinamento,
desempenho, disponibilidade e atendimento às normas, bem como na segurança e armazenamento
dos dados, sem íalar no enorme custo para criaçãô de um sistema de tecnologia da informação que
disponha de ferÍementas específicas e de alta complexidade para realização de tal mister.
lmportante destacar, ainda, a necessidade em atualizaÍ o sastema sobre normas tributáriás
vigentes que periodicamente são modificadas pelo entendimento e pelos novos julgados que
definem a jurisprudência dos tribunais, visto que a legislação tem diversas alterações. Para tanto, a
contÍatada precisará disponibilizar juntãmente com os seus sistemas, quadro próprio ou
teÍceirizado de profissionais na área de tecnologia, capacitação, apoio jurídico e administrativo
para, em coniunto com a administração municipel, promoverem a orientação, atualização e
acompanhamento da implementação das normas etuâis e futurâs a viger.
O modelo pretendido foi e vem sendo imp{ementado por vários Municípios do pais,
Íepresentando grande sucesso nos resultados pretendidos pâra o interesse público e pare a
municipalidade.
6.

LOCATS DA PRESTAçÃO DESERVIçO

6.1. Os serviços contratados serão prestados nos órgãos da Prefeitura Municipal de lmperatriz,
com
subordinação imediata a secretaria de planeiamento, Fazenda e Gestão orça mentá ria-sEFAZGo.
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7. PERíoDo

DE

ExEcuçÃo

7,1.O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, até o limite legal, mediante termo aditivo, obedecidas as disposições do artigo
57, inciso ll, Lei 8.666 de 21 dê junho de 1993.

8.

PRAZO PARA A ENÍREGA DO SISTEMA
8,1. Após a assinaturâ do contrato, â CONTRATADA disporá do prazo máximo de 30

(trintal diãs

para reali2ar a entregâ definitiva dos módulos contratados, contendo todos os requisitos
apresentados na demonstração do software;
8,2. Este pÍâzo conta-se em dias corridos. Em situações excepcionais que ensejem em
dêscumprimento dos prazos previsto no item "8.1", caberá à CONTRATADA comprovar os motivos
do descumprimento. Caso a CONTRATANTE aceite as justiÍicâtivas, serão abandonados da contagem
do prazo estabelecido, e em comum acordo, estendeÍ esse prazo por mais 30 (trinta) dias corridos

9. DA PROPOSTA
9.1. No envelope deverá constar a palavra "PROPOSTA", número do Pregão Presencial, dia e hora
de sua abertura. A proposta deverá ser impressa e apresentada em papel timbrado da Empresa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada por
seu ÍepÍesentante legal, nome do pÍoponente, número do CNPI e endereço da Empresa. O preço
apresentâdo pela5 licitantes deve ser compatível com o Termo de Referência.
9.2.A propostâ de preços epresenteda pelas licitentes já deverá incluir todos os custos e despesas
com implântação, mão-de-obra qualificada, encargos sociais, tributos e todas as despesas diretas e
indiÍetas necessárias à execução dos serviços licitados.
9.3.A planilha contendo o orçamento êstimado pâÍa contratação, a qual deverá ser adotada para à
formulação da proposta de preço, apÍesenta-se no Anexo ldeste Termo de Referência.

10.

DA PARTICIPAçÃO DE MICROEMPRESA E EMPRE5A DE PEqUENO PORTE

10.1.0 licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 3e dã Lei Complementa r ne. 123/2O06, e que não
estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4e deste artito, caso tenhà interesse em usufruir
do tratamento pÍevisto nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá comprovar tal atributo mediante
apresentação de documentâçâo comprobatória.

10,2,A comprovãção de regularidade fiscal das microempresas e empresa de pequeno porte
somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição pâÍa participação ne
licitação. Na hipótese de hever algume restrição Íelativa à regularidade fiscal, será assegurado prazo
de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável poÍ igual período, para a regularização da documentaçâo.
10.3. Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação pâra
as microêmpresas e empresas de pequeno poÍte.
10.4. Para o pÍocêsso em questão deverá ser respeitado o aft. 41, inciso l, da Lei ns 123/2006, gue
estabelece exclusiva participação das microempresas e empresas de pequeno porte nos itens
de
contratação cu.io velor seje até RS 80.000,00 (oitenta mil Íeais).
10'5. será concedida prioridade de contratação de microempresas e
empresas de pequeno porte
sediadas no ÂtttBtro locAl-, nos termos do art.9s do Decreto ne g.53g/201s para promover
o
desenvolvimento econômico e social no âmbito local.
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11.

DA DESCRTçÃO DO OUErO COM SUA ESPECTFTCAçÂO TÉCNICA
11.1. rMPLANTAçÃO DO SOFTWARE

11.1.1. A implantação do sittema deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de serviço, ê será executada conforme cronogÍama de ações definido
conjuntãmênte pela CONTRATADA e o Município; podendo ser prorrogada, por igual período,
mêdiente comprovação da contratada, justificando prazo exíguo para íinalizar a implantação.
11.1.2. Trata-se dâ implantação que se considera concluída com todos os sistemas funcionando em
um Sistema Web de forma a permitir o funcionemento do software contratado, sendo a execução
da implantãção do software, com configuração de infraestrutura, migreção de dados, teste de
integridade das informações migradas, parametrizações do sistema de acordo com e legislação
municipai vigente.
11.1,3. O softwere deverá ser integralmente acessível em ambiente web, através de navegadores
lbrowsersl, sem qualquer restÍição de funcionalidade para os âtuais navegadores de mercado
(tnternet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome).
11.1.4. Ao término da implantação de cada módulo, a CONTRATADA deverá realizar o treinamento

de até 10 (dez) usuários por módulo. Tal treinamento consiste na ca pacitação dos usuários
multiplicadores da CONTRATANTE para a operacionalização do software de modo a garantir a
adequada e plena utilização do software contratado.
11.1.4,1. Os 10 (dez) usuários (quantidade por módulo) a serem treinados sobre a operacionalização
do software serão indicados pela contratante.
11.1.4.2. Na oportunidade do treinamento sobÍe a utilizâção do software, a CONTRATADA deverá
entregar MANUAL DO USUÁRIO, em meio eletrônico (CD-ROM e/ou através de e-mail e/ou outro
meio eletrônico) com entÍega comprovada à CONTRATANTE.
11.1.4.3. O MANUAL DO USUÁRIO devêrá conter as iníormeções de operacionalização do sistema
em linguagem adequada para consulta em nível de usuários não técnicos da área de Tecnologia da
lnformação.
11.1,4.4, O treinamento acontecerá durante a implantâção do sistemô, de acordo com cronograma
êstabelecidos pelas partes envolvidas.
11.1,4.5, A CONTRATADA deverá entregar à CONÍRATANTE documento comprobatório da
lmplantação, bem como Lista de P.esença de cada Treinamento (contendo o número de
participantes); comprovante da entrega do MANUAL Do usuÁRto à coNTRANTE; comprovante da
entregâ do MANUAL DO USUÁR|O aos treinados.
11.1.5. considerar-se-á concluído à IMpLANTAçÃo quando os módulos do software estiverem
disponibilizados, no ambiente de WEB da prefeitura.

11.1.6. Para comprovar a conclusão da IMpLANTAÇÃo, a CoNTRATADA deverá êntregar à
CoNTRATANTE documento comprobatório da implantação dos módulos. Em posse desses
documentos, após sua análise, o fiscal do contrato emitirá Termo de Recebim ento Defin itivo do
Servrco de IMP LANTACÃO

11.1.6.1. A CoNTRATADA, em posse
fatu ramento desses serviços.

do Termo de que trata o ítem 11.1.6, poderá realizar o

11.2. LICEIIçÁ Dg USO TEMPOúRIO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE
ADMINISTRAçÃO
TRIBUÍÁRIA MUNICIPAT
11.2.1. Especificação Técnica do Software
O software dêve possuir as seguintes características AReUITETURAIS:
§
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a)

A solução deve ser 100% WEB;

b)

A solução deve ser aderente à Arquitêtura Modelviewcontrol/er (MVC) em três camadas ou
outra equivalentei

c)

A solução deve fazer o armazenamento de documentos e seus metadados em Banco de Dados;
A solução deve utilizar, como sistema operacional servidor, MicrosaÍt Windows Server ou

d)

distribuição Linux Server;
A solução deve utilizar, como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), Orocle (versão
119 ou superior) MicrosoÍt SQL SeMer (versão 2012 ou superior) e/ou outros SGDBs conhecidos
do mercado que forneçam Íerramentas de monitoramento de performance;
f) A solução deve permitir customizações e integrâções via webservice com a linguagem
Microsoft,net (com Fromework.Net 4.0 ou superior) ou da lin8uegem Orocle Jovo (compatível
com especiÍicação JavoseNer Foces na versão 1.2 ou superior) haja vista o Município ter
softwares legados para integração;
c) A solução deve Barantir a segurança do âcesso âos documentos armazenados, de forma que
cada usuário somente possa acessar os documentos dos procestos a ele atíibuídos;
h) A solução deve operar, sem restÍição de funcionalidade ou integridade, nos princip3is
navegadores de mercado llnternet Explorer, Mozil!o Firefox, Google Chrome, Apple Solori);
i) A solução deve operar, sem restrição de funcionalidade ou integridede, em dispositivos móveis
(tablets e smartphones), com layout responsivo ao formato da tela do dispositivoi
procedimêntos de autenticação e tramitaçâo de arquivos, bem como o controle de acesso
Os
i)
dos usuários, devem ser compatíveis com Cenificação Digital homologada pela ICP - Brasil
(lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras) e obedecendo integralmente a Medida Provisória
2.200-2, de 24.08.011.
e)

11.2.2. Software de Administração Tributária Municipal
O software de Administração Tributária Municipal deve ser compostô pelos módulos relacionados
abaixo e com as especificações tecnicas de cada módulo adiante descíitas:
MÓDULOS

FINALIDADE

Controlar os acessos

e

permissões dos usuários internos
(servidores efetivos, terceirizados e comissionados) e externos
(Contribuintes, Procuradores, Preposto, Contadores e Cidadão),
por Perfis de acesso, permitindo delegação total ou parcial de

1. ContÍole de Acesso

acesso pãra sub usuários, conforme definição

do

usuário

principal;
Control âr
2. Cadestro Econômico

3, Cadastro lmobiliárío

I

o cadastro de contribuinte de tÍibutos

municipais,

obedecendo cãracterísticas câdastrais individuais de cada
contribuinte, peÍmitindo o recadastramento e a emissão da ficha
cadastralda empresa.
Controlar o cadastro de lmóveis do Município, obedecendo
características cadastrais indivíduais de cada lmóvel bem como as

pessoas vinculadas

ao

imóvel (proprietário,

ocupante,

possuidor...)
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SEcRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÁO ORÇAMENTÁRIA
FINALIDADE

MÓDULOS

4. Lençamento e
do lmposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU
gestão

5. Notã Fiscal Eletrônica

-

NFS-e

6. Nota

Fiscal avulsa

Ntse
7. lTBl êletÍônico

8. Conta Correntê
9. Parcelamento
Eletrônico

10. Alvará

11. Concêssão

12. Àrrecadação

13. Portal de Serviço

14. Benefícios Fiscais
I

15. Notiíicação

-

Controlar o lançamento do lmposto Predial e TeÍritorial Urbano,
conforme características de terreno, edificação, infraestrutura
etc., conforme definida em lei especifica do município;
A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NfS-e) é um documento de
armazenado
existência exclusivamente digital, gerado
para
pêla
prefeiture,
operações
as
documentar
eletronicamente
de prestação de serv
Faz ê gestão das emissôes das notas fiscais avulsas e controla côm
o respectivo pagamento.

e

Realiza toda a gestão da informação e cobrânça do lTó1,
permitindo o acompanhamento online de todas âs transmissões
de imóveis realizadas, pagamentos das guias e geração do
instrumento ue irá I
imar a trâ nsmissão.
Gerencia os lançâmentos dos tributos e controla os pagamentos
realizados, realizando a quitação do débito ou mantendo sempre
o saldo devedor atualizadoPermite parcelar o saldo devedor e gerenciâr pâgementos dâs
parcelas, conforme regras definidas pela legislaç ão munici I
Permite a emissão do alvará de funcionamento de acordo com as
atividades exercidas pela empresa, calculando o valor
automaticamente conÍorme leBislação municipal, fazendo as
devidas verificações das pendências e das licenças exigidas em
cada atividade.
Gerencia as concessôes e as permissões de uso concedidas à
iniciativa privada, conforme regras descritas em legislação
municipal.
Controla a gestão da arrecadação e fornece os relatórios para a
contabilização das receitas, controla a baixa de guias emitidas,
arquivos de retorno dos bancos, essim como o registro de boletos
nas instituições Íinanceiras convenentes.
Portal na lnternet que permite a disponibilização de serviços aos
contribuintes e cidadãos, de forma privada e ú b lica
Gerenciar a concessão dos benefícios (redução de alíquota,
isenção, imunidade etc.) controlando os prazos e regras paía sua
concessão, aplicando um tratamento diferenciado na regra de
cobrança dos tributos realizadas no Módulo de Conta Corrente.
Gerenciar os vários tipos de notificações que a administração
tributária deseja encaminhar aos contribuintes, utilizando vários
canais de comunicação já disponíveis na administrâção tributária
mu,nicipal;

I

16. Câdastro Genérico

I

I

Controlar qualquer outro tipo de cadastro que administração
deseja realizar sepaÍedamente com regras diferenciadas,
exemplo: máquinas e e quipamentos, táxis, moto-táxi etc

.4,
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f INALIOADE

MÓDULOS

a emissão de certidôes dê formâ eletrônica,
consultando o Conta-Corrente para verificar se o solicitante
possui dívidas, parcelamentos ou dÍvidas com exigibilidade
Controlar

17. certidões

suspensa
18. Declaração Eletrônica
de Sêrviços de

Controlar as informações e dados das instituições financearas

lnstituições Finâncêiras
(DES-rFl

19. Dívida Âtiva

I

I

Registrar e controlar a inscrição do crédito tributário e não
tributário, errrdivida Jtivà dê contÍiL,u;ntes é ÉíÊrce conti-ole,je
todas as atividades econômicas locais.
Gerenciar eletronicamente todos os processos da organização.
Com este Módulo os processos pêssam â ser eletrônicos,
reduzindo o tempo de tramitação entre setores, possibilitando
maior agilidade no atendimento e permitindo o controle eÍetivo
e completo das tarefas realizadas pelos diversos setores da

20.Processo

Administrativo

organização. Com este Módulo a organização elimina os
processos em papel, proporciona aos usuários a consulta online
de suâs soliciteções e o acompanhamento, em temo real, do
andamento dos seus processos.
Gerenciar os lãnçamentos dos tributos, permitindo a consulta das
transações âtraves dos extratos e a emissão de guias referentes a

21. Lançamento de

Tríbuto
,

22. Fiscalização

23. Domicílio Eletrônico

I

I
I

déb itos.

Administrar as ações fiscais, desenvolvidas no intuito de verificar
o cumprimento das obrigações tributáÍiâs (pÍincipal e acessórias),
relativas aos tributos públicos. Ele pêrmite, além da designação
das âções fiscais, o controle, a sistematização e a padronização
dos procedimentos e documentos a serem usados pelos
auditores fiscais no desenvolvimento dessas ações.
Ser um canal de comunicação com os usuários internos e
externos, cujo objetivo é desempenhar pepel de orientação. Essa
ferramenta funciona como uma caixa postal de entrâdà e saída,
sendo possível acessar as comunicações enviadas pelos sistemas
e pelos usuários: tais como, Notificações, Intimações,
Comunicados, Documentos êtc.
Com o Domicilio Eletrônico todâs as informações de interesse do
contribuinte ou representantes legais poderão ser enviadas para
a caixa postal do usuário, com acesso restrito a perfis autorizados
€om uso de Certificado Digitel ICP-Brasil A1 ou A3.
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.

FINALIDADE

MÓDUtOS

Permitir aos usuários inteÍnos que trámitem documentos
assinados digitalmente entre os daversos setores, sem a
necessidade de formar o processo administrativo eletrônico.
Permitir também criar uma biblioteca de modelos de

24. ê-DOC

documentos que pode ser geral, setorial e individual.

i PeÍmitiÍ que o contribuinte, contador, representante legal

25. Denúncia Espontânea

cruzamento das diversas malhas fiscais, através de um Íluxo
determinado em diversas áreas, tais como: manifestação <io
contribuintê, análise da intimação e ação fiscal da intimação.
controlar a cobrança, possibilitando o controle do estoque da
dívida, formulação do plano de ação, acompanhamento e
avaliação, atendendo a um conjunto de funcionalidades de
diversos tipos orientadas a satisfazer os requerimentos do
processo de cobrança administrativas e executivaGerir a ÍEF - Transferência Eletrônicâ de Fundos, isto é, operacões
com cartão de crédito e débito realizando o cÍuzamento das
transações realizadas com os valores declarados na Nota Fiscalde

26. Malhas Fiscais

27, Cobrançe

28. TransÍerência
Eletrônica de Fundos

-

TEF

29. CartórÍo
30. Valor Adicionado
Fiscâl

31. SERASA e Protesto

32. Processo

AdministÍetivo Fiscal

e

usuários internos realizem a denúncia espontânea
Permitir a geração e o controle das intimações geradas a partir do

Serviços Eletrônica

-

NFS-e, PGOAS e Declar

l

5.

Gerir as custas extrajudiciais dos cartórios com o objetivo de
controlar a base de cálculo do pagamento do ISSQN.
ReãlizâÍ o acompanhamento do Valor Adicionado Fiscal com o
obietivo de controlar a apureção do índice de Participação do
Município - lPM.
'a
i Gerir a inclusão dâs CDA no SERASA ou em Cartórios de Protestos.
Controlar a tramitação do Processo Administrativo Fiscâl (PAF),
atraves de um fluxo determinado em diversas áreas, tais como:
Órgão Preparador, Julgamento de PrimeiÍa lnstância, Julgamento
de Segunda lnstância. Ter a possibilidãde de contestação via
inteÍnet e da ciência de forma eletrônica, proporcionando maior
agiJidade e segurança na tramiteção e nos julgamentos dos
processos
j

33. Programa de Estímulo
à Cidadania

Estimular os consumidores de serviços a exigirem o documento
fiscal, assim como os contribuintes do IPTU a pagarem em dia o
IPTU, elevando o cumprimento voluntário dã obrigação tributária

e

consequentemênte

a

I

arrecadação, com uma política de

premiação aos que pagarem o IPTU em dia e aos contribuintes
que exigirem documento fiscal.
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11.2.3. DESCRTçÃO DAS FUÍ{CTONALIDADES DO OBJETO SÃO:
MÓDUTo 01: CoNTRotE DE ACESSO
Essa funcionalidade de controle de acesso deverá permitir que usuários internos, contribuintes,
representantes legais possam acessar o sistema, via certificado Digital ou usuário e senha, de
acordo com os parâmetros estabelecidos.
Essa funcionalidade realiza o controle de perfis associados ao cargo, unidades, logs de acesso e
tÍilhas de auditoria. Essa funcionalidade, em linhas gereis, é responsável por todo acesso e
seguÍança do sistema.
1) A solução deverá assegurar que todas as transações devem ficar registradas permanentemente
com â indicação do usuário, data, hora exata, para eventuais necessidades de qualquer tipo de
análise ou auditoria posterior;
2) A solução deverá assegurar a identificação inequívoca das partes envolvidas nas transações

eletrônicas, bem como

a

confidencialidade

ea

intêgridede dos documentos

e

dados

Íelacionados;

3)
4)
5)
6)

A solução deve ser concebida como um sistema de autorização (e não de Íêstrição), em que um
novo usuário tem, inicialmente, todos os acessos revogados, e é necessáíia liberação para que
acesse funcionalidades do sistema;
A SOLUçÃO deverá fornecer um côntrole de acesso por senha e por certificação Digital;
A SOLUÇÃO deve permitir a emissão de relatórios dos acessos efetuados, por transação;

A SOLUÇÃO dêve seí concêbida como um sistema de autorização {e não de Íestrição}, em que
um novo usuário tem, inicialmente, todos os acessos revogados, e é necessária liberação para
que ãcesse funcionalidades do sistema;

7)

A soluçâo deve peÍmitir a utilização de regÍas parametrizáveis de composição e de tamanho
mínimo de senhas (conceito de "senha forte"l,
8) A solução deve possuir ferramenta automatizada de reinicialização de senhas, em que a nova
autenticação é gerada aleatoriamente e enviada automaticamente ao e-mail do usuário.
9) A solução deve permitir criação de perfis parametrizáveis de acesso, com atribuiçôes de
privilégios por perfil, regras de negóclos ê alçadas;
10) A solução deve permitar funcionalidades de expiração de senha e bloqueio de acesso por
atingimento de número limite de tentativas de login;
11) A solução deve possuií interface que permita concessão, bloqueio, desbloqueio, recuperação e
revogaçâo de senhas de acessos;

12)

A

solução deve permitir customizar

a

apresentação

do objeto da

assinatuÍa, com

parametrizações de dados, posicionamento e imagem do selo;
13) A solução deve possuir mecanismo de timê out para logoff de usuários após determinado
tempo de inatividade, a ser contÍolado por parametrizaçãoj
14) A solução deve permitir bloquear automaticamente acessos de usuários por inâtividade por
período parametrizável de tempo;
15) A solução deverá possuir regras parametrizáveis de composição e de tamanho mínimo de
senhas (conceito de "senha forte") com no mínimo os seguintês parámetros:
ã) Número máximo dê tentativa por login;
b) Tempo de bloqueio por não uso do sistema;
c) Tempo de sessão do usuário;
d) Senha deverá conter: letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais;
e) Máquina do usuário;

tto:t
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f)

Horário de entrada no sistêma;
A solução devê peÍmitir que o perfil dê um usuário seja vinculado à sua área de lotação, e
mude com ela, de acordo com o respectivo perfil padrão da nova área;
t7\ A solução deve permitir identificar o usuário logado e o seu último acesso, assim que logar ao

16)

sistema;
18)

19)

,nl

2rl
22],

)1\
24)

2sl
26)

A solução deve possuií Íotina de controle e distribuição automática dê novas versões de
artefato do sistema. O processo de distribuição deverá ser utilizado sempre que houver
alterações.
A solução deve possuir controles de segurança de perfis de usuários e grupos que permita
acessos por funçõês e teclas. Um usuário poderá fazer parte de mais de um grupo;
A solúção dêve peÍmitir a existência de Administrador Puro, que concede e revoga acessos,
mas não possui acesso pessoal para executar as aplicações do sistema;
A solução deve possuir as funcionalidades de expiração de senhas e bloqueios e acessos de
acordo com regras parametrizadas.
A solução deve registrar os dados de usuários, data e hora nos processos de transmissão de
dados e acessos as íunções do sistema, bem como gerar relatórios dãs atividades dos usuários;
A solução deve possuir padronização em componentes como telas, relatórios, ajuda online,
documentação, teclas de função, aplicativos, tabelas e identificadores;
A solução deve garantir que o sistema tenha integração total entre seus módulos ou funções;
A solução deve realizar a geração de log (registro) de auditoria de todas as operaçôes efetuadâs
por usuários (alterações, inclusões e exclusões);
A solução deve permitir o controle de usuários através de consulta, edição e exclusão de
usuários.

271,

A solução deve permitir as ações de bloquear e desbloquear usuários, geração de senhas

aleatórias, revogação e concessão de acessos.
28) A solução deve permitir a inclusão, edição e exclusão de máquinas. Este controle permite que
máquinas sejam associadas a usuários sistema possibilitando que o controle de acesso seja
feito em nível de máquina.
A solução deve permitiÍ a inclusão, exclusão e edição de pêrfis de acesso. Cada perfil é
cômposto por um conjunto de permissões em determinadas funcionalidades de um ou mais
sistema. Cada sistema possui um conjunto próprio de acessos que podem ser concedidos.
30i A solução deve permitir a consulta e jdentificação de quais usuários têm acesso e ume

31)

12)

33)

34)

determinadâ empresa. A consulta viabiliza ainda a €erteze de que uma solicitação de
credenciamento ocorreu com sucesso.
A solução deve permitir a consulta de credenciamentos solicitados assim como a visualização
do status da solicitâção. Um credenciamento vincula o solicitante à empresa para a qual
solicitação foi feita.
A solução deve peÍmitir o controle de funcionários da organização permitindo a inclusão,
edição e exclusão. o cadastro é composto apenas de informações básicas, já que não visa
substituir o sistema de RH existente. A alimentação poderá ocorrer via integração.
A solução deve permitir a parametrização da relação entre o funcionáÍio e sua unidade de
trabalho. Essa relação permite configurar perfis de acesso por departamento. o requisito
permite ainda que a íunção possa ser visualizada dentro do organograma da organização.
A solução deve permitir a consulta de logs registrado por acesso dos usuários ao sistema. É
possível identificar a hora, data, máquina e o evento do acesso rastreado.
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A solução deve permitir o rastreio das transações efetuadas por um determinado usuário no
sistema.
36) A solução deve permitir o rastreio da concessão e revogação de acessos a um determinado
usuário. O Íequisito permite identificar a data da operação, o responsável, a operação e quais
acessos foram concedidos ou revogados.
37) A solução deve permitir o controle de aplicações permitindo a inclusão, exclusão e edição- O
requisito permite ainda habilitar, desabilitar ou colocar em manutenção uma aplicação para

35)

38)
39)

40)

41)
42)

que apareça ou não no menu do sistema.
A solução deve permitir o cadastro das unidades em seus vários níveis para que possa realizar
a geração do organograma da organização.
A solução deve permitir a manutenção dos sistemas, isto é, o cadastro de todos os sistemas da
solução, permitindo a inclusão, exclusão e edíção.
A solução deve permitir a definição dos parámetros gereis do controle de acesso, isto é,
número máximo de tentativas por login antes que o usuário seja bloqueado, tempo de
bloqueio por não uso do sistema, tempo máximo de sessão do usuário, tamanho mínimo da
senha e características mínimas requeridas como: letÍas maiúsculas, números, caracteres
especiais. Tempo máximo para expiração da senha, configurações gerais do sistema.
A solução deve permitir o cadastro de todas as informações básicas usadas em mensagens,
campos de listagem, campos de status dê todo o sistema.
A solução deve permitir a emissão de uma procuraf o eletrônicâ que deverá ser assinada pelo
contribuinte outorgante e ter firma reconhecida em cârtório. A procuração emitida é requisito
necessário para a solicitação de credenciamento para as empÍesas enquadradas no Simples
Nacional.

43)

44\

4s)
46)
47],

48)

49)
s0)

A solução deve permitir a solicitação de credenciamento da empresa pelo contador.

A

solicitação depende da procuração eletrônica outrora emitida pelo contÍibuinte outoÍgante e
dependerá ainda da análise da documentâção anexada ao pedido do servidor fazendário
competente.
A solução deve permitir a análise das solicitações de credenciamento das empresas
enquadradas no Simples Nacional, permitindo o deferimento ou indeferimento por servidor
fazendário competente. O resultãdo da análise deverá ser enviado âutomaticamente para o
Domicílio Eletrônico do suieito passivo.
A solução deve permitir a revogação de uma procuração eletrônica pelo contribuinte, o que
implicará no cancelamento do credenciamento realizado.
A solução deve permitlr a renúncia de uma procuração eletrônica pelo outorgado, o que
implicará no cancelamento do credenciamento realizado.
A soiução deve permitir a consulta e visualização, pelo contribuinte, dos credenciamentos
realizados, do termo de credenciamento e a procuÍação eletrônice câdastrada.
A soluçâo deve permitir a emissão, pelo contribuinte, de uma procuração eletrônica
conferindo poderes a uma pessoa físicâ, devidamente credenciada, para acesso a serviços
restritos. Podendo ser por um período determinãdo ou indeterminado, ou por funcionalidade
do sistema ou por Processo Administrativo Fiscal- pAF.
A solução deve permitir a consulta de procuraçôes emitidas por um determinado contribuinte.
A solução deve permitir a consulta de procuração mais ampla através de vários filtros de
pesquisa: outoÍgante, outorgado, período, assim como pelo status da procuração.
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51) A solução deve permitir o credenciamento dê contribuintes, representantes, contadores. Os
representantes, exceto os advogados, e contadoÍes deverão constar no cadastro de
representantes da empresa. Os advogados são rêconhecidos através do seu certificado digital
emitidos pela OAB.
52) A solução deve pêrmitir a confirmação do e-mailinformado no momento do credenciâmento;
53) A solução deve ter â funcionalidade do controle de aplicações do sisteme possibilitando deixar
uma aplicação ativa, inativa ou em manutenção;
54) A solução deve ter a funcionalidade de controle de unidade de organograma;
55) A solução deve ter a funcionalidade de controle do sistema;
56) A solução deve ter a tuncionalidade de controle de cargos e funções.
MóDUro 02: cADAsrRo Ecot{ôMtco
O sistema deve controlar o cadastro de contribuinte de tributos municipais, obedecendo
cârâcterísticas cadastrais individuais de cada contribuinte, permitindo o recadastrâmento ê a
emissão da ficha cadêstral dâ empresa.
1) A solução deve contemplar os dados das atividades econômicas e profissionais dos
contrlbuintes (pessoas naturais, jurídicas ou a estas equiparadas, estabelecidas ou não no
município), que são sujeitos passivos de obrigação tributária instituída pelo Município,
relacionados direta ou indiretamente com o ISSQN e/ou Taxas Mobiliárias (publicidade,
licenças, taxa de localização e funcionâmento e êtc.).
2l A solução deve mantêr como identificador único o número do Cadastro de Contribuantes
Mobiliários (lnscrição Mobiliária) paÍa o cadâstíamento das unidades profissionaas e

%
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f
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econômicas.

3)

A solução deve impedir a duplicidade de registro de unidades com a mesma

4)

8)

permitir o cadastramênto e a manutenção dos dados das unidades econômicas
CPF/CNPl, domicílio fiscal,
telefones, e-mail, constituição, regime, natureza jurídica, poÍte, vigências e etc.
A solução deve pêrmitir o cadastramento e manutenção das atividades e ocupações principais
e secundarias, bem como suâs vigêncies, baseada no CNAE Fiscal e Classificação Brasileira de
Ocupeçôes - C80, respêctivemente, exercidas pelas unidades econômicas e profíssionals.
A solução deve permitir o cadastramento e manutenção dos enquadramentos tributários, bem
como suas vigências, a serem atribuidos às unidades econômicas e profissionais.
A solução deve permitir o cadastro de subunidades (unidade auxiliar), informando a descrição,
o tipo, endereço de localização e a atividade licenciada exercida.
A solução deve permitir o consulrar os beneficios fiscais (isenções e imunidades), bem como

9)

suas vlgências, concedidos às unidades econômicas e profissionais.
A solução deve possuir mecanismo de enquadremento tributáÍio automático parametrizável.

lnscrição

Mobiliária.
A solução deve

e profissionais, tais como: nome/razão social, nome fantasia,

5)
6)
7l

10)

1l|

A solução deve possuir mecanismo de concessão automática de benefício fiscal {isenções
imunidades) paramêtrizável (integração com modulo de beneficio fiscal).

A solução deve permitir o relacionamento e sua vigência das unidades econômicas

e

e

proíisgionais com outras pessoas fÍsicas e/ou jurídicas (n para n, ou muitos pãra muitos),
qualificando unidade produtiva e unidades auxiliares: matriz, filial, centralizadora, unidades
agregadas (p.ex. Postos), unidades temporáÍias e êtc,
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1)l

13)

r4l
1s)

16)

17i'
18)
1e)
20)
21)

z?)

23)
24],

A solução deve permitir o cadastro e manutenção do quadro societário das unidades
econômicas e profissionais, identificando e classificando os responsáveis (sócios, sóciosadministradores, administrãdoÍes e etc.) e suas respectivas participações e vigências.
A solução deve permitir o relacionamento, bem como sua vigência, das unidades econômicas
e profissionais estabelecidas no Município com os imóveis cadastrados no lmobiliário.
A solução devê permitir consultas a partir de um argumento de pesquisa, ou da combinação
de vários, por exemplo: nome/razão social, CPF/CNPJ, inscrição mobiliária, endereço.
A solução permite consultas a dados históricos, ainda que não vigentes, das unidades
econômicas e profissionais e seus relacionamentos, de forma a manter a integridade
referencial com as demais informaçõês e documentos da época.
A solução permite 3 solicitação de elteração cadâstral pelo contribuinte, via internet.
A solução peÍmite a validação pelo gestor previamente à atualização dos dados da base, no
caso de alteração cedastral pelo contribuinte.
A solução permite a situação cadastral das unidades econômicas e profissionais, tais como:
ativa, encerrada, paralisada, suspensa, baixada de ofício e etc.
A solução permite o rêestabelecimento das unidades econômicas e profissionais encerradas.
A solução permite consultar e imprimir a Ficha de lnscrição Cedastral- FIC localmente e pela

internet.
A solução permite relatórios analíticos e sintéticos do Cadastro Econômico por: Atividade
Econômica - CNAE, Regime Tributário, Tipo de Atividade, Íipo de Enquadramento, Situeção
Cadastral, Porte Empresarial, Status do credenciamento, Natureza Jurídica, Responsável
Contábil e Quadro Societário Administrativo.
A solução permite o cadastro e manutenção do Endereço de Correspondência, possibilitando
iníormar, se for o caso, se é o mesmo do domicílio fiscal da unidade econômica ou profissional,
ou de alguma das pessoas responsáveis vinculadas, evitando digitação desnecessária.
A solução permite a inclusão e alteração de extra cadastro.

A solução permite o cadastro e alteração de contribuinte não estabelecido no município,
permitindo ê inclusão dos dados de registro, endeÍeço, fisco e CNAE.

2s) A solução deverá ser compatível com integrador do REDESIM, atualizendo os dados cadastrais
eutomaticamente conforme os eventos enviedos nos arquivos.

MóDUIo 03: cADAsrRo tMoBlltÁRlo
O sistema deve controlar o câdastÍo de lmóveis do Município, obedecendo características cadastrais

individuais de cada imóvel, bem como as pessoas vinculadas ao mesmo (proprietário, ocupante,
possu idor...)

1)
2)

permitir atualização dos dados da base, no caso de alteração cadastral.
O sistema deve permitir a consulta e manutenção dos imóveis referente aos benefícios
(normal, isenções e imunidades) e suas vigências (htegração com Módulo Benefícios Fiscais).
3) O sistema deve permitir a manutenção de distritos, setores, bairros, guadras, tipos de
logradouros, logradouros e trechos.
4) o sistema deve possuir mecanismo de concessão automática de benefícios (isenções e
imunidades) parametrizável (lntegração com Módulo Benefícios Fiscais).
5) O sistema deve permitir a alteração pârcial do cadastro dos imóveis, permitihdo a alteração
do endereço e referência cadastral, alteração de proprietário e endereço de correspondência,
alteraçâo de dados do terreno e alteração de dados da edificação.
O sistema deve

l,l
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6)
7l

O sistema deve permitir o Desmembramento e Unificação de imóveis.

O sistema deve permitir â consulta avançada de imóveis onde mostÍa o quantitativo de
imóveis de acordo com o filtro inserido.
8) O sistema deve permitir a consulta do histórico de alterações dos imóveis.
9) O sistema deve permitir o cadastro e alteração de imóveis, condomínio, grupos de imóveis,
reativação de imóvel, fazer o controle de averbação e emissão dê título definitivo.
10) O sistema deve possuir campo Fração ldeal calculado automaticamênte de foÍma
proporcional a parte do terreno coÍrespondente a cadâ unldade ligada ao mesmo.
11) O sistema deve permitir o cadastro e manutenção do Endereço de Correspondência
(Entrega), possibilitando informar, se for o caso, se é o mesmo do de localização do imóvel, ou de
alguma das pessoas vinculadas.
tzl O sistema deve permatir a consulta e impressão da Ficha Cadastral do lmóvel.
13) O sistema deve possuir mecanismo que permite a parametrização dos Boletins tmobiliários,
relativos às informações do terreno e da ediÍicãção, de modo a possibilitar que o €adastro técnico
seja alterado sem a necessidade de mudança no código da aplicação.
14) O Cadastro lmobiliário deverá servir de padronização e de meio de pesquisa para todos os
demais módulos do sistema que utilizam o endeÍeçamento para fins de informação.
15) O sistema deverá permitir o cadastro, manutenção e relatórios da Planta Genérica de
Valores - PGV por um dos seguintes segmentos: zona Íiscal, lo8radouro e/ou trecho de logradouro,
guardando a memória das PGV por exercício.
16) O sistema deverá permitir através da identificação do imóvel que o mesmo possa ser
visualizado atraves do Google Mops na mesma janela de consulta, sem necessidade de sair da
interface do sistema.
MóDULO 04: TANçAMENTo E GEsTÃo Do IMPoSTo PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU
O sistema deve controlar o lançamento do tributo lmposto Predial e Territorial Urbano, conforme
característica definida em lei especifica do município.
1) A solução deve efetuar, a partir da coníiguração do exercício, da manutenção das fórmulas, dos
dados cadastrais e de parâmetros de cálculo, o cálculo do IPTU de um imóvel;
2) A solução devê efetuar, a partir dos dados cadastrais e de parámetros de cálculo, o cálculo do
IPTU de um lote de imóveis;
3) A solução deverá fazer o cálculo das parcelas do IPTU, considerando o valor mínimo, quântidade
máxima de parcelas, percentual de desconto e data escolhida para o vencimento;
4) A solução deverá calcular os acréscimos legais (multa,.juros e correção monetária) do tributo ou
parcelas vencidas;
5) A solução deve permitir a geração dos lançamentos do IPTU em lote, armãzenando-os para
homologação previa à sua formalização ao Bestor;
6) A solução deve emitir Notificação de Lançamento do IPTU, registrando os dados do contribuinte,

do imóvel, do cálculo, do amporto e as informações da notificação (date de emissão, dâta de
notiÍicação etc.);
7) A solução deve permitir ao gestor a inserção de novos valores para os parâmetros de cálculo
utilizadas no cálculo do IPTU, registrando o início e fim de vigência;
8) A solução deve possibilitar a criação de mais de um lançamento ativo do lpru para o mesmo
contribuinte no mesmo exercício (lançamento complementaí e proporcional);
9) A solução deve permitir a realização de lançamentos com base de cálculo, alÍquota, valor do
l_(
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imposto e acréscimos legais informados pelo gestor, para atendimento das decisões iudiciais e
administrativâs;
10) A solução deve permitir a consulta de lançamênto de IPTU por Íaixa de valor;
11) A solução deve permitir a consulta de variação de IPTU entre exercícios.

rraóouto os: NorA FtscAt DE sERVtços ETETRÔNtca (NFSE)
O obietivo principal do Sistema de Nota Fiscel de Serviço Eletrônica (NFSe) é ã implantação de um
modelo de documento fiscal eletrônico, conforme modelo conceitual ABRASF, que substitua a
sistemática do documento fiscal em papel, com validade jurídica para todos os fins, simplificando
as obrigações principal e acessória dos contribuintes, peÍmitindo um controle em tempo real das
operações de prestêção de serviço pelo fisco. Executendo, pelo menos, as seguintes operações:
1f Solicítação de Acesso
A solicitação de acesso deve possibilitar ao contribuinte que identifique a empresa deseiada para
utilização do sistema, cumprindo o pré-requisito de estar presente no cadastro de contribuintes do
município e ser uma emprese prestadora de serviços.
Esta função deve também:

o

preenchimento de formulário eletrônico para solicitação de âutorização de
empresas para emissão de nota fiscal de serviço eletrônica, indicando os dados da empresa, os
dados do contrato, o regime de emissão da nota e a senha de usuário. O formulário deverá validar
se a empresa indicada consta no cadastro econômico e se está ativa no município;
b) Essa solicitação deverá gerar protocolo para ser impresso e assinado pelo requerente, para que
seja apresentado à prefeitura para validação e deferimento;
c) A liberação de senha deverá ser realizada somente após o deferimento manual da prefeitura.

a) Possibilitar

2) Configuração da EmpÍesa
A empresa, ao iniciar a utilização do sistema deve ter a possibilidade de realizar a configuração do

perfil da mesma, a fim de que não necessite de a todo o momento configurar as informações
pertinentes a utilização do sistema. Devendo possibilitar, ao menos:
d) Consultar os dados da empresa, conforme consta no cadastro imobiliário;
e) Consultar os dados das atividades econômicas da empresa, coníorme consta no cadastro
econômico;
Consultar a marcação de substituição tributárie com informação de data, conforme consta no
cadastro econômico;
g) Consultar o regime de tributação da empresâ indicando histórico de alterações com período
inicial e final;
h) ConÍigurar a utilização de quatro casas decimais durante a emissão de nota fiscal de serviço para
o campo de quantidade dos itens;
i) ConÍigurar a utilização de quatÍo casas decimais duÍantê a emissão de nota fiscal de serviço para
o campo de valor unitário dos itens;
Pré-cadastrar a descrição dos itens mais utilizados durante o preenchimento da nota íiscal;
k) Configurar as alíquotas aplicadas para os impostos federais que são apresentados durante a
emissão da nota Íiscal;
l) Configurar a frase de segurança da empresa que deve ser apresentada em todos os e-mails
enviados pelo sistema;

f)

j)

l6
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m)Personalizar o envio de e-mails que devem ser disparados automaticamente pelo sistema
durante a emissão, recebimento ou cãncelamento de nota;
n) Configurar o logotipo da empresa paÍa que seja apresentado na nota fiscal emitida.
3) Emissão de Nota Fiscal

Permitir o preenchimento e a geração da nota fiscal feita automaticamente em modo on'line. A
soluçáo on-líne deverá consistir na utilização de funções diretamentê no sítio da Secretaria
Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO por meio de um navegador
lbrowserl, utilizando certificação digital ou identificação por meio de logine senha do prestador do
serviço. A emissão de nota fiscaldeve possibilitar:
al lndicação do tomador de serviços, dados de côntato (Telefone, Endereço e e-mail) e Apelido;
bf A não indicação do tomador do serviço, permitindo a marcação de uma opção especifica que o
tomadoÍ de serviço não será identificado;
c) Seleção da atividade econômica do prestador de serviço possuindo vínculo com a lista de serviço
constante na legislação local, contendo a informação do local e incidência do imposto, com as rêgÍas
de dedução matérias, com uma alíquota conforme a legislação local, que não podêrá ser alterada
manualmente durante a emissão de nota fiscal; A atividade econômica deve possuir em sua
configuração a identificação de obÍigatoriedade pelo recolhimento, ou seja, informando se ela é
passível de retenção; A atividade econômica deve possuir em sua configuração iníormações quanto
à possibilidade de lsenção ou lmunidade do lSS, conÍorme legislação local;
dlA indicação do estado e município do local da prestação do serviço;
e) A indicação da descrição da nota fiscal;
f) A indicação dos impostos federais com possibilidade de indicar ou alterar a alíquota informada e
o valor calculado pelo sistema;
g) A visualização da nota fiscal antes da emissão para validação das inÍormações preenchidas;
h) A emissão da nota fiscal com envio automático de e-mails, conforme configuração do perfil do
prestadoÍ e do tomador de serviço.

3,1. Re8Ías na emissão dê Nota Físcal
O sistema deverá possibilitar a emissão da nota fiscal com itens não tributáveis pêlo ISSQN, com o

intuito de suprir a necessadade de empresas que possuem itens não tributáveis pelo referido
imposto. Devendo conter pelo menos:
ã) A identificação de itens não tributáveis deve ocorrer com base na atividade econômica utilizada
pela empresa prestadora do serviço, permitindo suã utilização, desde que hala ao menos um item
tributável para caracterização do serviço e Cálculo do imposto devido.
b) A relação de CNAE, com possibilidade de inclusão e exclusão de atividade.
3.2. Nota Fiscal com Contíole de ldentiíicação do Consumidor GeÍal
O sistema deverá possibilitar ao fisco municipal, o controle das empresas com âlgumas atividades
econômicas especificas, quanto à impossibilidade de emissão de nota fiscal para consumidor não
identificado, ou seja, para as atividades elencadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, não poderá
ser possivel a empresa emitir nota fiscal de serviço sem identificar o seu tomador de serviço.
Ademais, a solução deve permitir:
a) O controle de emissão dâ NFSe com identificação do tomador do serviço, sendo que pera as
atividedes econômicas determinadas pela Secretaria Municipal da Fazenda não deve ser permitida
l1
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a emissão de nota Íiscalcujo consumidor não é identificado;

blA parametrização da lista de atividades econômicas, incluindo ou excluindo atividades a qualqueÍ
momento.
3.3. Consulta de Note Fiscel

A solução deverá possibilitar a consulta de notas fiscais, para que o contribuinte e contadores
possam visualizar e consultar ês.iá emitidas dentro de uma competância, permitindo também a
visualização da totalização do imposto devido, bem como o imposto que foi substituído pelas
empresas tomadoras de serviço. Demais disso, deve possibilitar também:

a) Consulta de notas fiscais com possibilidade de filtros por notas emitidas, notas recebidas,
tomador/prestador de serviço indicado, competência de emissão e situaÇão da nota (emitida,
cancelada, substituída e paga);
b) Cadastro de uma carta de correção à nota fiscal emitida, indicãndo o numero da nota fiscal que
deverá ser vinculada e a descrição da correção necessária;

c) A consultã de veracidade de uma nota fiscal ou se um recibo provisório de serviço foi
transformado em uma NFSe.
3,4. Cencelâmento dê Nota Fiscal

A solução deverá possibilitar o cancelamento das notas emitidas, levando em consideração as
transações comerciais não finalizadas, para isto deverá possibilitar a apresentâção de justificativa
do cancelamento. A função deve possibilitar tambem:
a) Que o cancelamento somente poderá ser permitido quando a nota emitida não estiver em uma
guia de ISSQN emitide ou paga;
b) Que seja realizado o cancelamento da nota, mediante aceite do tomador;
c) o controle dos cancelamentos das notas, mediante as regras estabelecidas pela secÍetaria
Municipal da Fazenda. O cancelamento deverá ocorrer mediante o aceite do tomador de serviço
pàra as notas fiscais cuja base de cálculo é superior ao va lor de corte, consoante a legislação vigente.
3.5. Recibo Provisório de Serviço
Quando da indisponibilidade da internet ou emissão de grande volume de notas fiscaas deve ser
permitida a emissão de Recibo Provisório de Serviço RPS que é um documento, de posse e
responsabilidade do contribuinte, gerado obrigatoriamente por uma âplicação local, possuindo uma
numeração sequencial crescente devendo ser convertido em nota íiscal no prazo estipulado pela
legislação tributária. Para esta situação o sistema deve considerar 3 (três) formas de contingôncia
para os contribuintes, conforme definido abaixo:
3.5.1. Programa Emissor de Recibo Provisório de Serviço
Para contingência do modo on-line ou off-line - Programâ gerador de Recibo Provisório de Serviço
integrado ao banco de dados da nota fiscal de sêrviços eletrônica a ser processado para conversão
do RPS em NFS-e em modo SÍNCRONO.

-

3.5,2. Recibo Provisório de Serviço em Lote
Para grânde volume de notas fiscais
Formulário eletrônico de Recibo Provisório de Serviço
autorizado pela Secretariâ de Estado de Fazenda, utrlizado por progrema especifico do contribuinte
a ser processado para conversão do mencionado recibo em NFS-e em rnodo ASSíNCRONO.

-
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3,6, Emissão de Guia para Pagamento
O sistema possibilitará a emissão de guia para pagamento de ISSQN próprio e retido na fonte,
considerãndo o montante do imposto gerado durante o mês, de acordo com as notas fiscais
emitidas (ISSQN próprio) e recebidas (lssQN retido na fonte).

3,7. Reffas pare Emissão de Guia
A emissão de guias de pagamento deverá considerar as regras da legislação vigente na SecretâÍia
Municipal de tazenda, no que se refere aos cálculos de juros e multa de impostos. A solução deverá

conter as seguintes fu nções:
a) Opção paÍa selecionar as notas que seíãô pagas, dentro da competência e do tributo escolhidos.
bl Possibilidâde de indicar a data de vencimento, com atualização automática do valor para a Àata
indicada;
c) Permitir e impressão com código de barras, no padrão FEBRABAN, aceito em toda Íede bancária,
até o vencimento.
3.8. Escrituração dos Serviços Tomâdos Recebidos de Outros Municípios

Tal função tem como objetivo integrar em um único módulo o cumprimento das obrigações
principais e acessórias, referente ao ISSQN. Por tal ràzão deve disponibilizar o cadastramento das
notas fiscais de empresas prestadoras de serviço de fora do Município. A rotina de escrituração dos
seÍviços tomedos recebidos de outros municípios deverá:
â) Permitir o cadastramento manual das notas fiscais recebidas. O referido cadastro deve possibilitar
a indicação de prestador do serviço, validando se não se trata de um prestador autorizado para

emissâo da NFSe, dos dados de identificação do documento fiscal (como número, serie, tipo de
documento, modelo e data de emissão, item dâ lista de serviço, valor do serviço prestado, indicação
se houve dedução e indicação do tipo de recolhimento;
b) O sistema deverá ser capaz de identificar as alÍquotas do Simples Nacional, sendo que, durante a
escrituração o tomador deverá mârcar a opção do prestador pelo simples;
c) O sistema deverá ser capaz de treter regras definidas pelo regime MEl, não permitindo a retenção
do ISSQN por parte do tomador, conforme legislação federal.
d) O sistema deverá fazer o cálculo do valor do imposto e enviar para recolhimento, conforme
cruzamento entre valor do serviço e alíguota informada.

MóDULo 05r Nora FtscAt DE sERvtços ErETRôNrcA AvuLsA (NFSA)
1) A solução permite a indicãção do tomador de serviço, dados de contato (Endereço, TeleÍone
e E-moil'l e Apelido;
2l A solução permite a seleção da atividade econômica do prestador de serviço possuindo
vínculo com a liste de serviço constante na legislação local, sendo que a incidência do imposto é
sempre no local da emissão da nota, com uma alíguota conforme a legislação local, que não poderá
ser alterada manualmente durante a emissão da nota fiscal.
3l A solução permite que atividade econômica deverá possuir em sua configuração a
identificação de obrigâtoriedade pelo recolhimento.
4) A solução permite a indicação do estado e município do local da prestação do serviço
(sempre no município emissor);
5) A solução permite a indicação da descrição da nota fiscal;
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A solução permite a indicação dos impostos federais com possibilidade de indicar ou alterar
a alíquota informada e o valor calculado pelo sistema;
A solução permitê visualizar a nota fiscal após o pagamento do Documento de Arrecadação,
rêferente ao imposto calculado na nota;
A solução permite que o contribuinte (emissor avulso) possa consultar as suas notas avulsas
emitidas êm qualquer instante.
A solução permite a consulta de notas fiscais com possibilidade de filtros por notas emitidas,
notas recebidas, tomador/prestador de serviço indicado, competência de emissão, situeção da nota

7l

8)
9)

(emitida, paga e aguardando pagamento);
10) A solução permite a consulta de veracidade de uma nota fiscal;
11) A solução permite o cancelamento somente quando a nota fiscal emitida não estiveÍ em
uma guia de ISSQN paga.
tzl A solução possibilita a emissão de guia de pagamento de ISSQN Próprio, considerando o
montante de imposto gerado durante a emissão da notã fiscal avulsa (ISSQN Próprio).
13) A solução permite a emissão das guias de pagamento considerando ãs regras do Código
Tributário.
14) A solução permite a impressão do Documento de Arrecadação considerando o código de
barras no padrão Febraban, aceito em toda rede bencária, até o vencimento.
15) A solução peímite a compensação de uma nota avulsa paga por outra do mesmo
contribuinte. Ao finalizar a compensação a nota anterior é cancelada.
MóDULO 07: ITBI EIETRÔNICo

Módulo responsável por toda a gestão da informação e cobÍança do lTBl, peÍmitindo o
acompanhamento on[ne de todas a5 transmissões de imóveis realizadas, pagamentos das guias e
geraçâo do instrumento que irá legitimar a transmissão.

1) A solução deverá permitir o cadastramento de diversos tipos de transações de transferência,
possibilitando a configuração das regras especificas por cada uma;
2) A solução deve permitir a parametrização do valor base utilizado no cálculo, do texto e título da
cenidão e da alíquota geral do tTBl.
3) A solução deve permitir o parcelamento do lTBl, informando o valor mínimo e máximo a ser
parcelado.
4) A sôlução deve permitir que o contribuinte declare os dados da transação de transmissão do
imóvel via internet;
5) A solução deve permitir adicionar mâis de um proprietário e adquiÍente na transmissão com o
seu respectivo percentual a ser transmitido;
6) A solução deverá permitir informar se houve corretagem na trãnsmissão, permitindo a cobrança
do lSS.
7) A solução deve calcular, a partir dos dados cadastrais e parãmetros dê cálculo, o valor do lTBl de
um imóvêl;
8) A solução deve calcular os acréscimos legais (multa, juros e correção monetária) do imposto;
9) A solução deve permitir a realização de lançamentos com base de cálculo, alíquota, valor do
imposto e ecíéscimos legais informados pelo gestor, para atendimento das decisôes judiciais e
administrativas;
A solução deve permitir o autolançamento do lTBl pelo contribuinte, registrando os dados
do mesmo, do imóvel e do cálculo do imposto;

10)
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11)

A solução deve permitir ã visualização na lista de trebalho dos processos designados para o
funcionáíio, bem como sob sua responsabilidade. Esses deverão analisar, deferir/indeferir, solicitar
diligência, podendo utilizar o vãlor de avalaação do imóvel como bêse dê cálculo da transmissão;

Lzl

A solução deve permitir aos cartórios de Íegistro de imóvel consultar o valor devido

e

confirmar o recebimento do referido imposto.
13) A solução deve permitir aos cartórios de ÍegistÍo de imóvel possa participar do fluxo de
transmissão do imóvel utilizando o sistema;
14) A solução deve permitir anexar documentos pertinentes as informâções de transmissão do
imóvel;
15) A solução deverá permitir a revogação do instrumento de transmissão caso a transfêrência
não seja efetuada no cartórioj
16) A soluÉo deve permitir a validação da cenidão de lTBl, informando os dados impressos e
pelo QRcode;
17\ A solução deve permitir a consulta e emissão de relâtório (sintetico e analítico) de todas as
trensmissões la nçados no si5tema;
18) A solução deve permitir o detalhamento do processo de transmissão, a visualizãção e
impressão de todos os documentos emitidos e a ãnexados ao processo consultado.
19) A solução deve permitir a emissão de relatório de transmissões por bairro, permitindo a
visualização do gestor da média do valor base de transmissão de determinado bairro.
MÓDULo 08: CoNTA CoRRENTE
Módulo que gerencia os lançamentos dos tributos e controla os pagamentos realizados, fazendo a
quitação do débito ou mantendo sempre o saldo devedor atualizado.
A solução possibilita o cadastramento de Tributos conforme regras de Lançamento (Anual,
Mensal ou Eventual) definidas no Código Tributário do Município - CTM;
A solução possibilita configuração de Código de Receitas conforme definido no Código
Tributário do Município - CTM
A solução possibilita coníigurâção de Regras de Cálculo (Base de Cálculo, Multa, JuÍos,
Atualização monetária, Descontos, Acréscimos) por Tributo;
A solução possui câlendário de Feriados Federais, Estadueis e Municipâis pâre que o sisteme
faça corretã aplicação dos cálculos das imputaçôes;
A solução possibilita a consulta da situação fiscal do contribuinte, possibilitando verificâr todos
os lançamentos tributários, assim como os respectivos pagamentos.
A solução possibilita visualização de saldo de apuração por período mostrando saldo crédito,
saldo zero ou saldo débito;
A solução possibilita transfeÍência de credito de contas credoras para contas débitos do
mesmo contribuinte;
A solução realiza para cadâ registro de pagamento o Cálculo do valor do débko na data da
arrecadação, já abetendo o valoí da multa e juros, se persistir saldo no valor pago, este saldo
deverá ser usado pâra abater o débito do imposto;
A sotução possibilita o cedastramento de índices monetários para atualização monetária da
conte corrente;
10) A solução possibilita configuração de tipos de transação especificação se é uma transação de
crédito ou de débito;
11) A solução permite o cálculo imediato do saldo da conta, mostrando todâs as transaçôes

1)

2l

3)

4l

5)

6)
7l

8)
9)
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realizadas, calculando e demonstrândo a imputação dos pagamentos quanto à multa, juros e

imposto;

12) A solução possibilita a consulta online do fato gerador da transação (Notas Fiscais, Taxas
Emitidas, Solicítação de Créditos, Estorno de Créditos ou do Registro do Pa8amento
mostrando o Agente Arrecadedos e data do pagamento);
13) A solução permite a possibilidade de Emissão de DAM (Do€umento de Arrecadação Municipal)
a partir da Consulta do Débito;

14) A solução permite a possibilidade de pagamento parcial ou total do débito conforme
parametrização de Regras definidas em legislação municipal;

15) A solução deverá possibilita a Emissão de Extrato de Débitos (sintetico e analítico) do
Contribuinte;
16) A solução permite solicitação de parcelãmento a partir da Consulta de Contas com saldo
débitos, obedecendo às regras definidas no módulo de parcelamento.

MóDUto 09: pARcELAMEÍrro rtErnôtrco
Essa funcionalidade deverá peamitir que usuários internos e

contribuintes possam, de acordo com
os parámetros cadastrados e os modelos de parcelamentos, efetuerem o parcelamento tanto de
débitos edministíativos como débitos inscritos êm dívida ativa, sempre com a assinatura digital do
Termo de Parcelamento.
1) A solução deve permitir a configuração de modelos de parcelamentos em formato Word
com o conceito de Hashtag, isto é, cadastramento do Termo de Parcelemento, Termo de
Canceiamento, Termo de Finalização de Parcelamento etc,
2) A solução deve peÍmitir a paramêtÍização dos seguintes campos: Conta de Parcelamento,
Máximo de Parcelamento por Modelo, Texto do Termo de Parcelamento, Texto do Termo de Adesão
e Texto de Cíência do Parcelamento.
3) A solução deve permitir parametri?ar aspectos como: Descrição do modelo, conta de
destino, se a entreda é obrigatória, bese legâ1, período inicial e final de vigência, Destinatáíio: Pessoe
Física ou Pessoa Jurídica, Tipos de Parcelamênto, Regras de Parcelamento distintas e Parcelamento
Especial.

4)

A funcionalidade deve possibilitar consuhar o parcelamento poÍ inscrição, CPF/CNPJ,

Nome/Razão Social, Número do Parcelamento, Período lnicial e Final.
A solução deve permitir realizar o pêrcelâmento por modelo.

5)
6)

A solução deve permitir consolidar vários lançamentos de contas correntes em um

só

parcelãmento.
A solução deve peÍmitiÍ a impressão do Termo de Parcelamento.
8
A solução deve permitií a simulação do parcelamento e imprimir o termo.
A solução deve está integrada com o sistema de Conta Corrente.
9
A solução deve estaí integrada com o processo eletrônico para anexar os termos gerados e
assinados digitãlmente âo processo administrativo fiscal.
A solução deverá permitir anexar documento ao parcelamento para que faça merge com o
Contrato de Parcelâmento.
A solução deveÍá permitir imprimir reletório por múltiplos critérios de pesquisa: inscrição,
CPF/CNPl, Nome/Razão Social, Número do Parcelamênto, Situâção do Parcelamento, Período do
7

10)
11)
12)

Parcelamento e Modelo de Parcelamento.
A solução deverá guardar os termos em PDF assinados digitalmente.

13)

\!.Y,
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14)

A solução deverá possibilitar a notificação de cancêlamento em lote de parcelamento em

atraso.

15)

A solução deverá possibilitar a integração com o processo administÍativo fiscal para anexar
â Notificêção de parcelamento em atraso ao processo eletrônico.

16)

A solução deverá estar integrada com o DT-e para encaminhar mensagens e anexar

a

Notificação de parcelamento em atraso gerada em lote.
A solução devêrá possibilitar a geração do Termo de Cancelamento de Parcelamento em

77l.

Lote.

18)

A solução deverá estaÍ integradã com o DT-e para encaminhar o Termo de Cancelamento de
Parcelamento em Lote ao DT-e para ciência do contribuinte ou responsável.
A solução deverá possibilitar anexar ao processo eletrônico o termo de cancelamênto
gerado.

19)

20)

A solução deverá possibilitar ao gestor de tributos, administrâÍ de forma completa os

parcelamentos feitos pelos contÍibuintes e verificando se o mesmo está pago ou não, e calculando
automaticamente multa e iuros do débito de parcelemento.
21) A soluçãÕ possibilita configurar um novo parcelarnento com es Íegras de atualização, juÍos
e multas, sem a necessidade de qualquer intervenção da área de tecnologia;
22]. A solução possibilitar ter um parcelamento consolidado de todos os tributos;
23) A solução permite o controle de modelos de parcelamento (tipos de parcelamento):
241 A solução possibilita coníiguÍar o percentual de entrada
25) A solução possibilita configurar número mínimo de parcelas,
26t' A solução permite o controle de adesão ao parcelamento
27l, A solução permite o controle de criação do pârcelamento (De acordo com o tipo de
paÍcelemento selecionadol
28) A funcionalidade deverá permitií a assinatura de documento em lote.

MóDUtÔ 10: ALVARÁ
O módulo deve peÍmitir a emissão do alvará de funcionamento de acordo com as atividades
exercidas pela empresa, calculando o valor automaticamente conforme legislação municipal,
Íazendo as devidas verificaçôes das pendências e das licenças exigidas em cada atividade.
1) A solução deverá possibilitar a emissão de alvarás diversos: alvará temporário, alvará provisório,
alvará proporcional e o alvará de funcionamento e localização;
2) A solução deve possibilitar a soliciteção de alvará, que deve ser baseada no Código Tributário do

Município - CTÍv1. A empresa pode solicitar a emissão do alvará de acordo com a sua ativadade.
Dependendo da atividade exercida, podem ser exigidas informações reÍerentes a licenças
(bombeiros, vigilância sânitária êtc.) e o valor deve ser automático, permitindo se anexar as
referidas licenças.
3) A solução deve permitir a vinculação do imóvel ao alvará, atualizando o cadastro do imóvel de
acordo com â informação fornecida;
4) A solução deve permitir o cadastro dê regras de isênções e descontos para emissão do alvará;
5) A solução deve permitir a simulação de lançamento de alvará, de acordo com a configuração preestabelecida, ficando disponível para verificação do gestor. Após a validação, o lançamento é
confirmado e os alvarás são lançados de ofício;
6) A solução deve possibilitar a consulta de acompanhamento de solicitação de alvará: através desta
consulta tanto a prefeitura como a empresa podem verificar a situação dâ solicitação do alvará, se
l--1
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está pendente de pagamento ou se já está pago.

7) A

solução deve permitir a emissão de alvará: caso o alvârá iá esteia pago deve permitir a
impressão do alvará pela internet.
8) O alvará deverá conter o númeÍo do alvará, código de verificaçào e QRCode.
9) A solução deve peímitir a validação de a utenticidade (baseado nas informações do a lvará) validar
se ô mêsmo é âutentico ou não, através de QRCode (Mostrando o documento referente êo QRCode
na internet)
A solução deve pêrmitir a parametrização dos valores por atividade licenciada e as licençâs
que devem ser exigidas.
A solução deve permitir fazer um quantitetivo de alvará, por tipo, ativadade licenciada,
situação, tipo de unidade, tipo de lançamento, isenção, valor, exercício e período.

101
11)

MóDUro 11: MóDULo oE coNcEssÃo
O módulo deve gerenciar as concessões e as permissões de uso concedidas à iniciativa privada,
conforme regras descritas em legislação municipal.
1) A solução deve permitir o controle e a cobrança de taxa:
a) De concessão de box e quiosque em feira municipal;
b) De estação rodoviária e em praça ou outro logradouro público;
c) De concessão de área em cemitérios;
d) De concessão para exploração de serviço de taxi;
e) De moto-taxi e de transporte alternativo dentro do município; e
f) De concessão de uso de área pública para realização de eventos particulares dentre outrês.
2) A solução dêve permitir o cadastro de tipo de concessão e os parâmetros de cobrança de cada
uma delas e as atividades licenciadas.
3) A solução deve permitir o cadastro das unidades de cada concessão, especificando es
características de cada unidade para que possa ser câdastrada a concessão.
4) A solução deve permitir inclui a concessâo aos concessionários de acordo com os parâmetros
incluÍdos nas funcionalidades de cadastro de tipos de concessão e de unidade.
5) A solução deve possibilitâr a revogação da concessão concedida a um determinado
concessionário.
6) A solução deve permitir â transferência de uma concessão a outro concessionário, com o
respectivo canceÍamento des obrigações do concessionário anterior e criação para o atual.
7) A solução deve permitiro cadastramento dos promotores de evento que atual no município,
para o melhor controle das cobranças das taxas dos eventos realizados.
8) A solução deve permitir o cadastro dos eventos que são permitidos realizar, assim como, os
parâmetros que serviram de base para a cobrança da concessão.
MÓDUTO 12: ARRECADAçÃO
O módulo deve controlar a gestão da arrecadação e fornecer os relatórios para a contabilização das

receitas, controlar â baixa de guias emitidãs, arquivos de retorno dos bancos, assim como o registro
de boletos nas instituições financeiras convenientes.
1) A sof ução deve permitir o uplood de arqu ivos de pagamento enviado pelo banco para a devida
baixa dos pagamentos.
2) A solução deve peÍmitir a consulta dos arquivos processados, detalhando o total de Buias
processadas, o totel de guias baixadas, não localizadas, liberadas manualmente não baixadas e

l4

'-;5"

I

,t'
14

á4te

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL OE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GE§TÃO ORÇAMENTÁRIA

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

o valor total da arrecadação por dia.
A solução deve mostrar o relatório de guias liberadas manualmente e não baixadas. Oetalhando
as informações utilizadas na baixa e o usuário responsável.
A solução deve permitir a consulta da arrecadação por receita e por período.
A solução deve peÍmitir a llberação manual de pâgamento, onde será inÍormado o número da
guia e os dados do comprovante de pagamento.
A solução deve peÍmitir a consulta de todos os pagamentos realizados por um contribuinte.
A solução deve permitir a consulta da arrecadação por receita íiltrando por contribuinte.
A solução dêve permitir a previsão da arrecadação por período, dêtalhando a quantidade de
guias emitidâs e o valor total a ser arrecadado por tributo.
A solução deve permitir a inclusão e alteração de convênios bancários de cada município,

MÓDUIo 13: PoRTAT DÉ sERvrços
Módulo que disponibiliza aos contribuintes e cidadãos serviços de a utoatendimento, busca na sua
essência facilitar o cumprimento voluntário da obrigação e disponibilizar os serviços em ambiente
público e privado. Portento, com o portal de serviços, a Administração Pública tem como ob.ietivo
principal melhorar a sua eficiência, com redução de custo e aumento e melhoria no atendimento.

1)
2)
3)
4)
5)

A solução possibilita publicação das aplicações em ambiente público ou privado;
A solução possibilita o acesso ao ambiente privado por senha ou certificação digital ICP-Brasil
A1 ou 43.
A solução possibilita que determinada aplicaçâo somente seja acessada por meio de certificado
digital ICP-Brasil A1 ou 43.
A solução é integrada nativamente com o Domicílio Eletrônico.
A solução é integradâ com o módulo de controle de âcesso.

MóDULo t4: BENEFíctos ÍrscAts
O módulo deve gerenciar a concessão dos benefícios (redução de alíquota, isenção, imunidade...)
controlando os prazos e regras para sua concessão, aplicando um tíatamento diferenciado na regra
de cobrança dos tributos reelizadas no módulo de conta corrente.
1) A solução deve permitir criar os tipos de benefícios: lsenção, Redução de Base de Cálculo etc.

2)
3)
4)
5)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
6)

A solução deve permitir parametrizar os tipos de beneíícios com regras definida de cálculo
específico;
A solução deve permitir incluirTermo de Concessão e Revogação;
A solução deve permitir que seja parametrizado que o benefício fiscal e a imunidade somente
sejam concedidos após o deferimento do processo eletrônico;
A solução deve possibilitar que cada benefício ou imunidade sejam especificados da seguinte
forma:
CNAE;

Nãtureza lurídice;
Tributos;
ProcessoEletrônico;
Por Estudo do Bl;
Por Lista de Empresa.
A solução deve peímitir conceder e revogar benefício fiscal de acordo com os parâmetros
estabelecidos, podendo a revogação e a concessão serem para casos específicos automatizadas.
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MóDUro 15: NoflFrcAçÃo
O módulo deve gerenciar os vários tipos de notificações que ã administração tÍibutária deseje
encaminhar aos contribuintes, utilizando vários canais de comunicação ,já disponíveis na
administração tributária municipal.
1) A solução deve possibilítar a emissão de ações de notificação, registrando o tipo de ação,
destinatário, data de envio, situação, íesponsável, débitos etc.;
2) A solução deve possibilitar o ermezenamento dos formulários/modelos de arquivos de aviso de
notificação;
3) A soluÇão deve possibilitar a atualização automática das alterações da situação dos débitos
inclusos na ação de notificação (exemplo: pago, parcelado, impugnado, cancelado etc.l, registrando
o histórico e data de alteração;
4) A solução deve possibilitâí a emissão de relatórios para análise das açôes de cobrança com a
mensuração do seu resultado;
5) A solução deve possibilitar seleção de parâmetros (exemplos: códigos de tÍibutação, valor,
incidência etc.) para emissão de ações de cobrança em lote;
6) A solução deve possuir ferramenta de workflow de forma a direcionar, de acordo com o valor da
dívida, data de vencimento e tipo de tributo, automaticamente ações de notificação le-mail, SMS,
gráfica ou call centerl, sendo paremetrizáveis os passos a serem seguidos;
7) A solução deve possibilitar a edição de formulários de notificação (informação objeto da

notiÍicação) padronizados poÍ tipo de notificação e situação dos débitos para utilização em
notif icações automáticas;
8) A solução deve possibilitar a edição de formulários de notificação pêrsonalizados com campo
texto livre para utilização em notificações manuais.
MóDULo 16: caDASTRo GENÉRtco

O módulo deve controlar qualquer outro tipo de cadastro que âdministração deseja realizar
separadamente com regras diferenciadas, exemplo: máquinas e equipamentos, táxis, moto táxi etc.
A solução deve possuir cadastro único de todas as pessoas que de algum modo se relacionem
com o municÍpio, sejam elas naturais, jurídicas ou a esta eguiparada, registrando seus documentos,
telefone, celular e endereço (físico e eletrônico) paía contato e envio de correspondências.
A solução deve registrar todas as pessoas neturais, jurídicas ou a esta equiparada em uma
única base de dados para evitar redundâncias e duplicidades cadastrais, estabelecendo os vÍnculos
de responsabilidade necessários com os demais cadastros: econômico, imobiliário e outros.
A solução deve possuir mecanismo de exibição e impressão das iníormações de todos os
cadastÍos vinculados à pessoa objeto da consulta, bem como a relação de responsabilidade com
esses cadastros, êtrêvés do seu CPF, CNPJ, nomê ou razão social como um dos argumentos de

1)

2l

3)

pesquisa,

4l

A solução deve permitir consultas a dados históricos, ainda que não vigentes, das pessoas
naturais, jurídicas ou a esta equiparada e seus relacionamentos, de forma a manter a integridade
referencialcom as demais informações e documentos da época.

MóDUto 17: CERTTDÕES
O módulo deve controlar toda a emissão de cenidões de forma eletrônica, consultando o contacorÍentê para fazer as devidas verificaçôes.
1) A solução deve permitir a emissão de certidões unificadas dos debitos referentes aos tributos
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administrados pela AdministraçãoTributária;
2) A solução deve permitir a emissão de certidões por inscrição mobiliária e imobiliária;

3) A solução deve permitir emissão de certidão com possibilidade de confirmação de sua
autenticidade via inteÍnet, atrâvés d o QRCode;
4) A solução deve permitir mecãnismo de inalteíabilidade do documento, após sua emissão;
5) A solução deve possuir mecanismo que impossibilite alteração, pelo usuário, dos dados extraídos
do cadastro;

6) A solução deve permitir a emissão da certidão pública;
7) À solução deve permitir a êssociação de tributos a serem verificados em cada modêlo de certidão;
8) A solução deve possibilitar a livre formatação de texto para detêrminadas certidões;
9) A solução deve possibilitar o armazenamênto do histórico de certidões emitidesi
10) A solução deve perÍnitir a consulta ao histórico de cert;dões emitidas;
11) A solução deve permitir a revogação fundamentada das certidôes após sua liberação;
121 A solução deve permitir a emissão da certidão administrativa;
13) A solução deve permitir a inclusão de dados que não sejam possíveis de extração das bases
de dados. (Campo texto livre);
14) A solução deve possibilitar o bloqueio da emissão de certidão por contribuinte (CPF, CNPJ,
inscrição mobiliária e imobiliária, Atividade Econômica);
A solução deve permitír o armazenamento de modelos (formulários) por tipo de certidão.

15)

MóDUro la: DEcLARAçÃo ErETRôNtcA DE sEBvtços
coM uso DE cERTtFrcAçÃo DtGtTAr

DE

tNsrrulçÕEs FtNANcEtRAs

(DEs-tF)

A Declaração Eletrônica de Serviços de lnstituições Financeiras (DES-IF) representa um conjunto de
erquivos eletrônicos que visam facilitar a fiscalização das instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central (BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano Geral de Contas das lnstituições
do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
FUNCIONALIDADE

1)

FINALIDADE

Permite importar o Plano Geral de Contas
Comentado - PGCC;
Permite importar a Tabela de Tarifas dos
Serviços dâ instituição;
Permite importar a Tabela de ldentificação
dos Serviços de Remunera ão Variável

lmportação de arquivo de
informações comuns

Permite importar os arquivos de
Dependências;

2)

lmportação de arquivo de
ApuÍação Mensal

PeÍmite importar o Demonstrativo dâ
Apuração da Receita tributável e do ISSQN
devido por Subtítulo;
Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher
I
I

3)

lmportação de arquivo de
balancete

I

I

Permite importaÍ o arquivo Ealancete
Analítico Mensal;
Permite importar o arquivo de
Demonstrativo do Rateio das Receitas
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FINALIDADE

FUNCIONALIDADE

4)

.
.

Consulta de Arquivo

lmportado

5)

r
r

Conta Corrente

Permite baixar o arquivo;
Permite ldentificar o status do arquivo
importado: aceito, reieitado, processado.
Exibe a apuração do ISSQN mensal;
Permite emitir o documento de

I

arrecadação.

o
.
o

6)

.
.
.
.
.

Livros Fiscais

o
7|

Credenciemento de
lnstitui o Financeira

Tabela de tarifas;
Tabela de Serviços de Remuneração
Variável;
Notas Fiscais dos S€rviços Tomadas;
Lista das Dependências;
Rateao de Resultados lnternos;
Belancete Analítico Mensal;

Demonstrativo de Apurâção do ISSQN
mensal a Recolher;

Demonstrativo de Apuração da Receita
Tributável e do ISSQN Mensal devido por
Subtítulo.
Torna a instituição apta a enviar a DES-IF

I

8)

Plano Geral de Conta Comentado-PGCC;

.
.

Relâtórios de Omissões;
Relatório de Divergências Global e por

Relatóríos

lnstituição;
Relatório do ISSQN Mensal devido por
institu o
O aplicativo tem por objetivo oíeÍecer aos Auditores Fiscais do Município, de forma automática e
perametrizada, uma auditoria completa da apuração e do lançamento do ISSQN das instituições
financeiras, através da identificação da composição dos valores escriturados das receitas dos
serviços prestados. Além de contribuir para a otimização da fiscalização das instituições financeiras,
possibilitando um efetivo aumento da arrecadação do ISSQN do município. A ferramenta deverá
apresentar, no mínimo, os seguintes requisitos:
1) A solução deve permitir o controle do envio de arquivos segundo o padrão da ABRASF;
2) A solução deve ser capaz de contíolar a declaração enviada diferenciando-a entre normal e
retiíicadora;
3) A solução deve ser capaz de assinar digitalmente o arquivo antes que seja enviado para base do
fisco municipal;
4) A solução deve permitir uma análise prévia dos dados do erqulvo antes de serem confirmados;
5) A solução deve ser capaz de validar cada registro dos arquivos de: lnformaçôes Comuns,
Apuração Mensal do l5S, Demonstrativo Contábil e Demonstrativo das Partidas dos

o

Lançamentos Contábeis;
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6)

A solução deve ser câpaz de exibir os erros ocorridos durante a importação do arquivo de forma

detalhada, mostrando a linha do erro, código do erro, mensagem do errô e em qual registÍo
ocorreu o erro, segundo padrão ABRASF para mensagens de erros e alertas.
7) A solução deve permitir a emissão do documento de arrecadação epós a epuração do imposto
devido;
8) A solução deve permitir a consulta do Plano Geral de Contes infoÍmâdo Pele instituição
financeira;
9) A solução deve permitir a consulta da Tabela de Tarifas informado pela instituição financeira;
10)A solução deve permitir a consulta da Tabela de Serviços de Remuneração Variável pela
instituição finaoceira;
í íl <.r1,'.ã^ dorra narmitir a rnn<rrlte.l: rpl:rã^ rlo rlcnonrlÂari:c
^
12) A solução deve permitir a consulta do Balancete Analítico Mensal por Dependência;
13)A solução deve permitir a consulta do Balancete Ana,ítico Mensal Consolidado;
14lA solução deve permitir a consulta do Oemonstrativo dos Rateios dos Resultados lnternos por
dependência;
15)A solução deve permitir a consultã do Demonstrativo dos Rateios dos Resultados lnternos
consolidado;
16)A solução deve permitir a consulta do DemonstÍativo de Apuração do ISSQN por Subtítulo;
17) A solução deve ser capaz de exibir o livro fiscal completo da instituição financeira;
18) A solução deve apresentar relatórios de declarações faltantes por exercício;
19)A solução deve apresentar relatório de davergências global e por instituição.

MóDUto t9: DívtDA ATrvA
O Módulo deve registrar e controlar a inscrição do crédito tributário e não tributário, em dívida ativa

de contribuintes e exêrcer controle de todas as atividades econômicas locais.
1) A solução deve permitir a configuração do livro digital por conta corrente tributo;
2) A solução deve permitir a parametrizâção das configurações da dívida ativa, informando se o
município emite o termo de inscÍição em dívida ativa antes da emissão da cDA, se a geração da
CDA exige número de processo administrâtivo e se os eventos da execução da certidão exigem
processo eletrônico;
3) A solução deve permitir o cadâstro do modelo do Termo de lnscrição em Dívida Ativa, modelo
de emissão da CDA, modelo de execução íiscal e modelo de Certidão Retificadora;
4) A solução deve permitir a inscrição dos débitos vencidos de um contribuinte, imóvel ou grupo
de contribuinte em dívida ativa.

5) A solução

6)
7)
8)

deve permitir gerar a dívida ative soÍnente dos débitos inscritos em dívida ativa
pendente ou de débitos não inscritos;
A solução deve peÍmitir o cancelamento de CDA, informando o motivo do cancelamento e às
observações se houver;
A solução deve permitir a execução manual em dívida ativa;
A solução deve permitir a retificadora de certidão de dívida ativa.

MóDULO 20: PRocEsso ADMINISTRATIVo
Ferramenta que gerencia eletronicamente todos os processos da SEFAZGO. Com ela os processos
passam a ser eletrônicos, reduzindo o tempo de trâmitação entre setores, possibilitando maior
agilidadê no atendiínento e pêrmitindo o controle efetivo e completo das tarêfas realizadas pelos
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diversos setores da secretaria. Com essa ferramenta a organização elimina os processos em Papel,
proporciona aos usuários a consulta online de suas solicitações e o âcompanhamento, em tempo
Íeal, do andamento dos seus processos. A feÍÍamente deverá apresentar, no mínimo, os seguintes
requisitos:
1) A solução deverá possuir Íerramenta de workílow de forma a direcionar, de acordo com o tipo
de processo, prioridades e alçadas, automaticamente ao gestoÍ responsável pela análise e
decisão;

2)

A solução deverá permitrr a gestão efetiva do número de processos administrativos designados

a um determinado responsável, permitindo consultar â lista de expedientes, bem como o

3)

desempenho do responsável, principalmente no que se refere ao prazo;
A solução deverá permitir consultar os assuntos.om os seguintes critérios:
a) Setor responsável;

b) Descrição;
c) Tipo de fluxo;
d) Estado do assunto;
e) Tipo de visualização.
4)

A solução deverá peÍmitir consultar os assuntos com a lista dos seguintes campos:
a) Tipo de processo;

b)

c)
d)
e)

Í)

5)

Assunto;
Setor responsável;
Tipo de fluxo;
Ciência do 6estor;

Sigiloso.
A solução deverá permitií parametrização dos assuntos com os seguintes parâmetros:
a) Se o assunto é sigiloso;
b) Se o assunto é individualizado, isto é, poderá teÍ êpenas um requerente;
c) Se o assunto precisa de ciência do chefe;
d) Se o âssunto pode ser visualizado externamente, isto é, o requerente poderá consultaJo
através da consulta pública;
e) Se o assunto tem dâta limite para ser solicitãdo;

f)

g)
h)

i)
j)

Se o âssunto

permite solicitação por procuração;

Se o assunto possui período de vigência;

5e o assunto possuiterceiro;

o assunto possui parecer único;
5e o àssunto encaminha a órgão externo;
k) Se o assunto gera deferimento;
Se o âssunto tem um prazo para ser concluído;
m) Se o assunto tem uma data para ser solicitado {data certa ou data anual);
n) Se o assunto possui pagamento de taxa e qual o valor;
o) Se o assunto possui prioridade;
p) Tipo de solicitante do essunto;
q) Se o assunto possui abertura de processo público.
A solução deverá permitir a inclusão dâ base legal no assunto, não sendo essa obrigatória;
A solução deverá possibilita a manutenção da base legal, atrevés de inclusão, exclusão ou
alteração;
Se

l)

6)
7)
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8)

A solução deverá permitir a designação de um setor responsável ou uma lista de setores de cada

ãssunto que o processo deverá seguir obrigâtoriamente;

9) A solução

deverá peÍmitir selecionar o(s) setor(es) que poderão Abrir

o processo, visualizaÍ

PÍocesso, Ações do Processo e Arquivar Processo de cada assunto;
10)A solução deverá permitir parametrizar os documentos que poderão ser selecionados;
11)A solução deverá permitir selecionar os documentos que serão importados obrigatoriamente ou

facultativo;
12)A solução deverá permatir importâr arquivos em Word, PDF, GlF, JPEG;
13) A solução deverá possibilitar a inclusão de modelos de documentos que poderão ser emitidos
no momento do parecer deferido ou indeferido, êm determinãda etapa do sistemâ ou
importados;
14)A solução deverá proporcionar a inclusão de campos adicionais perametrizados que deverão ser
solicitâdos no momento da abertura do processo;
15) A solução deverá proporcionar a criação de modelos de documentos em Word a partir do mapa
de hashtag;
16)A solução deveÍá permitir que sejam anexados documentos em qualquer fase do andamento do
processo;

17)A solução deverá permitir apensamento e desapensamento do processo ao outro;
18)A solução deverá permitir que um processo seja linkado ao outro;
19)A solução deverá permitir desarquivar o processo;
20) A solução deverá permitir avocâr processo;
21)A solução deverá permitir a transferência de processo;
22)A solução deverá ter uma lista de trabalho onde o usuário possa ter uma visão de todos os
processos que estão sobre sua responsabilidade, inclusive possibilitando a consulta de sua
tra mitação;
23)A solução deverá permitir definir um setor rêsponsável pelo processo e possibilitar encaminhar
o processo para outros setores sem fluxo definido;
24)A solução deverá possibilitar deíinir um fluxo obrigatório que o processo deve seguir;
25) A solução deverá permitir realizar anotações públicas e privadas;
25)A solução dêverá permitir o acompanhamento do pÍocesso online, inclusive com todos sêus
anexos e pareceres;

27)A solução deverá permitir imprimir o processo com seus anexos ou permitir enviar por e-mail;
28)A solução deveÍá permitir definir um ou vários distribuidores por setor, bem como, permitir que
um mesmo funcionário possa desempenhar várias funções desde que em setorês diferentes;
29)A solução deverá permitir visualizar de Íorma única as atribuições de um funcionário;
30)A solução deverá pêrmitir o armâzenamento dos documentos definitivos, em formato PDF;
31)A solução deverá permitir a consulta pública do processo em função do perâmetro, com no
mínimo dois argumentos: CPF/CNPJ do solicitante, número do processo e eno do processo;
32) A solução deverá possulr um cadastro de pessoas físicas e jurídicas;
33)A solução deverá permitir cadastrâr ou modificar pessoas físicas e iurídicas;
34)A solução deverá permitir cadastrar uma solicitação com outro endereço que não seja o
cadastrado;
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35)A solução deverá permitir a consulta do processo em função do parâmetro, com no mínimo dois
argumentos: pelo número do processo e CNPJ e CPF do requerentê sem restíição de data e data
inicial e final de no máximo 90 dias, caso não tenha o número do processo e o CNPI e CPF do
requerente.
36)A solução deverá possuir uma tabela de parâmetro única para todas as tabelas gerais que são
utili2âdas.

37)A solução deverá permitir assinatura digitâl simples, coassinatura e contra-assinatura no
conteúdo digital.
38)A solução deve permitir a criâçâo de processos od-hoc, para atender necessidades especííicas,
compostos por sequências de passos definidas pelos usuários no momento da cÍiação.
39)A solução deve permitir a parametrização dos modelos de documentos. Deverá conter no
mínimo a: descrição do documênto, descrição do arquivo, data de inclusão, usuário de inclusão
e status, com as funcionalidades de consultar, incluir e editar.
40)A solução deverá permitir a consulta a relatórios gerenciais do processo com no mínimo os
seguintes a rgumentos:
a) Número do processo;
b) Status do processo;
c) CPFICNPJ do requerente;
d) Nome/Razão Social do requerente;
e) Situação do processo;
f) Condição do processo;
g) Período de aberture;
hl Critério de ordenação;

i)
j)

Assunto;

Usuário atual;
setor responsável;
l) Setor atual.
41)A solução deverá permitir que o processo sêja encaminhado para o órgão externo e após
retornar as peças sejam digitalizadas e o processo tramite eletronicamente no sistema.

k)

MÓDUto 21: IANçÂMENTo DE TRIBUTo
o Módulo deve gerenciar os lançamentos dos tíibutos, permitindo

â consulta das transações através
dos extrâtos e a emissão de guiâs referentes a débitos.
A soiução deve permitir o cadastro e alteração de receitas, informando o código da receita,
descrição, código contábil e se a receita emite guie de recolhimento;

1)

2)
3)
4)
5)

A solução deve permitir o cadastÍo e alteração de tributos, informando o tipo, a
periodicidade, destinatário, convênio, define a fórmula do cálculo, a conta corrente
associada, as unidades que farão o lânçamento e se tem prOcesso associado.
A solução deve permitrr o cadastro e alteração da regra de cálculo, informando o cálculo da
multa, dos juros, o tipo de atualização monetária, se tem desconto, outros acréscimos,

vencimentos e as contà correntes associadas.
A solução deve permitir a emissão e consulta de guias diversas referentes a taxas;
A solução deve permitir a consulta do extràto de débito, extrato de pagamento, extrato de

crédito e débito.
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A solução deve permitir a alterâção de conta corrente, com a opção de lançamento de
tÍansação ou alteração de estado da conta, para casos excepcionais e acesso restÍito ao

6)

gestor;
7l

A solução deve permitiÍ a compenseção de crédito e o cancelamento de crédito para acesso

8)

restÍito do gestor.
A solução deve permitir o lançamento manual de débitos de impostos.
A solução deve permitir a consulta e lançamento de foros e laudêmios.

e)

MóDULo 22: FrscAUzAçÃo
O Módulo deve ser destinado à administração das ações fiscais, desenvolvidas no intuito de veriÍicar
o cumprimento das obrigações tributáries (principal e acessórias), relativas ãos triburos púhliaô<
Permite, além da designação das ações fiscais, ô controle, a sistematização e a padronízação dos
procedimentos e documentos a serem usados pelos Auditores Fiscais no desenvolvimento dessas
ações.

1)
2)
3)
4)

A solução deve permitir a manutenção de Auditores, de grupos, de equipes de fiscalização, o
cadastro de dispositivos legais, de inÍrações e de roteiro fiscel;
A solução deve permitir a criação de projeto de fiscalização, informando os tributos a serem
fiscalizados, os objetivos da fiscalização e a lista de Auditores responsáveis;
A solução deve permitir a visualização de todos os processos de fiscalização abertos no sistema;
A solução deve permitir a emissão da ordem de serviço, ínformando o tipo de ação fiscal, o tipo

de procedimento, os dados do sujeito passivo, dados dos Auditores e os objetivos

da

fiscalização;
A solução deve
A solução deve
A solução deve
A solução deve

permitir a alteração do prazo da ordem de serviço;
5)
permiti a substituição do Auditor;
6)
permitir a retirada da ciência de documentos da fiscalização em andamento;
7)
possibilitar o controle de soliciteçôes por Auditor;
8)
9) A solução deve pêrmitir a alteração, cancelamento da ordem de serviço e e alteração de
auditores responsáveis.
10)A solução deve permitir â emissão de relatório com todas as ordens de serviço emitidas;
11) A soluÉo deve permitir a visuâlização das ordens de serviço na lista de trabalho dos auditores
responsáveis por cada processo, permitindo a análise da ação fiscã|, alteração de documentos
emitidos sem ciência, e emissão de auto de inÍrâção/NLD, emissão do termo de apreensão, de

devolução de documentos, dê intimâção/providências, de recebimento de documentos,

a

alterâção e cancelamento do auto de infração, ciência de documentos emitidos e encerramento
da ação fiscal;
12)A solução deve permitir o detalhamento do processo fiscal, a visualização e impressão de todos
os documentos emitidos e a anexados ao processo consultado.

MóDU[o 23: DoMlcÍuo ETETRôNtco (DT-E]
O oomicilio Eletrônico, canal de comunicação com os usuários internos e extêrnos, cujo objetivo e

desempenhar papel de orientação- Essa ferramentâ funciona como uma caira postal de entrada e
saÍda, sendo possÍvel acessar as comunicações enviadas pelos sistemas e pelos usuários, tais como:
Notiíicáções, lntimações, Comunicados, Documentos etc.
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Com o Domicílio Eletrônico todas as informações de inteÍesse do contribuinte ou representantes
legais pôdêrão ser enviadas para a caixê postal do usuário, com âcesso restrito a perfis autorizados
com uso de Certificado Digital ICP-Brâsil A1 ou 43.
1) A solução deverá possibilitaÍ o acesso via CertiÍicado Digital ICP-Brasil A1 ou A3.
2) A solução deverá parametrizar os tipos de mensagens a serem envidas pela aplicação ou pelo
usuário, definindo se a mesma exige ciência, permite resposta ou bloqueia o menu3) A solução deverá possuir as seguintes Íuncionalidades na parametrização de mensagens:

4)

5)
6)

Consultar, Adicionar, Editar e Desativar.
A solução deverá possuir parâmetro de cadastramento de Modelo de Mensagem que poderá
ser utilizada para o envio individual ou através de mala direta. Esses modelos poderão, no
assunto e contêúdo, constar de Hashtag que deverão ser preenchidas 66 7n66p7rro da
importação de um arquivo Excel, de uma lista de contribuintes, para o envio de uma mala dirêta.
A solução deverá permitir o cadastro de Hashtag que poderão ser utilizadas no cadastro de
modelos de mensagens. Estas Hashtag são parâmetros quê são preenchidos no momento da
importação dos dados da planilha Excel parã envio de uma mala direta.
A solução deverá permitir bloquear o acesso às aplicaçôes enquanto o usuário não cientificãr e
mensagem paíâmetrizada para somente permitir o acesso às aplicações epós a leitura da
men§agem.

7)

A solução deve permitir o envio de mensagem por e-mail dos eventos realizados pelo Sistema

quando o parâmetro de cÍedenciamênto estiver preenchido e o contribuinte ou responsável
possuírem e-mails válidos càdastràdos no credenciamento ao Sistema8) A solução deve possibilitar a consulta de mensagens por vários parâmetros de entrada: oados
do Remetente (lnscrição, CPF ou CNPJ, Nome), Dados do Destinatário (lnscrição, CPF ou CNPJ,
Nome), Assunto, Origem (selecionar: aplicação, usuário interno ou contribuinte), Status
(selecionar: Ativa ou lnativa), Prioridade (selecionar: Normal ou Urgente), Tipo de Mensa8êm
(selecionar: AleÍte, Bloqueio, Ciência, lnformetivo, lntimãção - Malha, Notificãção, Publicidade
e Resposta), Número do Documento, Com Ciência {selecionar: Sim ou Não), Data lnício do Envio
e Data final do Envio.
9) A solução deverá peímitir o envio de mensagens pelos usuários através do Domicílio Eletrônico
que podem ser individualmente ou em lote, tâis como: envio de credenciamento, regime
especial, Íessarcimento, parecer, cobrança, notificação, intimação etc.
10)A solução deverá possibilitar o recebimento de mensagens enviadas pelos usuários ou pelos
sistemas. Podendo, também, consultar todas as mensagens de sua caixa de entrada, âtravés de
vários critérios, lidas, não lidas, aguardando ciência, não lidas e/ ou aguardando ciência,
cientificadas, inativas e todas, podendo detalhar, responder, imprimir e inativar.
11)A solução deverá possibilitar visualizar todas as mensagens enviadas pelo usuário. Podendo,
também, consultar todas as mensagens de sua caixa de saída, através de vários critérios, levando
em consideração o destinalário, lidas, não lidas, aguardando ciência, não lidas e/ ou aguardando
ciência, cientificadas, inativas e todas, podendo detalhar, responder e imprimir.
12) A solução deverá permitir e ciência do usuário. Um determinado sistêma envia a solicitação de
ciência ao Domacílio Eletrônico para o usuário. Caso tenha mais de um destinatário no
comunicado, o Domicílio EletÍônico deve consideraí como Data de Ciênciâ, a datâ dâ primeirâ
leitura de comunicado ou a data da assinatura do lermo de Ciência, dependendo do parâmetro
cadastrado. Após a ciência deve retornar à confirmação para o sisteme solicitãnte.
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13)A assinatura do Termo de Ciência deverá ser realizada com uso do Certificado Digital ICP-BÍasil
A1 ou A3.

rrnÓouro 24: E-Doc
Essa funcionalidade deverá permitir que usuários inteÍnos tramitem documentos assinados
digitalmente entre os diversos setoÍes, sem a necessidade de formar o processo administrativo
eletrônico. Permite também possuir uma biblioteca de modelo de documentos que pode ser geral,
setorial e individuâ1.
1) A solução deve permitir a parametrização de tipos de documentos onde deverá conter no
mínimo a: descrição, sigla e prazo máximo de resposta, com as íuncionâlidades de incluir,
consultar, alterar e ercluir.
2) A solução deve permitir a parametrização de tipos de modelos de documento onde deverá
conter no mínimo o: código do modelo, descrição do modelo e módulo, com as funcionalidades
de consultar, incluir e editar.
3) A solução deve permitir a parametrização dos modelos de documentos por espécie de
documento onde o mesmo fará o merg com o modelo da espécie de documentos. Deverá conter
no mínimo a: descrição do documento, descrição do arquivo, data de inclusão, usuário de
inclusão e status, com as funcionalidades de consultar, incluir e editar.
4) A solução deverá permitir o cadastro de hashtag que poderão ser utilizadas nos modelos de
documento. Estas hashtag são parâmetros que sâo preenchidas no momento da geração de uma
espécie de documento. Deverá conter no mínimo o: status. código, nome e a descrição, com as
funcionalidades de consultar, incluír, editar e excluiÍ.
5) A solução deve pêrmitir o controle de documentos, assim como, criaÍ as espécies de modelo de
documentos padronizados, criando ume bibliotece de documentos que pode ser geral, setorial
e individual;
6) A solução deve permitir que cada setor possa criar seus modêlos de documentos, podendo os
mesmos serem dispon ibilizados na biblioteca pública ou simplesmente na biblioteca privada do
setor;
7) A solução deve controlar a dispon ibilização dos documentos ne biblíoteca pública ou privada,
somente após aprovação do modelo pelo setor ou responsável.
8) A solução deve possibilitar a hierarquização na elaboração do documento, tendo no mínimo as
seguintes funções: elaborador, revisor e autoridade competente para assinar o documento
digitalmente;
9) A solução deve possibilitar que o documento assinado digitaimente possa ser consultado no
portão do órgão pelo destinatário pare certificar sua autenticidade através do seu QÂCode ou
código de autenticação;
10)A solução deve possibilitar a abertura do processo administrativo de um documento assinado
digitalmente dentro do e.DOC;
11)A solução deve permitir a consulta de documentos pelo conteúdo;
12)A solução dêvê permitir modelo de documento por categoria;
13)A solução deve permitir a criação de documento interno utilizando o tipo, êspécie e modelo;
14) A solução deve permitir a criação de documento interno, podendo ser destinado a um setor ou
â um destinatário específico do setor;
15)A solução deve permitir a crieção de documento interno com váÍios destinatários, isto é, vários
setores ou vários destinatários específicos do setor;
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16)A solução deve peÍmitir a criação de um documento interno com obri8ação de resposta pelo
destinatáÍio, assim como, âlterar o tempo de resposta diferente do parâmetro do documento;
17)A solução deve permitir a criação de documento externo utilizando o tipo, espécie e modelo;
18)A solução deve permitir a criação de documento externo, podendo ser destanedo a um órgão ou
a um destinatáÍio específico do órgão;
19)A solução deve permitir a criação de um documento externo com obrigação de resposta pelo
destinatário;
20)A solução deve permitir a criação de um documento externo vinculado a um processo
administrativo, que será anexado ao processo no momento da assinetura digital do documento;
21)A solução devê permitir o cadâstramento de órgãos externos com no mínimo os seguintes
argumentos:Sigla, Esfera, Nome do órgão, Responsável pelo órgão e CarBo do Íesponsável, com
as funcionalidades de consultal incluir e editar;
22) A solução deverá permitir a consulta dos documentos por, no mínimo, os seguintes critérios:
a) Unidade de origem;
b) Unidade de destino;
c) Tipo de documento;
d) Estado do documento;
e) Documentorespondido;
f) Documento aguardando resposta;
g) Número do documento;
h) Data inicial e final do documento.
23)A solução deve permitir a recepção de documento externo utilizando o tipo de documento;
24) A solução deve pêrmitiÍ a recepção de documento externo, podendo ser destinado a um órgão
ou a um destinatário específico do órgão;
25)A solução deve permitir a recepção de documento externo com obrigação de resposta pelo
destinatário;
26)A solução deve peímitir a recepção de documento externo identificando os seguintes
argu mentos:
e) Órgão de origem;
b) Remetente;
c) Cargo do remetente;
d) Tipo de documento;
e) Número do documento;
f) Data do documento;
g) Setor de destino;
h) Destinatário;
i) Resumo do documênto;
lmportar documento.
i)
27)A solução deverá possuar caixa de entrada que lista os documentos do destinatáÍio, com os
seguintes parâmetros de seleção:
a) Unidade de origem;
b) Tipo de documento;
c) Número do documento;
d) Esferã do remetente;

e)

Estado do

documento;
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f)

Período inicial e final.

28)A solução dêverá possuií caixa de entrade que lista os documentos do destinatário, com os
seguintes parâmetrosi
Remetentê;
Tipo de documento;
Número do documento;
Unidade de origem;
Unidade de destino;
Data de emissão do documento;
?razoi

a)
b)
c)
d)
e)
f)
C)
h)

Status.

29)A solução deverá possuir caixa de entrada que lista os documentos do dêstinatário, com

a)
b)
c)
d)

as

seguintes f uncionalidades:

lmprimir documêntoi
Arquivar documento;
Responderdocumento;

Abrir processo.
30)A solução deverá possuir a funcionalidade que lista todos os documentos êmitidos pelo usuário,
com os seguintes parâmetros de seleção:
â) Unidade de origem;
b) Trpo de documento;
c) Número do documento;
d) Esfera do remetente;
e) Estado do documento;
f) Período inicial e finâ1.
31)A solução deverá possuir a funcionalidade que lista todos os documentos emitidos pelo usuário,
com os setuintes status:
a
Assinar e enviar;
b
c

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Para revisar;
Revisado;
Rascunho;
Para distribuir;

Arquivados;
Para enviar;
Aguardandoresposta;
Caixa de saída.
32)A solução deverá possuir a funcionalidade que lista todos os documentos emitidos pelo usuário,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
c)

com os seguintes campos:
Número do documento;

Tipo do documento;
Data da emissão;
Unidade de destino;

Destinatário;
Prazo;

Status.
31

N
.

â;,

-;J

6Á

P ,,

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESÍÃO ORÇAMENTARIA
33) A solução deverá possuir a funcionalidade que lista todos os documentos emitidos pelo usuário,

a)
b)
c)
d)
e)

com as seguintes funcionalidades:

lmprimir documento;
Assinar documento;
Finalizardocumento;
Cancelar documento;
Detalhar documento.

MóDULo 2s: DENúNclA ESPoNTÂNEA
O Módulo de funcionalidades de Denúncia Espontânea é utilizada pelo contribuintê, contador,
representante legal e usuários internos para reali2ar a denúncia espontânea e consultar as
denúncias efetivadas,
1) A solução deverá permitir consulta de denúncia espontânea por inscrição, CPF/CNPJ,
Nome/Razão Social, Tributo, Número da Denúncia e Período.
2l A solução deverá permitir a seleção da infração.
3) A solução deverá permitir a anexação de arquivos.
4l A solução deverá permitir denunciar de aÍê 12 (doze) periodos de um mesmo exercício,
5) A solução deverá permitir calcular ãutometicamente as imputações de acordo com o
período.
6) A solução deverá permítir imprimir o Termo de Denúncia Espontânea quando está estiver
sendo realizada por usuários internos.
7l A solução deverá permitiÍ listar os números das Notas Fiscais elêtrônicas - NFe para cadã
período da denúncia.
8) A solução deverá ter integração nativa com o Conta Coríente.
9) A solução deverá possuir cadastro de modelo de documento com a utilização de Hashtag.
10) A solução deverá possibilitaÍ o cancelamento da denúncia espontânea.
11) A solução deverá estar integrada com o processo administrativo fiscal eletrônico.
12) A solução deverá possibilitar consulta de relatório por múltiplos critérios: lnscrição,
CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, Período da Emissão da Denúncia, Número da Denúncia, Status da
Denúncia.

13)

A solução deverá guardar os termos gerados em PDF, assinados digitalmente.

MÓDULO 26: MALHAS FIS€AIS
Esta funcionalidade deve proporcionar a geração e o controle das intimãções, através de um fluxo
determinado em diversas áreas, tais como: análise da intimação e ação fiscal da intimâção. Esta
ferramenta deverá âpresentar, no mínimo, os seguintes requisitos:
1) A solução deve permitir a lavratura de intimação em lotes, por malhas fiscais, com seus
respectivos pâpeis de trabalho, etravés, no mínimo, dos seguintes critérios: Tipo de Malha, Modelos
de Intimação, grupo de contríbuinte, possui DT-e, Monitorados, Valor Mínimo e Máximo, PerÍodo
lnicial e Final.
2l A solução deve permitir a assinatura em lote das intimações.
3) A solução deve permitir dar ciência de contribuintes através do DT-e. O sistema envia a
solicitação de ciência do contribuinte através do sistema DT-e, caso tenha mais de um destinatário
no comunicado (exemplo: contador), o DT-e deve considerar como Data de Ciência, a data da
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primeira ciência data, independente se a ciêncie tenha sido íeita pelo próprio Contribuinte ou por
outro responsável pelo PAF. Após a ciência deve retornar à conÍirmação para o sistema;
4) A solução deve permitir cancelar o parecer possibilitando a emissão de um novo parecer.
5) A solução deverá realizar a distribuição da intimação de acordo com os critérios
parametri2ados.
6) A solução deverá permitir a parametrizeção da distribuição das intimações para análise e
lavratuÍa como no mínimo os seguintes cÍitérios: monitorados, por valor, por tipo.
7l A solução deverá permitir consulta avançada com no mínimo os seguintes parâmetros:
a) Eq uipe Responsável;
b) AuditorResponsável;
c) Período da lntimaÉo;
d) Período da Notificação;

e)
f)
C)
h)
i)
j)
k)
8)
9)

Datâ da Ciência;

Velor da lntimâção;
Número da intimação;
Somente as sem pedidos de análise;
Solicitadas ânálises;
Ciência tácita;
Ciência expressa.
A solução deverá permitir as substituiçôes de responsável pela execução de uma târefa;

A solução deverá permitir que o contribuinte possa realizar a sua manifestação, isto é,
pedido de análise.
A solução deverá permitir a comunicação e intimação vinculadas ao contribuinte registrado
e o horário de recebimento dessas comunicações;
A solução deverá peÍmitir a gestão efetiva do número de processos designados a um

10)
11)

determinado responsável, permitindo consultar

a

lista de expedientes, bem como

o

seu

desempenho;

Lzl

A solução deverá permitir visualizar cada tarefa realizada, registrando o horário e

os

documentos associados à tarefa e quem a executou.
A solução deverá permitir a parametrização do prazo de análise;
A solução deverá possuir ferramenta de "workflow" de forma a direcionar, de acordo com o
tipo de tarefa, prioridades e alçadas, âutomaticamente ao responsável pela análise e decisão;
A solução deverá permitir a consulta simples do processo com no mínimo os seguintes
critéÍios de consulta: Número do processo, lnscrição Estadual, CNPJ/CPF, Razão Social e Pêríodo.
A solução deverá configurar o modelo da intimação com no mínimo os se8uintes
parâmetros:
Modelos da lntimação com os seguintes parâmetros:
Descrição do Modelo;
Sigla do Modelo;
Malha;
Regra dã lntimação;
Código da lnfração;
Descrição do Fato;
Descrição do Dispositivo da Obrigação;
Descrição do Dispositivo da Penalidade;

13)
14)

15)
16)

a)
.
.
.
.
.
.
.
.

j')

4)
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b)
.
.
c)
.
.
d)
.
.
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18)

Procedimentoj
Efeito da não regularização.
configuração dâ lntimação:
Termo da lntimação;
Mensegem ao DT-e quando da assinatura da lntimação.
confi8uÍação do Parecer:
Termo do Parecer;
Mensagêm ao DT-e quândo da assinatuÍa do parecer.
Configuração do Termo de lnício:
Termo do Termo de lnício;
Mensagem ao DT-e quando da assinatura do Termo de lnício.
A solução deverá possuir configurações gerais com no mínimo as seguíntes:
Período do mês gue poderão ser lavradas as intimações;
Ordem de distribuição das intimações no grupo;
Número máxamo de intiÍnação por auditor;
Número máximo de intimaçâo acima por Auditor;
Quantidade de dias para que o período possâ ser objeto de intimeção;
Quantidade de dias para que a intimação seja objeto de auto dê infração;
Percentual de referência;
Mensagem DT-e da lavratura do TIF;
Mensagem DT-e da solicitação de análise;
Perfil que podem editar o texto aiuda.
A solução deverá possuir conÍigurações de controle de malhas com no mÍnimo os setuintes
parâmetros:
a) Tributos;

b) Configuração de tabelas de débito:

.
.
.
.
.
.
.
o

Nome da tabela;
Campo Chave período;
Campo chave contribuinte;

Nome do campo;
Descrição do campo;
Máscara de exibição;
Máscara de conversão;
Tipo de dados.
c) Configuração dados da intimação:
Nome da origem;

.
o
.
.
.
.
.
i9)
a)

Campo Chave debito;
Câmpo chave contribuinte;

Nome do campo;
Tipo de dados;
Campo de origem;
MáscaÍa de conversão.
A solução deverá possuir configurações de controle de documentos
A lntimação não tem conta corrente - a rotina desatiya a ciêncie da intimação no DT-e e
coloca um Check e enceÍrc o processo;
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b)

A lntimação tem conta-corrênte ativo com status de débito - a íotina desativa a CC e coloca
um Check e encerra o processo.
A solução deverá prover a possibilidade de o contribuinte solicitar análise da intimação;
A solução deverá prover ê possibi dade da autoridade fiscal emiti parêcer da solicitação de
análise da intimaçâo, como sua respectiva atualização dos valores no Conta Corrente em caso de
improcedência ou procedência em parte da intimação.
A solução deverá prover a possibilidade de lavratura de Termo de lnício de Fiscalização em

21\
2Zl

23I

Lote, com assinatura digital em lote também.

24\

A solução deverá prover a possiblidade de lavratura do Auto de lnfração em Lote ou

ind ivid ualm ente;

25I
261
271

A solução deverá prover a possibilidade rle dar ciência de documentos êmitidos;
A solução deverá prover a possabilidade de excluir documentos emitidos sem ciência.
A sôluçãô deverá possibilitar a consulta dê malhas fiscais e exportar o relatório para o MS

Excel.

28)
29\
30)
31)
32)

A solução deverá possibilitar a consultar de pendência de malhas.
A solução deverá possibilitar excluir conttibuinte da malha.
A solução deverá possibiliter a consulta de êxclusão reaiizada da malha.
A solução deverá possibilitar a exclusão da malha identiíicôndo o motivo.
A solução deverá possibilitar o reprocessamento da malha.

33) A solução deverá possuir, no mínimo, as seguintes malhas:
Malha do ISSQN Próprio para o Rêgime dê Compêtênciâ
que
Malha
exibe os dados dos contribuintes que apresentam recolhimento próprio (sem retenção).
Malha do ISSQN Próprio para o Regimê de Competência
que
Malha
exibe os dados dos contribuintes que apresentam recolhimento retido (com retenção).
Malha do ISSQN Valor Fixo Declarado no PGDAS-D
Malha que trata dos contribuintes que informaram no PGDAS-D valor fixo para o ISSQN devido. A
análise desta malha permite ao auditor identificar quais Empresas declararam valor Íixo e que não
se enquadrâm na legislação do município.

1)

2l

3)

4)

Malha da Divergência entre o Regime de Caixa x Competência
Malha que analisa o regime de apuração do contribuinte. É feita a comparação entre o regime no
PGDAS-D com o regime cadastrado na PreÍeituÍa. Além disso, é feita a análise do valor das notas
que não possuem incidência no próprio município (Artigo 3s da Lei Complementar 116/2003). Outra
verificação são os valores das notas com os seguintes tipos de tributação: lsentas, lmune e
Exigibilidade Suspensa.
Malha da Mercadoria x Com Retenção x 5êm Retenção
Malha que exibe os dados do cruzamento entre Venda e Revenda de Mercadorias, ISSQN Retido e
ISSQN Próprio. As âtividades que indicam a venda e revenda de mercadorias são as seguantes: 1Revenda de ínercadorlas, exceto perâ o exterior, sem substituição tributária, 2-Revenda de
mercadorias, exceto para o exterior, com substituição tributária ou imunidade,3-Revendâ de
mercadorias pâre o exterior, 4-Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para
o exterior, sêm substituição tributária, 5-Venda de mercadorias ind u stria lizadas pelo contribuinte,
exceto para o exterior, com substituição tributária ou imunidade e 6-Venda de mercadorias
industrializadas pelo contribuinte, para o exterior. Esta lista está disponível no layout do pGDAS-D:
Manualdeorientacaodo_PG DASD_v _L _2 _8.
Malha do ISSQN Próprio x Retido

5)

6)
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Malha que cruza os dãdos do ISSQN Próprio (sem retenção| com as informações do ISSQN Retido
(com retenção). 5ão exibidos os dados da bâse de cálculo com e sêm retenção dô PGDAS-D e da
NFS-e paÍa a definição do ISSQN devido próprio e relido.
7l Malha do PGDAS-D Negativo x ISSqN PróPrio
Malha que analisa os PGDAS-D que apresentam Receita Bruta zerada. É feito o cruzamento com os
dados do ISSQN Próprio (usando os valores da NFS-e). Além disso, são ênalisados os dados das notas
sem incidência no município e outÍas recêitas da NFS-e (lmune, lsentas e Exigibilidade Suspensa).
8) Malha da Mercedoría x Não lncidente x lSSQltl Próprio x lSSqN Retido
Malha que faz o cruzamento das mercadorias (Venda e Revenda de Mercadorias), ISSQN Próprio
(sem retenção) e ISSQN Retido (com retenção). Além disso, são ânalisados os dados da Base de
Cálculo Não lncidente no Próprio Município inforrnados no PGDAS-D (Art. 3e Lei 116/200-r) e na ru15e.

9)

Malha do PGDAS-D NeBatívo x IS5QN Retido
que
Malha
analisa os PGDAS-D que apresentâm Receita Bruta zerada. É feito o cruzamento com o§
dados do ISSQN Retido {usando os valores da NFS-e}. Além disso, são analisados os dados das notas
sem incidência no município e outras receitas da NFS-e (lmune, lsentas e ExiSibilidade Suspensa).
Malha do PGDAS-D Não lncidente
Malha que cruza as informaçôes do ISSQN do PGDAS-D não incidente no próprio municÍpio com o
valor da nota sem incidência no próprio e as bases de cálculo próprias e retidas. Além disso, são
analisadas as outras receitas da NFS-e (lmune, lsêntas e Exigibilidade Suspensa).
Malha do Parcelamento PGDAS-D x NFS-e
Malha que exibe os dados do pârcêlamento do PGDAS-D na Receita Federal. É obtída a Base de
Cálculo do ISSQN Próprio com base no valor da parcela identificada no parcelamento do PGDAS-D.
Esta bãse obtida é confÍontada com a Base de Cálculo do ISSQN Próprio identificâdo na NFS-e.
Malhâ do PGDAS-D Locação Bens Móveis x ISSQN Próprio
que
Malha
cruza os dados do PGDAS-D sobre a locação de bens móveis com o ISSQN Próprio. Esta
ação é para buscar o Valor Reêl do ISSQN Próprio Devido ao Município. Além disso, são exibidos os
dados da Base de Cálculo do ISSQN Não lncidente no Próprio município de acordo com a NFS-e, à
Base de Cálculo com Íetenção e sem retenção na NFS-e. 5ão analisadas também as outras receitas
da NFS-e (lmune, lsentas e Éxigibilidãde Suspensa). As atividades que indicam a locação de bens
móveis são as seguintes: 7-Receitas decorrentes da locação de bens móveis, EXCETO aquelas
relacionadas nos itens 3.02 â 3.05 da Lista anexa à Lei Complementar na 116/2003, 2s-Locação de
bens móveis, exceto para o exterior e 26-Loceção de bens móveis para o exterior. Esta lista está
disponível no layout do PGDAS-D: Man ualdeorientacaodo PGDASD v. 1 2 8.

10)
11)
l2l

MÓDULo 27: GoBRANÇA
A Íerramenta deverá controlar a cobÍança administrativa, possibilitando o controle do estoque da
dÍvida, formulação do plano de ação, acompanhamento e avaliação, atendendo a um conjunto de
funcionalidades de diversos tipos orientadas a satisíazer os requerimentos do processo de cobrança
administrativa e executiva, tais como:
A soluçâo deverá possuir registro atualizado com a informação das dívidas e dos devedores
que representam o "estoque da dívida" ou carteirâ em atraso, permanentemente atualizado pelo
surgimento de novas dívidas ou por transações que ocorram sobre as dívidas, como pagamentos ou
parcelamentos, ajustes (remissão, enistia, decadênciâ, prescrições) etc. e pelas mudanças de estado

1)

das dívidas, reclassificação e segmentação;
.1:
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2l

A soluçãÕ deverá permitir â configuração dos parâmetros que possibilitem administrar o
"estoque da dívida", através dos quais são definidas as características para classificar, priorizar e
segmentar as dívidas em atraso e deÍinir os critérios dê âção sobre os diferentes segmentos de
dívida ou carteira, assim como os fatores para a estimativa de risco;
3) A solução deverá permitir a configuração dos parâmetros que permitam:
a) definição as regras de cálculo dos acréscimos legais nos débitos contidos na carteira, se
incide multa, juros e correção monetária e que índice será usado pãrâ atualizar o débito;
b) definição dos parâmetros para negociação dos débitos da carteiÍa;
c) definição dãs regras de cancelamento dos débitos contidos nâ carteira e as ações que este
cancelamento afetará na Conta Corrente do contribuinte;
4l
A solurão dêverá permitir a roordenarão de nrocêssos oue ãôoiâ aq ílistintas ãcãps otte
devem ser executadas pelos cobradores, permitindo que as mesmas sejam realizadâs, total ou
parcialmente, dentro do sastema. Deverá possibilitar automatizer diversas tarefas enquanto realiza
o seguimento e controle detãlhado da gestão realizada, desde a seleção de casos e sua atribuição
aos cobradores, até o fechamento e conclusão da cobrança. Devido às ceracterísticas das dívidas,
permitirá a conÍiguração de distintas rotas ou caminhos para gerenciar os casos em função da sua
classificação, prioridade e do segmento a que correspondem, totalmente vinculado a um fluxo de
taÍefas;
5) A solução permitirá a configuração dos parâmetros que administram o "estoque de dívida",
através dos quais são definidas as caÍacterísticas para classificar, priorizar e segmentar as dívidas
em atraso e definirão os critérios de ação sobre os diferentes segmêntos de dívida, assim como os
fatores para a estimativa de risco;
6) A solução permitirá ao gestor de processos que apoia as distintas açôes que devem ser
executadas pelos servidores da área, permitindo que ãs mesmas sejam realizadas totalmente dentro
do sistema. PossibilitaÍá automatizar diversas tarefas enquânto realiza o seguimento e controle
detâlhado da gestão realizada, desde a seleção de casos e sua atribuição aos cobradores, até o
fechamento e conclusão da cobrança. Permitirá a configuração de distintas rotas ou caminhos para
gerenciar os casos em função da sua classificação, prioridâde e do segmento ao que correspondem;
7l A solução permitirá a edministÍação do estoque de dívida incluindo a análise de informação
sobre a carteira e sua evolução; o estabelecimento dos critérios que determinam os parâmetros
para classificá-la, priorizá-la e segmentá-la; os processos para sua contínua atualização; e a geração
de informação perÍnanente para a tomada de decisões;
8) A solução pêrmitirá a definição das ações de cobrança incluindo o estâbelecimento dos
Processos ou etapas fundamentais para a cobrança das dívidas em atraso, seus passos, as atividades
que sê dêve realizar em cada um e sua vinculação com os fatores de classificação do estoque de
dívida;
9) A solução permitirá o controle e monitoramento compreendendo a avaliação dos resultados
obtidos e sua classificação em função da gestão realizeda e de situação do estoque de dívida, assim
como a análise dos fatores de Íisco quãnto aos devedores, tanto dâ composição da cartêira como
das dívidas;
A solução permitirá o planejamento das ações de cobrança e a formulação do plano a ser
sêguido;

10)

11)

permitir uma anáiise completa do panorama das dívidas dos contribuintes
e responder a questões como:
a) Quantos contribuintes fazem parte do estoque dâ dívida?
A solução deverá
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b)
c)

Qual é o valor total do estoque da dívida, discriminando principã1, multas e iuros?
Que cêtegoria agrupa a maior quantidâde e valor das dívidas, determinando a Moda, Média

e Mediana?
A que períodos íiscais correspondem?

d)
e)
f)
g)
h)
tzl
a)

Que ântiguidâde apresenta?
Qual é a quantidade total das dívidas por status?
Qual é o valor total das dívidas por status, discriminando principal, multas e juros?
Que porcentagem do estoque já está inscrito em dívida ativa?
A solução deverá ter no mínimo os sêguintes indicadores dentro do sistema:

Total de Estoque da dívida em Cobrança por lmposto/Arrecadação Íotal do ano por

impostosi

b)
c)
d)
e)
13)

Texa de Arrêcadação dê Cobrênça por imposto e PoÍ tipo de cobrança;
Taxa de Crescimento do Valor da Carteira por imposto;
Taxa de Crescimento em Carteire por jmposto;
Taxa de Recuperação por imposto

A solução deverá permitiÍ assinatura di8ital simples, coassinatura e em lote no conteúdo

digital;

l4l

A solução deverá permitir assinatura digital individual e em lote.

MóDUro 28: TRANSFERÊNcrA ELfrRôNlca DE FUNDoS - TEF
Essa funcionalidade deverá permitir a gestão da TEF - Transferência Eletrônica de Fundos, isto é,
opereçôes com cartão de crédito e débito.
1) A solução deverá tera funcionalidade de cadastro das operadoras, com no mÍnimo, os seguintes
cÍitéÍios: CNPJ, Râzão Social, Endereço, Código do Convênio e nome de contato;

2)
3

4

6)

A solução deverá ter a Íuncionalidade de consulta das operadoras, como no mínimo os seguintes

critérios: CNPi e Razão Social, podendo detalhar e êditar;
A solução deverá ter a funcionalidade de processamento do arquivo TEF.
A solução deverá possibilitar a consulta do pÍocessamento do arquivo TEF.
A solução deverá possibilitar a consulta do arquivo TEF por administradora de cartão de crédito
e debito.
A solução dêverá possibilitar consultar, incluir, excluir e alterar as administradoras de cartão de
crédito e débito.
A solução deverá possibilitar a consulte de Omissos do arquivo TEF.
A solução deverá possibilitar a consulta das operações de TEF por contribuinte.

7)
8)
9) A solução deverá possibilitar a consulta ao cruzamento de informações do faturamento
consolidado da

N

FS-e e de TEF por

contribuinte.

10)A solução deverá possibilitar a consultã ao cruzâmento de informações do faturamento
detalhado da NFS-e e de TEF por contribuinte.
11)A solução deverá possibilitar a geração da Notificação TEF de Divergência do NFS-e x TEF, em
lote assinado digitalmente.
12)A solução deverá possibilitar a geração da Conta Corrente da Notificação TEF.
13)A solução deverá permitir alteraÍ a Notificação TEF.
14)A solução deverá permitir consultar a Notificação TEF.
15) A solução deverá permitir cancelar, em lote e individualmente, da Notificação TEF.
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MóDUtO 29: CARTóRIo
Essa funcionalidade deverá permitir aos usuários internos realizar a gestão das custas cartoriais1) A solução devêrá permitir manutenção das serventiâs extrajudiciais, com as funcionalidades de
inclusão, consulta, alteração e detalhamento, com no mínimo ot seguintes critérios: serventia,
nome do titular, CPF do titular, CPf do substituto, nome do substltuto, endereço e telefone.
2) A solução deverá permitir manutenção da tabela de custas extrajudicial, com as funcionalidades
de inclusão, consulta, alteração, com no mínimo os seguintes critérios: tipo da tabela e descrição
da tabela.
3) A solução deverá permitir incorporação de selo das serventias extíajudicial, com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteração, com no mínimo os seguintes critérios:
município, serventia, tipo de selo, Íinalidade, valor do selo e quantidâde.
4) A solução deverá permitir a manutenção da arrecadação do fundo, com as funcionalidades de
inclusão, consulta, alteração, com no mínimo os seguintes critérios: período de referência,
custas e fundo.
5) A solução deverá permitir a manutenção da arrecadação da serventia, com as funcionalidades
de inclusão, consulta, alteração e exclusão, com no mínimo os seguintes critérios: período,
município, serventia, arrecadação.
6) A solução deverá permltir o cruzamento do valor arrecadado informado pela serventia ao FERG
e o valor declarado.
MóDUTO 30: vAtoR ADIcIoNADo FISCAT
Essa funcionalidade deverá permitir aos usuários internos realizar o acompanhamento do Valor
Adicionado tiscal.
1) A solução deverá permitir imponãr arquivo Excel com os dãdos da população e área dos
municípios por exercício.
2) A solução deverá permitir importar arquivo Excel com os dados do índice dos municípios, com
os seguintes parâmetros: código do municÍpio, tipo de índice e valor do índice.
3) A solução deverá permitir importar arquivo Excel com os dados do valor adicionado do índice
dos municípios, com os seguintes parámetros: código do município, tipo de índice e valor do
índice.

4)

A solução deverá permitir importar arquivo Excel com os dados do valor adicionado do índice
dos municípíos, com os seguintes parâmetros: código do município, tipo de Índice, HE, lE, HS, lS,
VAP, VAS e VAPS.

5) A
6)
7)
8)

solução deverá permitir a consulta de valor adicionado com no mínimo os sêguintes
àÍgumentos: exercício, tipo e município.
A solução deverá permitir a manutenção de empÍesa centralizadora com as funcionalidades de
inclusão, consulta, alteração e detalhamento, com no mínimo os seguintes argumentos: tipo,
lE/CNP.I/CPF, nome/razão socíal e espécie.
A solução deverá permitir a incorporação de empresa centralizadora com as funcionalidades de
inclusão, consultâ, alteração e detalhamento, com no minimo os seguintes argumentos: tipo,
lEICNPJ/CPF, nome/ftlâo social e espécie.
A solução deverá permitir ã manutenção dos dados da população e área dos municípios por
exercício com as funcionalidades de inclusão, consulta, alteração e detalhamento, com no
mínimo os seguintes argumentos: código do município, município, exercício e população.
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9)

A solução deverá permitir manutenção da tabela do CFOP, com as funcionalidades de inclusão,
consulta, alterâção, com no mínimo os seguintes critérios: CFOP, Descrição do CFOP e Tipo.
10)A solução deverá permitir a consulta de movimentação por CFOP, com as funcionalidades de
inclusão, consulta, alteração, com no mínimo os seguintes cíitérios: RUc, Razão Social, Exercício,
CFOP, Descrição do CFOP, Tipo e Valor.
11IA solução deverá permitir importar os dados de uma planilha MS Excel com os valores a
incorporação dos dados por CFOP, com no mínimo os seguintes critérios: Exercicio, Tipo de

índice, RUC, CFOP e Vaior.
12)A solução deverá permitir a consulta do Valoí Adicionâdo do Simples Nacional com no mínimo
os seguintes critérios: exercício inicial e final, tipo, lnscrição, Nome/Razão Social;
13) A solução deverá permitir a consuha do Valor Adicionado das Prestações de Serviços - VAPS rom
no mínimo os seguintes critérios: exercício inicial e final, tipo, espécie, lnscriçãô, Nome/Razão
Social;

14)A solução deverá permitir a consulta do Velor Adicionado Provisório - VAP com no mínimo os
seguintes critérios: exercício inicial e final, tipo, lnscrição, Nome/Razão Social;
15)A solução deverá permitir a consulta do Valor Adícionado - VA com no mínimo os seguintes
critétios: exercício inicial e final, tipo, lnscÍiçâo, Nome/Razão Social;
16)A solução deverá permitir a consulta do índice do Valor Adicionado - VA com no mínimo os
seguintes critérios: exercício inicial e final, tipo e município.
17)A solução deverá permitir a consulta do Detalheda do Velor Adicionãdo - VA com no mínimo os
seguintes critéri05: exêrcício, tipo e município. Os dados deverão ser demonstrâdos na seguinte
ordem no reletório: Código do Município, Nomê do Município, HE, lE, HS, lS, VAP, VAS, VAPS e

MÓDUIo 31:

SERASA E PRoTEsTo

funcionalidade deverá permitír aos usuários internos realizar a gestão da inclusão das CDA no
SERASA ou Cartórios de Protestos.
Essa

1)

A

solução deverá permitir âgendar as CDA que deveÍão constar no arquivo para

encaminhamento ao SERASA ou Cartórios de Protestos.
A solução deverá controlar as CDA que foram encaminhadas a SERASA ou Cartórios de

2l

Protestos-

3)

A solução deverá permitir consultar arquivo encaminhedo ao

sERAsA

ou cartórios de

Protestos.

4l
5)

A solução deverá permitir a leitura de arquivo retorno do ou Cãrtórios de protestos.
A solução deverá permitir consultar débito no SERASA, pÕr inclusão ou exclusão, com os
seguintes critérios: tnscrição, CpF/CNpJ, Número da CDA.

5)

A solução deverá permitir consultar arquivo no SERASA ou Cartórios de protestos, por
inclusão ou exclusão, com os seguintes critérios: Número da Remessa / Aíquivo, lnscriçâo,
CPFICNPJ, Número da CDA.
7l A solução deverá gerar arquivo de exclusão no SERASA ou Canórios de protestos.
8) A solução deverá possuir relatório de gestão da inclusão/exclusão no SERASA ou CartóÍios
de Protestos.
9) A solução deverá possuir relatório de medição da eficácia da inclusão no SERASA ou Cartórios
de Protestos.
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10)

A solução deverá possuir a funcionalidade de exclusão manual no SERASA ou Cartórios de
Protestos, em função de decisão iudicial.

32: pRocEsso ADMtNrsrRATrvo FlscAt
Esta funcionalidade deve proporcionar o controle nâ tÍamitação do Processo Administrativo Fiscal
(PAF), através de um fluxo determinado em diversas áreas, tais como: Órgão Preparador,
,ulgãmento de Primeira lnstância, Julgamento de Segunda lnstância. Ter a possibilidade de

Móou[o

contestâção via internet e da ciência de forma eletrônica, proporcionando maior âgilidade e
segurança nâ trâmitaçãô e nos julgamentos dos processos. Esta ferramenta deverá apresentar, no
mínimo, os seguintes requisitos:
1) A solução deve ser totalmente âderente ao Regu,amento do Processo Administrativo Fiscê1,
vr8ente à época de sua implantação;
2l A solução deve permitir a protocolização de defesas e recursos pela lnternet, por meio de
formulários eletrônicos específicos, com assinatura digital;
3) A solução deve permitir na protocolização de deíesas e recursos pela lnternet, a vinculação
de arquivos em formatos: PDF, Word, Excel, JPG zipados.
4l A solução deve permitir a verificação da tempestividade das defesas e recursos, com base
no calendário de expediente definido em nível nacional, estadual e municipal;
5) A solução deve permitir o armazenamento de documentos, pareceres, votos, propostas de
encaminhamento e decisões elaboradas na instÍução do contencioso administretivo;
6) A solução deve permitir o armazenêmento dos documentos definitivos, pareceres, votos e
decisões exaradas no contencioso administrativo, em íormato original e em PDF, assinâdo
digitalmente;
7l A solução deve permitiÍ ao gestor informar a data da publicação dos atos do contencioso
ad ministrativo;
8) A solução deve permitir ao usuário interno e externo a consulta do andâmento do processo
admin istÍativo;
9) A solução deve possuir a Lista de Trabalho onde deverá constar todas as tarefas a serem
rea lizadas pelo usuário;
10) A solução deve permitir ao usuário intêrno e externo a consulta ao conteúdo de petições e
decisões;
A solução deve permitiÍ anexar ârquivos textos, planilhas de cálculo e imagens às defesas e
rêcursos com suas íespectivas qualificações (exemplo: evidências, pareceres, decisão etc.);
A solução deve possuir íerramenta de workflow de forma a direcionar automaticamente ao

11)

12)

Sestor responsável pela análise e decisão, de acordo com o tipo de contencíoso, prioridades e
alçadas;
A so,ução deve permitir a incorporação dê processos físicos em andamento, nas seguintes
fases: cobrança no órgão preparador, cobrança da decisão e cobrança do acórdão.
A solução deve ter integração nativa entre as funcionalidades de GED e workflow;
A solução deve possuiÍ visualizâção de múhiplas páginas de um processo digital;
A solução deve permitir a geração do processo fÍsico (download do processo eletrônico para

13)

l4l
15)
16)

impressão);

17l| A solução deve possuir recurso integrado de Reconhecimento ótico de caíacteres (ocR), de
forma a permitir que sejem feitas buscas textuais nos documentos digitalizados ou anexados ao
processo;
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18)

A solução deve indexar todo o conteúdo dos arquivos gerados pelo sistema e daqueles
adicionados pelo usuário, de forma a permitir a consulta instantânea por qualquer texto contido
nos documentos armazenados;

19)

A solução deve permitir o uso de notas descritivas ao longo dos processos que podem ser
públicas e privadas.
A solução deverá permitir ao contÍibuintê visuelizar e selecionar apenas os autos de infíação
que estão no prazo de impugnação, recuÍso e recurso de revista.
A solução deverá permitir a protocolização de defesas e recursos pela lntêrnet, com uso de
assinatura digital no conteúdo digital;
A soiução deverá permitir a verificação da tempestividade das defesas e recursos, com base
no calpndário de expediente definido;
A solução deverá permitir o armazenamento dos documentos, parecerês, diligência,
relatório, votos e decisões exaradas no contencioso administrativo fiscal com uso de assinatura
digital no conteúdo digital;
A solução deverá permitir informar a data da publicação dos atos do contencioso
edministrativo f iscal;
A solução deveÍá permitir a consulta do andamento do prôcesso ãdministretivo fiscal;
A solução deverá permitir a consulta ao conteúdo de contestação e decisôes;
A solução deverá permitir anexaÍ arquavos textos, planilhas de cálculo e imagens às defesas
e recursos com suãs respectivas qualificeções (exemplo: evidências, pareceres, decisão etc.);
A solução deverá permitir a consulta e obtenção dos documentos fiscais eletÍônicos e
escriturações eletrônicas a partir da chave de acesso ou identiÍicação de arquivos informados no
PAF, através de inteSração com os sistemas de DT-e;
A solução deveÍá permitir a comunicação e intimação vinculadas ao contribuinte registrado
e o horário de Íecebimento dessas comunicações;
A solução deverá permitir a gestão efetiva do número de processos designados a um

201
211
27l,

23)

24].

25)
261
27l,
28)

30)
31)

determinado responsável, permitindo consultar

ã lista de expedientes,

bem como

o

seu

desempenho;

32l-

A solução deverá permitir visuelizar cada tarefa realizada, registrando o horário e

os

documentos associados à tareía e quem a executou.
A solução deverá permitir ã parametrização do prazo de prorrogação das defesas e recursos
com base no calendário do expediente;
A solução deverá possuir Íerramenta de "workflow" de forma a direcionar, de acordo com o
tipo de tarefa, prioridades e alçadas, automaticamente ao responsável pela análise e decisão;
A soluçâo deveÍá permitir a configurâção das câmaras, seus horários de início das sessões e
seus membros efetivos ê suplentes;
A solução deverá permitir a configuração dos assuntos e sub assuntos, e em que se
parametraza, o fluxo, instáncia, tempestividade, recepciona documento intempestivo, possui
controle de qualidade e contagem de prazo em dias coÍido ou úteis.

33)

34)

35)
36)

37t
38)

a designação de membros das câmaras e seus suplentes;

39)
4Ol
41)

a definição da pauta de julgamento por câmara;
a consultas das pautas de julgamento agendada por câmara;

A solução deverá permitir
A solução deverá permitir
visão integrãl do processo;
A solução deverá permitir
A solução deverá permitií
A solução deverá permitir

o que o julgedor, relator ou qualquer função relacionada tenha a

a substituição do responsável pela tarefa;
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421
43)
441

A solução deverá permitir o controle dâs atas de sessões;
A solução deverá permitir o controle de publicação dos acórdãos;
A solução deverá permitir o controlê do julgamento nas cámaras: realizando o controle da
votação, da suspensão e do pedido de vista;
A solução deverá permitir que, o presidente da sessão ou a secretária da junta, conduza o
julgamento em Primeirâ e sêgunda Instância no ceso de ser juleamento colegiado;
A solução deverá permitir votação do processo que está sendo julgado em Segunda lnstânciâ
pela Câma ra. As opções de votação devem ser: "a Íavor" , "contra" e "pedido de vista";
A solução deverá permitir, no caso dê empate na votação do processo, que o presidente

45)

46)

471

tenha a opção de desempatar registrando o seu voto;
A soluçãr: deverá permitir ao presidente da sessão ou a secretária encerÍar a sessão de
votação, após a votação do processo em julgamento em Segundã lnstância;
A solução deverá permitir o armazenamento, em PDF, de minutas de documentos,
pareceres, votos, propostas de encaminhamento e decisões a seíem elaboradas na instrução do
contencioso administrativoj
A solução deve peÍmitir a rea lização de sorteio de procêssos do contencioso para.julgamento
de acordo com as regras parametrizadas;
A solução deve permitir a parametrizar o PAf como vermelho, isso fará com que na lista de
trabalho ou em qualquer consulta eles deverão ter prioridades na montagem da lista.
A solução deve permitir a geração e controle de pautas de julgamento do contencioso
âdministretivo;
A solução deve permitir a geração e publicação de Ates de Julgamento do Contencioso

48)
49)
50)
5U

52)
53)

Administrativo;
54) A solução deve permitir a gestão efetiva do número de contenciosos edministrativos
designados a um determinado responsável, permitindo consultar a lista dê expedientes, bem como
o desempenho do responsável;
55) A solução deve permitir o controle dos prazos de convocações ao contribuinte, recebimento
e atendimento das notificações:
551 A solução deve permitir a solicitação, encaminhamento e resposta de diligência;
57l. A solução deve permitir a homologação de pagamento total do PAF, automática e
ínânuelmente, gerando a assinando digitalmente o conteúdo digital do teÍmo de homologação
respectivo;
58) A solução deve permitir realizar o pagamento total de PAF, com certificado de crédito e
outros pagamentos, gerando a assinando digitalmente o conteúdo digital do termo rêspectivo;
59) A solução deve permitir dar ciência de contribuintes através do DT-e. O sistema envia a
solicitação de ciência do contribuinte atÍavés do sistema DT-e, caso tenha mais de um destinatário
no comunicado (exemplo; advogado), o DT-e deve considerar como Data de Ciôncia, a deta da
primeira ciência data, independente se a ciância tenha sido feita pelo próprio Contribuinte ou por
outro responsável pelo PAF. Após a ciência deve retornar à confirmação para o sistema;
60) A solução deve permitiÍ dar ciência ao contribuinte ou responsável através de
correspondência com aviso de recebimento (AR.) O sistema enviê o comunicado através de
correspondência com AR. Quando este AR retornar o preposto responsável pela ciência, este o
digitaliza, anexa e assina digitalmente o mesmo. caso a ciência seja válida, o preposto assina o termo
de ciência do contribuinte;
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61)

A solução deve permitir dar ciência ao contribuinte através de edital. O sistema enviâ os
contribuintes que devem ser cientificados através de edital, após este pro€edimento é formulada
publicação dos contribuintes no diário oficial do estado (DOE) e o mesrno pode ser publicado de
forma ãutomática ou manual;
A solução deve permitir a ação de sobretarja de palavra. O sistemâ coloca o documento
original no status inativo e incluirá o documento original com a censura no PAF com assinatura
digital do usuáÍio que executou a referida sobretarja de palavra;
A solução deve permitir a ação de seleciona um documento na árvore do PAF e executa a
ação de desapensar, O PAF-e colocará o documento no status de inativo e incluirá no PAF o Termo

621

63)

Exclusão de Documento com a assinatura digital do usuário que executou o referido
desapensamento;
A solução deve permitir e acompanhar os PAF parcelados, portanto deverá criar uma etapa
de acompanhamento de parcelamento do PAF que poderá ser visualizada pelos órgãos responsáveis
pele gestão da cobrança ãdministrativê ê judicialA solução deve permitir o registro de todos os eventos de lançamentos, incluindo-se todas
as modalidades de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributáÍio.

de

54)

65)

MóDUto 33: PRoGRAMA

DE ESTÍMUTo À CIDADANIA

Esta funcionalidade deve estimular os consumidores de sêrviços a exigirem o documento fiscal, com
isso, estimulârão os contribuintes do IPTU â paBarem em dia o imposto, elevando o cumprimênto

voluntário da obrigação tributária e consequentemente a arrecadação.
U A solução deverá ter a funcionalidade de cedastramento pessoas físicâs e juÍÍdices que
podem participar do programa;
2l A solução deverá ter a funcionalidade de alteração dos dados cadastrais das pessoas físicas
e jurídicas;
3) A solução deverá ter a funcionalidade de controle de acesso próprio para o programa de
estímulo à cidadania;
4\ A solução deverá ter a funcionalidade de controle de usuário do programa de estímulo à
cidadania;
5) A solução deverá ter a funcionalidade de controle de perfis do programa de estímulo à
cidadania;
6) A solução deverá ter a funcionalidade de controle de unidade do programa de estímulo à
cidadania;
7l A solução deverá ter a funcionalidade de controle de aplicações do prograÍna de estímulo à
cidadan ia;
A solução deverá ter a funcionalidade de alteração de senha;
A solução deverá ter a funcionalidade de informação de contato tais como: Telefone, celulaÍ,

8)
9)

e-mail, WhatsApp;

10)
1U
12\

A solução deverá ter a funcionalidade de conta corrente dos seus créditos;
A solução deverá ter a funcionalidade de consulta conta corrente dos seus créditos;
A solução deverá ter a funclonalidade de consulta de bilhetes por sorteio;

13) , A

solução deverá

ter a funcionalidãde de registrar reclamação pelo participante

do

programâ;

14)
15)

A solução deverá ter â funcionalidade de consulta reclamação;
A solução deverá ter a funcionalidade de fechamento de reclamação;
I
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16)

A solução deverá ter a funcionalidade de configuração de âssunto e subassunto da

reclamação;

L7l
18)
19)
20)
zLl
22lr
23)
24t,

A solução deverá ter â funcionalidade de cadastro de prêmio;
A solução deverá ter a funcionalidade de geração de cupons;

deverá
deverá
deverá
deverá
A solução deverá
A solução deverá
A solução
A solução
A soluçâo
A solução

ter
ter
ter
ter
ter
ter

a funcionalidade de cadastro de sorteio;
a funcionalidade de cadastro de sorteio;

a funcionalidade de processamento de libeÍação de crédito;
a funcionalidade de cadastÍo de tÍansação;

funcionalidade de cadastro da lista negra;
a funcionalidade de suspender pârticipântes do programâ dê estímulo

a

à cidadanla;

25)

A solução deverá ter a funcionalidade de controlê de arquivo de pagamento do sorteio de

prêmio;

26)

A solução deverá ter a funcionalidade de controle de arquivo de pagamento do sorteio de

prêmio;

27)
28)
29)
30)

A solução deverá teÍ a funcionâlidâde de processamento do arquivo retoÍno bancário;
A solução deverá ter a funcionalidade de geração do arquivo da DIRF;
A solução deverá ter a funcionalidade de confirmação da entrega de prêmio;
A solução deverá ter a Íuncionalidade de consulta de pârticipânte do programa de estímulo

à cidadania;

31)

A solução deverá ter a funciona lidade de envio de male direta aos participantes do progrema
de estimulo à cidadania;
A solução deverá ter a Íuncionalidade de consulta credenciados no participante do programa
de estímulo à cidadania;
A solução deverá ter a íuncionalidade de consulta credenciados no participante do programa

32)

33)

de estímulo à cidadania;
A solução deverá ter a funcionalidade de consulta solicitações de transferência bancárias
dos participantes do programa de estímulo à cidadania,

34)

11.3. DESCRTçÃO DO SUPORTE TÉCNTCO E MANUTENçÃO OO SOrrWane
A manutenção preventiva e corretiva será realizada pela empresa contratada seguindo os padrões
contidos nos itens abaixo:
11.3.1. SUPORTE rÉCNtCO

11.3.1,1. A CONÍRATADA deverá disponibilizar suporte técnico ao Íuncionamento do software,
CONTRATANTE, mediante abertura de chamado técnico, vta
correspondência, teleÍone, fax, e-mail ou internet, entre 08h00 e 18h00, nos dias úteis, nesta
municipalidade, ao deparar-se com as seguintes situações:
1) Quando a CONTRATANTE recebe mensagem de erro e não consegue solucionar o problema,
baseado nas instruções contidas em documentação do software;
2) Quando a CONTRATANTE possui uma dúvida e a mesmà não pode ser esclarecida através das
informações contidas na documentação do software;
3) Quando o software não funciona conforme a sua documentação.
4) Dúvidas da CONTRATANTE abrangendo processos, rotinâs, normas, procedimentos de trabalho
e dados e informações sobre soluções de problemas, recuperação de sistemas, prestação de

quando solicitado pela

.
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informações, elucidação de dúvidas quanto à utilização do software e outros questionamentos;
11.3.1.2. Além do supôrte online a empresa vêncêdorâ deverá disponibilizar pelo menos 01 (um)
funcionário da empresa para dar suporte presencial nas dêpendências da Secretaria Municipal de
Fazenda e Gestão Orçamentária durante a execução do contrato sêmpre que necessário.
11.3.1.3. Os atendimentos às chamadas, quanto à prestação do serviço de suporte técnico, deverão
ser Íeitos classificados por p rioridades, conforme tabela a seguir:
SUPORTE TÉCNICO

Classificação

Prazo para resolução

Dercrição

Máximo em até 24 (vinte e
Extrema

Prioridade

Alta Priorid ade
I

quatro) horas {útêis} para Problema que ocasiona um processo
solução de contingência e crítico para a Contratante, com reflexo

resolução definitiva

do importantíssimo na operação do sistema
problema e suas causas em, de tal forma que se torne inoperante,
no máximo, 5 (cinco) dias parcial ou totalmente.
corridos;
Problema que afete um processo de
Máximo em 48 horas (úteis) grande importância para a contrãtante,
para solução de contingênciaj que não torne o sistêmâ inoperante, mas
E rêsolução definitiva do que prejudique a funcionalidade de
problema e suas causas em alguns módulos, impedindo o
até 5 (cinco) dias úteis
cumprimento de prazos legais nas
execuções.

Média
Prioridade

Baixa
P

rioridad e

Máximo em 48 hoías (úteis)
para solução de continBência; Problema que afete um serviço que não
E resolução definitiva do tomê o Sistema inopêrante, mas que
problema e suas causas em prejudique alguma íuncionalidade.
até 7 (sete) dias úteis
Máximo em 72 horas (úteis)

para a

solução

de
Problema que não resulte em processo
resolução
crítico e torne o Sistema inoperente.
definitiva do problema e suas
causas em até 15 diâs úteis.

contingência;

E

11.3.2. DA MANUTENçÃO DO SOFTWARE:
11,3.2.1. A CONTRATADA realizará a manutenção no software, objêto deste Termo de Referôncia,
priorizando as seguintes atividades:
a) Legois: destinadas a dar cumprimento às normas legais ou regulamentares;
Coftetivos'. destinãdâs a corrigir eÍros identificados nos sistemas, que impedem seu coíÍeto
funcionamento ou que representem desvios às especificações definidas;

bl

cl

dl

Evolutivos (em termos tecnológícosl: trocas de versões de banco de dados, sistema
operacionel, otimizaçôes de desempenho, entre outros que se enquadrem nesse contexto;
Adoptotivos: que visem daÍ ao sistema condições para se adaptar a uma nova situação ou
aspectos diferentes de situações já existentes.
5l
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11.3.3. DA SEGURÁNçA DO SISTEMA
11.3,3.1, O sistema deverá ter procedimentos de segurança que protejam as informações e os
acessos ao sistema, às tarefas executadas deverão ser controladas e preservados quanto ao uso
indevido e da prática de atos contrários aos interesses do Município e dos contribuintes.
11.3.3,2.0 sistema deverá contar com uma estrutura de supervisão que mantenhã permanente
vigilância e controle sobre todos os atos praticados pelos usuários do Sistema.

11.3.3.3.0 sistema deverá permitir auditoria de todas as operações efetuadas por usuários
(alterações, inclusões e exclusões).
11.3,3.4.0 sistema deverá permitir a integridade do banco de dados em todas as transaçõês em
situações de queda de energia e falhas dosoftwore.

11.3.3.5.0 sistema, as informações

e os dados gerados deverão ser armazenados

pela

ADMINISTRAçÃO, em locais com alta disponibilidade, tolerância a falhas, balanceamento de carga,
contingência operacional e estÍutura de rede, segurançâ, recuperação de dados, gerenciamento e
monitoração, capaz de atender a demanda do município, contando com servidores de aplicação,

servidores de bânco de dados, servidores controladores de domÍnio, appliance íirewall,
monitoramento dos Serviços, Grupo Motor/Gerador e Software Antivirus.
11.4. TREINAMENTO

11.4.1. A LICITANTE vencedora deverá realizar os treinamentos durante toda e fase de implantação,
que deverão ser ministíados nãs dependências do Municipal ou em centros de treinamentos de
terceiros â ser disponibilízado sobre a responsabilidade do Município, segundo cronogramas
estabelecidos em comum acordo pelas partes, cuias despesas adicionais de logística do treinamento
serão de responsabilidade da LICITANTE vencedora.
11.4.2. Caso a Contratante, após realizar o treinamento para a quantidade prevista de até 10 (dez)
usuários por módulo (item 11.2.2), necessite de novos treinementos poderá utilizar o banco de
treinamento dos usuários da contratante sob regime de banco de horas. Tal treinamento consiste
na capacitação dos usuários da Contratante para a operaciona lização do software de modo a
garantir a adequada e plena utilização do software contÍatado.
11.4.3. O MANUAT DO USUÁR|O deverá ser entregue, em meio eletrônico (CD-ROM e/ou ãtrâvés
de e-mail e/ou outro meio eletrônico com entrega comprovada), a todos os usuários que forem
treinados.
11.4.4. O MANUAL DO USUÁRlO deverá conter as infoÍmações de operacionalização do sistema em
linguagem adequada para consulta em nível de usuários não técnicos da área de Tecnologia da
lnformação.
11.4.5. Para comprovaÍ a conclusão do Treinamento, a CONTRATADA deverá entregaÍ, junto da
Nota Fiscal correspondente, os seguintes itens: Lista de Presença de cada Treinamento contendo
sua re s o ectiva carsa horária ; Comprovante da entrega do MANUAL DO USUÁR|O aos treinados. Em
posse desses documentos, o fiscal do contrato emitirá Termo de Recebimento Oefinitivo referente
às horas utilizadas
11.4.5,1. A CONTRATADA, em possâ desse Termo, poderá realizar o faturâmento dos serviços
prestado.

11.4.6. Para â execução do TRETNAMENTo Dos usuÁRtos (em Regime de Banco de Horas) será
possível a utili2ação de um banco de horas de ate zoo(duzentas) horas.
11,4.7. os serviços de TRETNAMENTo Dos usuÁRtos (em Regime de Banco de HoÍas) serão
executados mediante emissão de Ordem de Serviço específica.
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11.4.8. TREINAM€NTO PARA USUÁRIOS INÍERNOS DO MUNTCíPIO

A

LICITANTE vencedora deverá ministrar treinamento

e capacitação aos servidores do setor

responsável, com intuito de conhecer e manusear toda5 as funções do sistema, considerando as
especificidades de cada grupo de servidores, totalizando 150 servidores. Câda grupo terá no máximo
10 (dez) participantes e será ministrada a quantidade necessária de treinamento que atenda a
demanda do MunicÍpio, não inferior a 02(dois) encontros para cada módulo.
11.4.9. TREINAMENTO PARA USUÁRI05 EXTERNOS DO MUNICÍPIO
A LICITANTE vencedora deverá ministrar treinamento e câpâcitação aos Contribuintês, Contadores
e Entidades de Classe sobre as íuncionalidades do sistema, totalizando 150 interessados.
O treinamento será ministrado através de palestrãs e várias demonstrações aos usuários, além de
disponibilizar material online, como Manuais, descrevendo todas as funcionalidades do sistemâ.
Cada grupo terá no máximo 30 (trinta) participantes e será ministrada a quantidade necessária de
tÍeinamento que âtenda a demanda do Município, não inferior a 02(dols) encontros.
12. DA QUAUFTCáçÃO rÉCrutCa UÍNrMA EXTGTDA
12. COMPROVAçÃO DA QUALIFICAçÃO IÉCNICA
12.1,. Pa.â execução dos serviços será exigida comprovação da qualificação técnica das Iicitantes,

com o ob.ietivo de garantir a qualidade exigida para a perfeita execução dos serviços objeto do
pÍêsente Termo atendendo aos padrões de excelência da PÍeÍeitura de lmperatriz - Me, mediante
entrega da documentação comprobatória relacionada abaixo:
12.1.1. oeclaração da LICITANTE de que possui toda a infraestrutura necessária ao perfeito
cumprimento do objeto do pÍesente termo, inclusive quanto à mão-de-obra especializada e
tecnologla.
12,1.2. Declaração expressa da LICITANTE de que não se encontra suspensa ou impedida de licitaÍ
com a Administração Pública, seja em nível federal, estadual ou municipal.
12.1.3. Declaração expressa da LICITANTE de que tomou conhecimento de todas as informações e
das circunstâncias iocais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e de que aceita,
integralmente, todos os teímos e condições estabelecidos neste edital assinada por responsável
técnico da empresa ou diretor da empresa.
12.1.4. Declaração da LICITANTE de que o software possui todos os módulos especificados na
descrição do obieto licitado e que os mesmos são totalmente integrados entre si de forma a garantir
que ume única transaçãô por usuário desencadeie todes as ações a ela pertinentes, tornândo os
procedimentos totalmente integrados entre seus subsistemas, módulos e funções.
12.1.5. O ATESTADO(S) DE qUAUFICÂçÂO TÉCNICA, deverá ser em nome da LICITANTE, emitido
em papel timbrado, por pessoa jurídica de direito público ou privado, que possua ou possuiu
contÍâto com a licitantê para pÍestâção de serviços com ob.jeto compatíveusemelhante com o
objeto descrito neste TeÍmo de Referência, especiíicando o objeto do contrato firmado e que o
mesmo vem sendo cumprido/foi cumprido de forma satisfatória.
12,1,6. O ATESTADO DE CONFORMIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS EXIEÊNCIAS REI.ATIVAS À
DEMOÍ{STRAçÃO DO SOFTWARE, de acordo com os requisitos especificado, bem como nos prazos
e demais condições previstas, neste Termo de Referência.
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12.2. OA OEMONSTRAçÃO DO SOTTWARE

L2.2.L. A LICITANTE, que provisoriamente estiveÍ em primeiro lugar na Íase de lances, deverá
obrigatoriamente realizar a DEMONSTRAçÃo DO SoFTWARE dos módulos abaixo relacionados, em
ambiente web, executando as segulntes funcionalidades, atendendo o minimo de 75% (setenta e
cinco por cento) de cada Módulo (conforme espêcificações constante neste Termo - especificação
do obieto) a ser avaliado, sob pena de desclassificação do certame:
MÓDULOS A SEREM AVAIIADOS

ATENDE

Controle de Acesso
Cadastro Econômico
Cadastro lmobiliário
Lançamento e gestão do IPTU
Nota Fiscal Eletrônica
Nota Fiscal avulsa

-

-

NFS-e

NFSa

lTBl eletrônico

Conta Corrente
Parcelamento Eletrônico
A lva

rá

Arrecadação
Portal de Serviço
Benefícios Fiscais

Notificação
Cadastro Gen éraco

Certidôes
DE5-IF

Divida Ativa
Processo Administrativo
La nça mento de Tributo
tiscalização

Domicílio Eletrônico
e-DOC

.Denúncia Espontânea
Malhas tiscais
Cobrança

Transferência Eletrônica de Fundos -

TEF

Processo Administrativo Fiscal
Programa de Estímulo a Cidadania

12.2.2. A DEMONSTRAçÃO DO SOTTWARE deverá ser concluida no prazo máximo de até 2 {dois}
dias úteis, respeitando o limite de 06 (seis) horas diarias, no horário das 08h00 às 14h00 horas, na
sede de Secretaria Municipal de Planeiâmento, Fazenda e Gestão. Orçamentária (SEFAZGO), sob
pena de
I,

desclassificação.
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12.2.3. Em cumprimento deste item, a empresa vencedora deverá, no 29 (seguendo) dia útil, após
a realização do certame (e após ser declarada provisoriamente vencedora), iniciar a epresentação
do sistema, de acordo com as disposições do item anterio*
L2.2.4. A prefeitura não disponibilizará computàdor para as demonstrações. A licitante deverá
apresentar seu softwãre atraves de acesso normal a internet, via https (ambiente seBUro, utilizando
portas comuns, livrc de proxes e Íirewolls). Não será permitida qualquer conexão direta entre banco
de dados.

12.2.5. Durante a DEMoNSTRAçÃo Do SoFTWARE, a Comissão de Licitação e o(a)(s) avaliador(a)(s)
técnico{s) não sê mânifestará(ão) em relação ao atendimento ou não dos requisitos exigidos,
entretanto poderão soliciter esclarecimentos no momento da realização da DEMONSTRAçÃO.
12.2.6. Para avaliação da DEMONSTRAÇÃO Oo SOmtleRE, a PREFEITURA deverá, previamente,
designar o(s) se rvidor{es}/fu ncion á rio(s} que seÍão o(s) avaliador(a)(s} para verificarem se as
ferramentas demonstradas possuem funcionalidades correspondentes aos Íequisitos especificados
na descrição das funcionalidades do objeto deste Termo de Referência).
12.2.7. Considera-se eliminado da DEM0NSTRAçÃo oo sorrwaRE â licitantê que não etingir o
mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de cada Módulo a ser avaliado, conforme tâbela do item
12.2.1 deste Termo de Referência. Concluída a demonstração, verificada a conÍormidade com o
exigido neste têrmo, o(s) avaliador(es) emitirá(ão) ATESTADO OE CONFORMIDADE, comprovando
o atendimento das especificaçôes obrigatórias.
12,2.8. Paíe a realização da DEMONSTRAçÂO DO SOFTWARE, a licitante deverá eprêsentar
obrigatoriamente um ou mais técnicos, devidamente credenciados através de procuração por meio
de instrumento público, no original ou em cópia devidamente eutenticada em cartório, OU
instÍumento particula. de mandato (procuração) com firma reconhecida, outorgando poderes
específicos parã representar a empresa para a realização da DEMONSTRAçÃO OO SOffWaRE. O
técnico outorgado deverá apresentar documentação da empresa, que comprove os poderes acima
outoÍgâdos.
13. RECURSOS ORçAMENTÁR|OS
13.1, As despesas relativas à contratação dos serviços decorrentes desta Licitação correrâo à conta
de recursos consignados no orçamento geral da PreÍeitura Municipal de lmperatriz - MA, cujos
programas de trabalho e a categoria econômica constarão quando da emissão da respectiva nota
de empenho, com a seguinte dotação orçamentária:
Unidadê OrçamentáÍia: 12.001.04. 121.0020. 1025
Natureza da Dispensa: 3.3.90.39.99
Ficha: 239 Fonte do Recurso:001 - Tesouro Municipa,
14, DO CONTRATO

14.1. DA fORMAL|ZAçÃO DO CONÍRATO
14-1.1. Após a adjudicação e homologação do cename, o vencedor será convocado para assinatura
do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) diâs, a contar do chamamento pela Administração
contratante, sob pena de decair o direito à contratação, sem pre.juízo das sanções previstas no art.
81 da Lei 8.666/93.
14'1.2. o prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual perÍodo, quando solicitado

pela parte durante

o

seu transcurso

e

desde que ocorra motivo justificado aceito pela

Adm in istração.
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14.1.3. O licitênte, que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato ou retirar instrumentos congêneres, deixar de entregar documentâção exi8ida para o
certame ou apresentaÍ documentação falsa (passiva de comprovação), ensejar o retardamento da
execução do certame e/ou seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido
o direito prévio ao contraditório e a ampla defesa, deverá sofrer as sançóes administrativas cabíveis.
14.1,4. Farão pârte integrante do Contrato os seguintes documentos: Termo de Referência do
Pregão Presenciale a Proposta do lance vencedor.

r4.2. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
14,2.1. o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais
ê sucessivos períodos, até o limite legal, mediante termo aditivo, obedecidas as disposiçôes do
attigo 57 , inciso ll, Lei 8.665 de 21 de junho de 1993.
14.2.2, No ceso de prorrogação do prazo contratual, a CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir,
durante todo o período de prorrogação, o mesmo atendimento prestado no dêcorrer da vigência
do termo inicial.
14,2.3. Quando do término do contrato deverá o Íiscal do contrãto emitir Termo de Recebimento
Sqfinitivo dos serviços executados
14.3. DA FTSCAUZAçÃO DO CONTRÂTO

14.3,1, A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada poÍ repÍesentante da
Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA especificamente designado para esse fim. Constará no
contrato.
14.3.2. O CONTRATANTE reserya-se o direito de Íiscalizar a execução do objeto ora licitando,
quando da execução do seu contrato de presteção de serviços, podendo para isso suster o
pagamento das faturas no caso de inobservância do cumprimento do ContÍato.
14.3.3. O fiscal/gestor do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados. Tais anotações sobre falhas somente terão validade após o comprovante de
vista do coNTRATADO.
14.3,4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores ern tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
14.4. DO PAGAMÉNTO

14.4.1. A CONTRATADA apresentará nota íiscal referente à prestação de serviços realizado

à

CONTRATANTE, juntamente de toda a documentação necessária ao seu pagamento.

t4.4.2.O pagamento deverá ocorrer em até 30 {trinta) dias, após o devido protocolo da notâ fiscal
emitidâ, diretamente nã conta da CONTRATADA, através de transferência ou Ordem Bancária.
14.4.3.O Pag amento será efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A PRESTACÃO DOS
SERVICOS, à medida que forem executâdos os mesmos, não devendo estar vinculado à liquidação
total do empenho.
14.4.4. Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA homologatória deverá apresentar
junto ás notas fiscal, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relatava à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço -
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- CNDT), bem como a
quitação de lmposto sobre Circulação de Mercãdorias e Serviços - ICMS.
14.4,5. para fins de pagarnÊnto, a CONTRATANTE responsabilizaÍ-se-á apenãs pelos fornecimentos
FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabathistas

devidâmente autorizados e certificados pelos gestores do contrato mediante contabilização e
apresentação, ao final de ceda período não inferior a um mês, pela contratada, dos formulários de
controle dos fornecimentol
14,4.6, A atestação da fatuÍô correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou
outro servidor designado para esse fim.
14.4,7. Havendo erro ne titrra ou recusa pela Prefeitura na aceitàção do valor faturado, no todo
ou em pârte, a tramitação d.r fatura será suspensa âté que a CONTRATADA tome as providências
necessárias à sua correçãr: passando a ser considerada, para fins de oagamento a datâ da
reapresentação, devidaments regularizada.
14.4.8. Nenhum pagamento seÍá éfetuado à CONTRAÍADA enquanto pendente qualquer obrigação
documental ou Íinanceira, seÍn que isso gere diÍeito a reajustamento de preços ou atualização
moâetária.
14,4.9. Será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as
orientações da Receita Federal oo Erasil.
L4.4.L1. Havendo desequiiíbrio econômico-financeiro do contràto, a Administração poderá
restabelecer a relação pqctuada, nos termos do art.55, ll, a da.ei n" 8.656/93 e alteraçôes
posteriores, mêdiante comprovação documêntal e Íequerimento expÍesso dâ CONTRATADA.
14.5 DO REAJUSTE .
14.5.1. Os preços contratêdos podeÍão ser reajustâdos mediante iniciativa da CONTRATADA, desde
que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data limite para apresentação das i

propostas de preços, adotqndo-se o INPC (índice apurado pelo IBGE - lnstituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), pela,variação relativa ao período de um ano, desde que o novo valor seja'
compatível com os preços de mercado.
14,5.2, A data limite para apresentação das propostas de preços servirá como data base para
reajuste.
14.5.3, Havendo posterior solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, decorrente de fâtos
imprevisíveis, desde que haja seu deÍerimento, ocorrerá a modificação da data base do item 14.5.2.,
passando a mesma a coincidir com a dete da solicitação do reequilíbrio, sendo que os próximos
reajustes anuais serão considerados â partir de então.
14'5.4, O reajustamento será de periodicidade anual e os efeitos fínanceiros serão devidos a partir
da solicitação da CONTRATADA.
14.5.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente ao advento de data base ensejadora de ree.iustamento ou na data do
encerramento da vigência do Contrato, caso não haja prorrogação.
14.5.5, Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste tempestivamente, dentro dos prazos acima
fixados, ocorrerá a preclusão do direito ao reajustamento.
15. OAS OBRTGAçÕES DAs PARTES
10.1. OBRI6AçÕEs DA CONTRATANTE
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato pelo servidor público especialmente
designado para tal fim.
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b) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho.
c) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRAÍADA a todos os locais onde se fizerem
necessários os serviços,
d) AnotaÍ em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços

contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades
observadas. Tais observações só terão validade com o comprovado visto da CONTRATADA.
e) Efetuar o tempestivo pagamento devido pela execução dos serviços à CONTRATADA, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
f) Notificar a CONTRATADA, por escrito. sobre qualquer ocorrência de eventuais imperfeições na
execução dos serviços, fixando prazos para sua correção.
g) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no
mercado pelas demais prestadoras do serviço objeto da contratação, de forma a garantir que
aqueles continuem a ser os mais vantajosos para a Administração.
h) Propiciar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços.
i) Designar Fiscal do Contrato.
15.2. OBRIGAçõES DA CONTRATADA

a) Executar íielmente o objeto contratado, realizando os serviços em conformidade com

o

estabelecido na proposta de preços, observando sempre os critérios de qualidade dos serviços a
serem prestados.
b) Fornecer os pÍodutos contratados em conformidade com os serviços discriminâdos no item 11
deste Termo de Referência.
c) Produzir documentação relative aos serviços executados e faturados, através de Relatório de
Atividades, de periodicidade mensal, o qual deve ser entregue,unto com â nota íiscal {NFSe) sobre
o faturamento do referido mês trabalhado.

d) Mânter sempre um preposto, aceito pela

CONTRATANTE, formalmente designado para
representáJa na execução das atividades pertinentes ao objeto do coNTRATo.
e) O pessoal técnico a ser fornecido pela CONTRATADA para execução dos serviços, quando estiver
nas dependências da CONTRATADA, dêveÍá menter-se em completas condições de higiene e
segurança, bem como entregar em perfeito estado de funcionamento, todas as áreas e instâlações
utilizadas durante a execução dos serviços contretados.
f) Comunicar à CONTRATANTE a existência de qualquer anormalidade que notar nos equipamentos
e que não posse ser eliminãda nos termos deste contrato.
g) Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de

qualquer impedimento da prestação dos serviços.

h) Respo n sa billzar'se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados,
quando no exercício das suas atividades proÍissionais, por tudo quanto as leis trabalhistas e
previdenciáriâs lhes assegurem, e demais exigências legais para o exercÍcio dos serviços objeto deste
Termo de Referência, ou em conexão com eles, ainda que âcontecido nas dependências da
CONTRATADA.

i) Responder, em prazo hábil, a todas as informações solicitadâs pelâ CONTRATANTE.
i) Responder por quaisquer danos, pessoais ou materiais, ocasionados por seus empregados nos
locais de trabalho da CONTRATANTE.
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k) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, qualquer tácnico cuja atuação, permanência
e/ou comportamento, sejam julgados prejudiciais, inconvenientês ou insatisfâtórios à disciplina da

repartição ou ao interesse do Serviço Público.

l) Guardar inteiro sigilo dos dados e informações pro€essadas, reconhecendo serem estes, de
propriedade exclusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua cessão, locação ou
venda a terceiros sem pÍévia autoÍização formal da CONTRATANTE.
m) Assumir a responsabilidade poÍ todos os encargos fiscais, tributários, previdenciários e
obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria.
n) Assumir a responsabilidade pelas despesas de transporte, hospedagem, diárias e alimentação de
toda a sua equipe técnica, inclusive as despesas com equipamentos de uso pessoal, necessários à
implantação e operacionalização do objeto deste contrato.
16.DA SUBCONTRATAçÃO
15.1.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais
e legais, poderá subcontratar parte{s} do serviço ob.ieto deste Termo de Referência. Assim é
expressa a permissão de subcontratação parcial do objeto contratado, nos termos do art. 72 da Lei

n'8.666/93.
16,1.2. Ainda que haja a subcontratação parcial do objeto contratado, conforme previsto no item
acimã, a CONTRATADA não ficará dispensada de suas responsabilidades quanto ao fiel cumprimento
das obrigações contretuais.
17. DAS MULTAS, SANçÕE5 ADMTNTSTRATTVAS E RESCTSÃO CONTRATUAT
17.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, sarantida a pÍévia
defesa. aplicar à licitante contratada as seeuintes sanções:
17.1.1,Advertência, em caso de atraso no cumprimento do cronograma vinculado ao Contrato, que
será aplicada atÍavés de notiÍicação por meio dê ofÍcio, mediante contra-recibo do representante
legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empÍesa contratada
apresente justificativas pera o etraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;
17.1.2. Multa
al de A,5% (meio por dento) sobre o valor do serviço em atraso e, também, por descumprimento
das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, até o máximo de 10 (dez) dias, quando
então incidirá em outras cominações legâis.
b) Multa de 2% {dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou parciel
do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinzê) dias corridos, contado da comunicação
oficial da secretaraa Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão orçamentária -sEFAZGo.
17,2. Ficará impedida de licitar e de contrâtâr com a Administração pública deste Município:
I - Por 05 (seis) meses - quando incidir em atrãso nâ prestação dos serviços objeto
da contratação;
ll - Por 01 (um) ano - no fornecimento do objeto e na prestação de serviços em desacordo com o
exigido em contrato;
lll- pelo o prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, a
licitante que convocada, dentÍo do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar a documentação exigida para o cêrtame ou apresentar documentação falsa
em
qualquer momento do processo licitatório ou de vigência do contrato, não mantiver proposta,
a
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falhar ou fraudar no fornecimento do objeto pactuado, e/ou comportar-se de modo inidôneo ou
cometer frêude fiscal.
17.3. As sanções previstas nôs subitens acima poderão ser aplicadas simultaneamente.
17.4. As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentãdas justificativas, por
escrito, fundamentâdas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente da
CONTRATANTE.

18. RESCISÃO CONTRATUAL

18.1. É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, u5ôr prerrogativâs dos Art- 77,
da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993. Constituem motivos para e rescisão contratual, sem
indenizacão:
18.1.1 O descumprimento de qualquer das cláusulas do ContÍato;
18.1.2 A subcontratação total ou parcial do seu objeto;
18.1.3 O comprometimento reiteÍado de falta na sua execução;
18.1.4 A 0ecretação de falência ou insolvência civil;
18.1.5 Razôes de interesse público dê alta relevância e amplo conhecimento, devidâmente
justificada pela autoridade da Administração e exarada no processo administrativo a que se refere
o Côntrâtoj
18.1.6 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada impeditiva da
execução do Contrato.

19.

DAS DTSPOS|çÕES GERATS

19.1

Quaisquer esclarecimentos que se fâçam necessários poderão ser prestados pela Comissão
Permânente de Licitação
CPL, no endereço: Rua Urbano Santos, ne 1621
Bairro Juçara,

-

-

lmperatriz/MA.
lmperatÍiz

-

MA, 14 de novembro de 2018

Eliana RosendoColavite
DiretoÉ [recutiva de Administração
Mat.23.611-0
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ANEXO II
TABETA DE PREçO MÉDrO
OBTETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

NO

FORNECIMENTO

DE SOFTWARE PARA ADMNISTRAçÂO

TRBUTÁRIA

MUNICIPAT SOB MODALIDADE DE LICENçA DE USO TEMPORÁRIO,COruTEruOO A IMPLANTAçÃO, CUSTOMIZAçÃO, SUPORTE TÉCNICO E
A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES OA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FAZENDA T CESTÃO

TREINAMENTO,
ITEM

MESES

1

I

2

1,2

TIPO
srRVrço
sERVrçO

UcENçA DE uso TEMPoRÁRro

MTNSAL
sERVrçO

3

1,2

4

200

Rs

44.665.67

VALOR

Rs

ÍOTAt

44.666,67

Rs 148 133,33

Rs

Rs

R5

483.999,96

Rs

33.000,00

1.780.000,00

I

supoRTE

rÉcrrco

E

MANUTENçÃo Do SoFTWARE

MENSAL

stRVrço

rnrço ruÉoro

OBJETO

IMPLANTAçÃo Do soFTwAR€

BANco

DE

TREtNAvrrrro oos usuÁntos

HORAS

40.333,33

Rs

16s,00

Torar- Do oRçAM€NÍo EsnMAoo (coNsrorRANDo o vALoR MÉoto)

R5 2.341.666,63
lmperatÍiz/MA, 14 de Novembro de 2018.
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ANEXO

o 8' ETO: co rRA TAçÃ o D E E
M PREsA E SP E c IA t tzÀ DA
t c E N çA D E u50 TEM poR Ánr o coN T
EN DO

MENTÁRIA

I

o

o

TAB E LA D E P R E ç M É D I
NO FORN E CI M E NT o OE sof TW A R E P AR
A ADMNtSTRAçÃo

A I M PTAN TAçÃo c U s TOM I zAçÃo
s U P ORTE rÉcNtco
SECR ETARI A M U N I c PA
t DE PLAN EJA M E NTO
FAZ E NDA E G EST AO ORçAM
E N rÁn A
ITE
1

2

MESES

TIPO

I

sERVIÇo

12

!2

4

200

t

L

r.rcENçA DÊ

sERvlço
MEN SAI
sERVtço
HORAS

o

D2TI SOLU çÕ€s

Rs

DO SOFIWARE

sERVrço
N

3

DESCRI

IMPLANT

uso TEMpoRÁRto
M N

EN

DO SOFTW AR€
EANCO OE TR EINAMENTO
DOS

coNS to ERA N DO o

ato R

T

4s.000,00

ns

RS 141.ooo,oo

RS

144.000,00

R5

Rs

R5

36.000,00
165,00

4s.0oo,o0

lso,oo

nS

E IN AM E N TO

s0,000,00

tc

A F I M DT AT E N D E R A5

tneço ruÉoro

RED OCTUPUS

nS

39.OOO,0o

RS

usuÁRtos

T OTA DO ORçAM EN TO
ESTIMADO

VERYTAS

E

rngurÁRre M U N I c I P A t- s o B M oDAr.t DAD E
E s s I DA

DE

t) ES D A

VATOR TOTAT

Rs

44.666,67

Rs

44.666,67

160.000,00

aS

148.333,33

nS

1.780.000,00

Rs

40.000,00

R9

40.333,33

R5

483 999.96

Rs

180,00

nS

165,00

Rs

33.000,00

o)

Rs

2.r4t.666,63

lmperatrir/MA, 14 de Novembro de 2018,
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PREGÃO PRESENCIAL

NO.

@

í07120'I8-CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

de 2018

lmperatriz (MA),

Ao(A)

-de

PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL N' 107/20'18-CPL.

O

abaixo-assinado, responsável

legal pela

Empresa
vem pela presente informar
a Vs. Sas. que o Sr
é designado para representar
nossa empresa na LicitaÇão acima referida, podendo assinar atas e dêmais documentos,
interpor recursos e impugnações, recebêr notificação, tomar ciência de decisões, assrnar
propostas e rubricar documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposição de
recursos, acordar, formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao
certamê

_,

Atenciosamente.

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
Com Íirma recon
daemc
o

Iirra l;rbano Santos. 1657 - Bairro Juçara_ lmpcrâtriz,\,1,,\
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pREGÃo pRESENctAL

No

107/20í8

-

cPL
ANEXO lll

(MINUTA DO CONTRATO)
CONTRATO

NO

/2018

cONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO

DE soFTwARES PARA lotttNtsrRnÇÃo

rRteutÁRta MUNtctPAL soB
MODALIDADE

DE LICENçA DE

tempoRÁnta, coNTENDo
TMPLANTAçÃo,

A

USO

A

cusrorratzaçÃo,

suPoRTE rÉcntco Do SoFTwARE E
TREINAMENTO PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTo, FAZENDa e

cesrÃo

oRçllleurÁnrA DE ACORDO COM AS

esprcrrrcaÇÕes

E

coNDtÇÕES

CONSTANTES NESTE EDITAL, QUE
ENTRE

SI CELEBRAM O

IMPERATRIZ E

A

T'IUI.IICíPIO OE
EMPRESA
FORMA

NA

ABAIXO.

Ao(s)

_

dias do mês de

_

do ano de 2018 de um lado,

o

MUNICIPIO DE
IMPERATRIZ. CNPJ/MF n." 06.158.455/0001-16. localizada na Rua Rui Barbosa, n." 201 -

Centro. através do(a) Secretário(a)
SSP/ÍVA

e do

Municipal
político, portador do RG n.o
brasileiro(a),
agente
.,
CPF/ÍI/F n.o
doravante denominada simplesmente de

coNTRATANTEe,dooutrolado'aempreSa-,CNPJ/t\/Fn.o
,estabelecidana-,neSteato,representadapelo,

portador do RG n.o
Sr
e do CPF/MF n.o
doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no
Processo n.o
e proposta apresentada, que passam a
integrar este instrumento, independentemente de transcriÇão na parte em que com este não
conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o
8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato Contratação de empresa especializada para o fornecimento
de softwares para AdministraÇão Tributária Municipal sob a modalidade de licença de uso
temporária, contendo
implantaÇáo, customização, suporte técnico do software e

a

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara. lmpcralriz,'M^
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treinamento para atender às demandas de Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda
e Gestão Orçamentária de acordo com as especificações e condições constantes neste
Edital, com motivaÇão no Processo Administrativo n" 12.OO1.111120í 8, e em conformidade
com o Pregão Presencial no 10712O18-CPL e seus anexos, que independente de transcrição
integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n'. 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteraÇões.

í.1 Especificação do Objeto
DESCRTçÃO

ITEM

01

IMPLANTAÇAO DO SOFTWARE
LICENÇA DE USO TEMPORARIO
SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE
BANCO DE TREINAMENTO DOS USUARIOS

1.2. Descrição do Objeto com sua Especificação Técnica
1.2.1. lmplantaçáo Do Software

1.2.1.1. A implantação do sistema deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento da Ordem de Serviço, e será executada conforme cronograma de
açôes definido conjuntamente pela CONTRATADA e o Município; podendo ser prorrogada,
por igual período, mediante comprovação da contratada, justificando prazo exíguo para
finalizar a implantaÇão.

1.2.1.2. frata-se da rmplantaçáo que se considera concluída com todos os sistemas
funcionando em um Sistema Web de forma a permitir o funcionamento do software
contratado, sendo a execução da implantação do software, com configuração de
infraestrutura, migração de dados, teste de integridade das informações migradas,
parametrizaÇóes do sistema de acordo com a legislação municipal vigente.
í.2.í.3. O software deverá ser integralmente acessível em ambiente Web, através de
navegadores (browsers), sem qualquer restrição de funcionalidade para os atuais
navegadores de mercado (lnternet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome).
1.2.1.4. Ao término da implantação de cada módulo, a CONTRATADA deverá realizar o
treinamento de ate 10 (dez) usuários oor módulo. Tal trernamento consiste na capacitaçáo
dos usuários multiplicadores da CONTRATANTE para a operacionalizaÇãô do software de
modo a garantir a adequada e plena utilizaÇão do software contratado.
1

.2.1.4.1. Os

1

0

(dez) usuários (quantidade por módulo)

a

serem treinados sobre

a

operacionalização do software serão indicados pela contratante.
'1.2.1.4.2. Na oportunidade do treinamento sobre a utilização do software, a CONTRATADA
deverá entregar TVANUAL DO USUARIO, em meio eletrônico (CD-ROM e/ou através de email e/ou outro meio elehônico) com entrega comprovada à CONTRATANTE.
1.2.1.4.3. O MANUAL DO USUÁRIO deverá conter as informações de operacionalização do
sistema em linguagem adequada para consulta em nível de usuários não técnicos da área
de Tecnologta da lnformação.
1.2.1.4.4. O treinamento acontecerá durante a implantaçáo do sistema, de acordo com
cronograma estabelecidos pelas partes envolvidas.
ILua

I
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1.2.'1.4.5. A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE documento comprobatórro da
lmplantaÇão, bem como Lista de Presença de cada Treinamento (contendo o número de

participantes); Comprovante da entrega do MANUAL DO USUARIO à CONTRANTE;
Comprovante da entrega do I/ANUAL DO USUÁRIO aos treinados.
í.2.1.5. Considerar-se-á concluído a IÍI/PLANTAÇÃO quando os módulos do software
estiverem dasponibilizados, no ambiente de WEB da Prefeitura.
1.2.1.6. Pe"a comprovar a conclusão da IMPLANTAÇÃO. a COrutnnfnDA deverá entregar
à CONTRATANTE documento comprobatório da implantação dos módulos. Em posse
desses documentos, após sua análise, o fiscal do contrato emitirá Termo de Recebimento
Defin itivo do Servi co de IMPLANTAÇAO
1.2.1.6.1. A CONTRATADA, em posse do Termo de que trata o item 1.2.í.5, poderá realizar
o faturamento desses serviços.
1 2.2 LTCENÇA DE USO TEMPORÁR|O DO SOFTWARE DE STSTETMA DE
ADMI NISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

í.2.2.1. Especificação Técnica do Software
O software deve possuir as seguintes características ARQUITETURAIS:

a)
b)

A solução deve ser 100% WEB;

c)

A solução deve fazer o

A solução deve ser aderente à Arquitetura Model View Controller (MVC) em três
camadas ou outra equivalente;
armazenamento de documentos

e seus metadados em

Banco de Dados;

d)

A

solução deve utilizar, como sistema operacional servidor, Microsoft Windows

Server ou distribuição Linux Server,

e)

A solução deve utilizar, como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD),
Oracle (versão 'l 'lg ou superior) ou Microsoft SQL Server (versão 2012 ou supenor) e/ou
outros SGDBs conhecidos do mercado que forneçam ferramentas de monitoramento de
performance;

f)

A

solução deve permitir customizações e integraçóes via webservice com a
linguagem Microsoft NeÍ (com Framework .Net 4.0 ou superior) ou da linguagem Oracle
.

Java (compatível com especificaçáo Javaserver Faces na versão 1.2 ou superior) haja vista
o Município ter softwares legados para integração;

S) A solução deve garantir a segurança do acesso aos documentos armazenados, de
forma que cada usuário somente possa acessar os documentos dos processos a ele
atribuídos:

h)

A solução deve operar, sem restrição de funcionalidade ou integridade, nos principais
navegadores de mercado (lnternet Explorer, Mozilta Firefox, Google chrome, Apple safarí);
Rua []rbano Sanlos. 1657 -
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solução deve operar, sem restrição de funcionalidade ou integridade, em
disposltivos móveis (tablets e smartphones), com layout responsivo ao formato da tela do
dispositivo;

j)

Os procedimentos de autenticação e tramitação de arquivos, bem como o controle de
acesso dos usuários, devem ser compatíveis com Certificação Digital homologada pela ICP
- Brasil (lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras) e obedecendo rntegralmente a
Medida Provisória 2.2OO-2. de 24.08.O12.
1.2.2.2.5ofua/are de Administração Tributária Municipal

O software de AdministraÇão Tributária Municipal deve ser composto pelos módulos
relacionados abaixo e com as especificaÇões tecnicas de cada módulo adiante descritas:

FINALIDADE

MODULOS

1. Controle de Acesso

Controlar os acessos e permissões dos usuários internos
(servidores efetivos, terceirizados e comissionados) e
externos (Contribuintes, Procuradores, Preposto, Contadores
e Cidadão), por Perfis de acesso, permitindo delegação total
ou parcial de acesso para sub usuários, conforme definição
do usuário principal;

2. Cadastro Econômico

Controlar o cadastro de contribuinte de tributos municipais,
obedecendo características cadastrais individuais de cada
contribuinte, permitindo o recadastramento e a emissão da
ficha cadastral da empresa.

3. Cadastro lmobiliário

Controlar o cadastro de lmóveis do Municipio, obedecendo
características cadastrais individuais de cada lmóvel bem
como as pessoas vinculadas ao imóvel (proprietário,
ocupante, possuidor...)

4. Lançamento e gestão

do lmposto Predial e

Territorial Urbano

-

IPTU

Controlar o lançamento do lmposto Predial e Territorial
Urbano, conforme características de terreno, ediíicação,
infraestrutura etc., conforme definida em lei especifica do
município;

A
5. Nota Fiscal Eletrônica
- NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e um
documento de existência exclusivamente digital, gerado e
armazenado eletronicamente pela prefeitura, para
documentar as operações de prestação de serviço.

Rua Urbano Santos. 1657 - Baino Juçara- Imperatrir?'M^
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FINALIDADE

MODULOS

5. Notâ Fiscal avulsa
NFSa

-

Faz

a

gestão das emissôes das notas fiscais avulsas e

controla com o respectivo pagamento.

Realiza toda
7. lTBl eletrônico

permitindo

a gestão da

o

e cobrança do lTBl,
acompanhamento online de todas as
informaÇão

transmissões de imóveis realizadas, pagamentos das guias e
geração do instrumento que irá legitimar a transmissão.

os lançamentos dos tributos e controla os
pagamentos realizados, realizando a quitaçáo do débito ou
mantendo sempre o saldo devedor atualizado.

Gerencia
8. Conta Corrente

9. Parcelamento
Eletrônico

10. Alvará

Permite parcelar o saldo devedor e gerenciar pagamentos
das parcelas, conforme regras definidas pela legislaçáo
municipal.

Permite a emissão do alvará de funcionamento de acordo
com as atividades exercidas pela empresa, calculando o valor
automaticamente conforme legislação municipal, fazendo as
devidas verificaçóes das pendências e das licenÇas exigidas
em cada atividade.

'11

. Concessão

Gerencia as concessões e as permissões de uso concedidas
à iniciativa privada. conforme regras descritas em legislação
mun

12. Arrecadação

icipal.

Controla a gestão da arrecadação e fornece os relatórios para
a contabilização das receitas, controla a baixa de guias

emitidas, arquivos de retorno dos bancos, assim como o
registro de boletos nas instituições financeiras convenentes.

13. Portal de Serviço

Portal na lnternet que permite a disponibilização de serviços
aos contribuintes e cidadãos, de forma privada e pública.

14. Benefícios Fiscais

Gerenciar a concessão dos benefícios (redução de alíquota,
isençáo, imunidade etc.) controlando os prazos e regras para
sua concessão, aplcando um tratamento diÍerenciado na
regra de cobrança dos tributos realizadas no Módulo de
Conta Corrente.
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15. NotiÍicação

Gerenciar os vários tipos de notificações que a administração
tributária deseja encaminhar aos contribuintes, utilizando

vários canais de comunicação 1á disponíveis

na

administração tributária municipal;

í 6.

Cadastro Genérico

Controlar qualquer outro tipo de cadastro que administração
deseja realizar separadamente com regras diferencaadas,
exemplo: máquinas e equipamentos, táxis, moto{áxi etc.

Controlar
17. Certidões

a

emissão

de

certidóes

de forma eletrônica,

consultando o Conta-Corrente para verificar se o solicitante
possur dívidas, parcelamentos ou dívrdas com exigibilidade
suspensa.

L

Declaração
Eletrônica de Serviços
de lnstituições
Financeiras (DES-lF)

Controlar as iníormaçôes e dados das instituiÇões financeiras

19. Dívida Ativa

Registrar e controlar a inscriçáo do crédito tributário e não
tributário, em dívida ativa de contribuintes e exerce controle
de todas as atividades econômicas locais.

í

Gerenciar eletronicamente todos

os

processos da
organizaÇáo. Com este Módulo os processos passam a ser
eletrônicos, reduzindo o tempo de tramitação entre setores.
20. Processo
Administrativo

possibilitando maior agilidade no atendimento e permitindo o
controle efetivo e completo das tarefas realizadas pelos
diversos setores da organização. Com este Módulo a
organização elimina os processos em papel, proporciona aos

usuários

a

consulta online

de suas solicitações e

o

acompanhamento, em temo real, do andamento dos seus
processos.

2í. Lançamento de
Tributo

Gerenciar os lanÇamentos dos tributos, permttindo a consulta
das transaçóes através dos extratos e a emissão de guias
referentes a débitos.
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22. Fiscalização

Administrar as ações fiscais, desenvolvidas no intuito de
verificar o cumprimento das obrigações tributárias (principal e
acessórias), relativas aos tributos públicos. Ele permite, além
da designação das aÇões fiscars, o controle, a sistematizaÇão
e a padronizeção dos procedimentos e documentos a serem
usados pelos auditores Íiscais no desenvolvimento dessas
aÇões.

Ser um canal de comunicação com os usuários internos e
externos, cujo objetivo é desempenhar papel de orientação.

23. Domicílio Eletrônico

Essa ferramenta funciona como uma caixa postal de entrada
e saída, sendo possível acessar as comunicações enviadas
pelos sistemas e pelos usuários: tais como. Notificações,
lntimaçóes, Comunicados, Documentos etc.
Com o Domicílio Eletrônico todas as informações de interesse
contribuinte ou representantes legais poderão ser
enviadas para a caixa postal do usuário, com acesso restrito
a perfis autonzados com uso de Certificado Digital ICP-Brasil
A1 ou 43.

do

24. e-DOC

Permitir aos usuários internos que tramitem documentos
assinados digitalmente entre os diversos setores, sem a
necessidade de formar o processo administrativo eletrônico.
Permitir também criar uma biblioteca de modelos de
documentos que pode ser geral, setorial e individual.

25. Denúncia
Espontânea

Permitir que o contribuinte, contador, representante legal e
usuários internos realizem a denúncia espontânea.

26. Malhas Fiscais

Permitir a geração e o controle das intimaÇôes geradas a
partir do cruzamento das diversas malhas fiscais, através de
um fluxo determinado em diversas áreas, tais como:
manifestação do contribuinte, análise da intimação e ação
fiscal da intimação.

27. Cobrança

Controlar a cobrança, possibilitando o controle do estoque da
dívida, formulação do plano de ação. acompanhamento e
avaliação, atendendo a um conjunto de funcionalidades de
diversos tlpos orientadas a satrsfazer os requerimentos do
processo de cobrança administrativas e executiva.
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28. Transferência
Eletrônica de Fundos
TEF

-

Gerir a TEF - Transferência Eletrônica de Fundos, isto é,
operaÇões com cartão de crédito e débito, realtzando o
cruzamento das transações realizadas com os valores
declarados na Nota Fiscal de ServiÇos Eletrônica - NFS-e,
PGDAS e Declarações.
Gerir as custas extrajudiciais dos cartórios com o objetivo de
controlar a base de cálculo do pagamento do ISSQN.

29. Cartório

30. Valor Adicionado

Fiscal

31. SERASA e Protesto

Realizar o acompanhamento do Valor Adicionado Fiscal com
o objetivo de controlar a apuração do indice de Participação
do Município - lPM.

Gerir a inclusão das CDA no SERASA ou em Cartórios de
Protestos.

Controlar a tramitação do Processo Administrativo Fiscal
(PAF), através de um fluxo determinado em diversas áreas,
tais como: Orgão Preparador, Julgamento de Primeira

32. Processo

Administrativo Fiscal

lnstância, Julgamento

Segunda lnstância. Ter

a

consumidores de serviços a exigirem o
documento fiscal, assim como os contribuintes do IPTU a
pagarêm em dia o IPTU, elevando o cumprimento voluntário
da obrigação tributária e consequentemente a arrecadação,
com uma política de premiação aos que pagarem o IPTU em

Estimular

33. Programa de
Estímulo à Cidadania

de

possibilidade de contestaÇão via internet e da ciência de
forma eletrônica, proporcionando maior agilidade e seguranÇa
na tramitação e nos julgamentos dos processos

os

dia e aos contribuintes que exigirem documento fiscal.
1.2.2.3. DescriÇão das Funcionalidades do Objeto são.

Módulo

í: Controle

de Acesso

Essa funcionalidade de controle de acesso deverá permitir que usuários internos,
contribuintes, representantes legais possam acessar o sistema, via Certificado Digital ou
usuário e senha, de acordo com os parâmetros estabelecidos.

Essa funcionafidade realiza o controle de perfis associados ao cargo, unidades, logs
de acesso e trilhas de auditoria. Essa funcionalidade, em linhas gerais, é responsável por
todo acesso e seguranÇa do sistema.
RLra L,rbâno Sanlos. 1657
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'1) A soluÇão deverá assegurar que todas as transações devem ficar registradas
permanentemente com a indicação do usuário, data, hora exata, para
eventuais necessidades de qualquer tipo de análise ou auditoria posterior;

2) A solução deverá assegurar a identificação inequívoca das partes envolvidas
nas transações eletrônicas, bem como a confidencialidade e a integridade
dos documentos e dados relacionados:

3) A

soluÇão deve ser concebida como um sistema de autorização (e não de
restriçáo), em que um novo usuário tem, inicialmente, todos os acessos
revogados, e é necessária liberação para que acesse íuncionalidades do
sistema,

4) A SOLUÇÃO deverá fornecer um controle de acesso por senha e

por

CertificaÇão Digital;

5) A SOLUÇÃO deve permitir a emissão de relatórios dos acessos

efetuados,

por transação;

6) A SOLUÇÃO deve ser concebida

como um sistema de autorização (e não de
restrição), em que um novo usuário tem, rnicialmente, todos os acessos
revogados, e é necessária liberação para que acesse funcionalidades do
sistema;

7) A solução deve permitir a utilização de regras

parametrizáveis de composição
e de tamanho mínimo de senhas (conceito de "senha forte"),

8) A solução deve possuir ferramenta automatizada de reinicialização de
senhas, em que a nova autenticação é gerada aleatoriamente e enviada
automaticamente ao e-marl do usuário.

9) A solução deve permitir crração de perfis parametrizáveis de acesso,

com

atribuições de privilégios por perfil, regras de negócios e alÇadas;
'10)A solução deve permitir funcionalidades de expiração de senha e bloqueio de
acesso por atingimento de número limite de tentativas de login,

11)A solução deve possuir interface que permita concessão,

bloqueio,

desbloqueio, recuperaÇão e revogação de senhas de acessos;

12)A solução deve permitir customizar a apresentaÇão do objeto da assinatura,
com parametrizaçôes de dados, posicionamento e imagem do selo;
13)A solução deve possuir mecanismo de time out pan logoff de usuários após
determinado tempo de inatividade, a ser controlado por parametrização,
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14)A solução deve permitir bloquear automatrcamente acessos de usuários por
inatividade por período parametrizável de tempo;

15)A solução deverá possuir regras parametrizáveis de composiÇão e de
tamanho mínimo de senhas (conceito de "senha forte") com no mínimo os
seguintes parâmetros:

a)
b)
c)

Número máximo de tentativa por login,
Tempo de bloqueio por não uso do sistema;
Tempo de sessão do usuário;

d) Senha deverá conter: letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres
especiais;

e)

t\Iáquina do usuário;

fl

Horário de entrada no sistema;

16)A solução deve permitir que o perfil de um usuário seja vinculado à sua área
de lotação, e mude com ela, de acordo com o respectivo perfil padrão da
nova área;

17)A solução deve permitir identificar o usuário logado e o seu último acesso,
assim que logar ao sistema;

18)A soluçâo deve possuir rotina de controle e distribuição automática de novas
versôes de artefato do sistema. O processo de distribuição deverá ser
utilizado sempre que houver alterações.
19)A solução deve possuir controles de segurança de perfis de usuános e grupos
que permita acessos por funÇões e teclas. Um usuário poderá Íazú parte de
mais de um grupo;

20)A solução deve permitir a existência de Administrador Puro, que concede e
revoga acessos, mas não possui acesso pessoal para executar as aplicações
do sistema,

2'1)A solução deve possuir as funcionalidades de expiraÇão de senhas

e

bloqueios e acessos de acordo com regras parametrizadas.

22)A solução deve registrar os dados de usuários, data e hora nos processos de
transmissão de dados e acessos as funções do sistema, bem como gerar
relatórios das atividades dos usuários.
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23)A solução deve possuir padronização em componentes como telas, relâtórios,
ajuda online, documentação, teclas de funÇão, aplicetivos, tabelas e
identificadores;

24)A solução deve garantir que o sistema tenha integraÇão total entre seus
módulos ou funÇões;

25)A solução deve realizar a geração de log (registro) de auditoria de todas as
operações efetuadas por usuários (alteraçóes, inclusões e exclusões),

26)A solução deve permitir o controle de usuários através de consulta, ediÇão e
exclusão de usuários.

27)A solução deve pêrmitir as açóes de bloquear

e

desbloquear usuários,

geração de senhas aleatórias. revogação e concessão de acessos.

28)A solução deve permitir a inclusão, edição e exclusão de máquinas. Este
controle permite que máquinas sejam associadas a usuários sistema
possibilitando que o controle de acesso seja feito em nível de máquina.

29) A solução deve permitir a inclusão, exclusão e edição de perfis de acesso.
Cada perfil é composto por um conjunto de permissóes em determinadas
funcionalidades de um ou mais sistema. Cada sistema possui um conjunto
próprio de acessos que podem ser concedidos.

30)A soluçâo deve permitir a consulta e identificação de quais usuários têm
acesso a uma determinada empresa. A consulta viabiliza ainda a certêza de
que uma solicitação de credenciamento ocorreu com sucesso.

31)A soluÇão deve permitir a consulta de credenciamentos solicitados assim
como a visualização do status da solicitação. Um credenciamento vincula o
solicitante à empresa para a qual solicitação foi feita.

32)A solução deve permitir o controle de íuncionários da organizaÇáo permitindo
a inclusão, edição e exclusão. O cadastro é composto apenas de iníormaçôes
básicas, já que náo visa substituir o sistema de RH existente. A alimentação
poderá ocorrer via integraÇão.
33)A solução deve permitir a parametrização da relaÇão entre o funcionário e sua
unidade de trabalho. Essa relação permite configurar perfis de acesso por
departamento. O requisito permrte ainda que a função possa ser visualizada
dentro do organograma da organização.
34)A solução deve permitir a consulta de logs registrado por acesso dos usuários
ao sistema. E possível identificar a hora, data, máquina e o evento do acesso
rastreado.
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35)A solução deve permitir

o

rastreio das transaçóes eíetuadas por um

determinado usuário no sistema.

36)A soluÇão deve permitir o rastreio da concessão e revogação de acessos a
um determinado usuário. O requisito pêrmite identificar a data da operaÇão, o
responsável, a operação e quais acessos foram concedidos ou rêvogados.

37)A solução deve permitir o controle de aplicaçôes permitindo a inclusão,
exclusão e edição. O requisito permite ainda habilitar, desabilitar ou colocer
em manutenção uma aplicação para que apareÇa ou não no menu do
sistema.

38)A solução deve permitir o cadastro das unidades em seus vários níveis para
que possa realizar a geração do organograma da organização.

39)A solução deve permitir a manutenÇáo dos sistemas, isto é, o cadastro de
todos os sistemas da soluÇão, permitindo a inclusão, exclusão e edição.

40)A solução deve permitir a definição dos parâmetros gerais do controle de
acesso, isto é, número máxjmo de tentativas por login antes que o usuário
seja bloqueado, tempo de bloqueio por não uso do sistema, tempo máximo
de sessão do usuário, tamanho mínimo da senha e característicâs mínimas
requeridas como: letras maiúsculas, números, caracteres especiais. Tempo
máximo para expiração da senha, configuraçôes gerais do sistema.

4l) A solução deve permitir o cadastro de todas as informações básicas

usadas em

mensagens, campos de listagem, campos de status de todo o sistema.

42)

A solução deve permitir a emissão de uma procuração eletrônica que deverá ser
assrnada pelo contribuinte outorgante e ter firma reconhecida em cartório. A
procuração emitida é requisito necessário para a solicitação de credenciamento parâ
as empresas enquadradas no Simples Nacional.

43) A soluÇão deve permitir a solicitaÇão de credenciamento da empresa pelo contador. A
solicitação depende da procuração eletrônica outrora emitida pelo contribuinte
outorgante e dependerá ainda da análise da documentação anexada ao pedido do
servidor íazendário competente.
44) A solução deve permitir a análise das solicitações de credenciamento das empresas
enquadrâdas no Simples Nacional, permitindo o deferimento ou indefenmento por
servidor fazendário competente. O resultado da análise deverá ser enviado
automaticamente para o Domicílio Eletrônico do sujeito passivo.
45) A solução deve permitir a revogação de uma procuração eletrônica pelo contribuinte, o
que implicará no cancelamento do credenciamento realizado.
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46) A solução deve permitir a renúncia de uma procuraÇão eletrônica pelo outorgado, o
que implicará no cancelamento do credenciamento realizado.
47)

A

consulta e visualização, pelo contriburnte, dos
credenciamentos realizados, do termo de credenciamento e a procuração eletrônica
solução deve permitir

a

cadastrada.

48) A solução deve permitir a emissão, pelo contribuinte, de uma procuração eletrônica
conferindo poderes a uma pessoa física, devidamente credenciada, para acesso a
serviços restritos. Podendo ser por um período determinado ou rndeterminado, ou por
funcionalidade do sistema ou por Processo Administrativo Fiscal - PAF.
49)

A solução deve permitir a consulta de

procuraÇões emitidas por um determinado

contribuinte.
50) A solução deve permitir a consulta de procuração mais ampla através de vários filtros
de pesquisa: outorgante, outorgado, período, assim como pelo status da procuração.

51)

A

solução deve permitir o credenciamento de contribuintes, representantes,
contadores. Os representantes, exceto os advogados, e contadores deverão constar

no cadastro de representantes da empresa. Os advogados são reconhecidos através
do seu certificado digital emitidos pela OAB.
52)

A

solução deve permitir

a

confirmação

do e-mail informado no momento do

credenciamento,
53)

A

solução deve

ter a

funcionalidade

do

controle

de

aplicações

do

sistema

possibilitando deixar uma aplicação ativa, inativa ou em manutenção;
54) A solução deve ter a funcionalidade de controle de unidade de organograma;
55) A solução deve ter a funcionalidade de controle do sistema;

56) A solução deve ter a íuncionalidade de controle de cargos e funções.

Módulo 2; Cadastro Econômico

sistema deve controlar o cadastro de contribuinte de tributos municipais,
obedecendo características cadastrais individuais de cada contribuinte, permitindo o

O

recadastramento e a emissão da ficha cadastral da empresa.

1)

A

solução deve contemplar os dados das atividades econômicas e
profissionais dos contriburntes (pessoas naturais, jurídicas ou a estas
equiparadas, estabelecidas ou não no município), que são sujeitos passivos
de obrigação tributária instituída pelo Município, relacionados direta ou
indiretamente com o ISSQN e/ou Taxas Mobiliárias (publicidade, licenças,

taxa de localização e funcionamento e etc.)
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2) A

soluÇão deve manler como identificador único o número do Cadastro de
Contribuintes fulobiliários (lnscrição Mobiliária) para o cadastramento das
unidades profissionais e econômicas.

3) A solução deve impedir a duplicidade de registro de unidades com a mesma
lnscrrção lt/obiliária.

4) A

solução deve permitir o cadastramento e a manutenção dos dados das
unidades econômicas e profissionais, tais como: nome/razão social, nome
fantasia, CPF/CNPJ, domicílio fiscal, telefones, e-mail, constrtuição, regime,
natureza jurídica, porte, vigências e etc.

5) A solução deve permitir o cadastramento e manutenção das atividades

e

ocupações principais e secundarias, bem como suas vigências, baseada no

CNAE Fiscal

e

Classificação Brasileira

de

Ocupaçôes

-

CBO,

respectivamente, exercidas pelas unidades econômicas e profissionais.

6) A solução deve permitir

o cadastramento e manutenÇão dos enquadramentos
tributários, bem como suas vigências, a serem atribuídos às unidades
econômicas e profissionais.

7) A solução deve permitir o cadastro de subunidades (unidade auxiliar),
informando a descriÇão, o tipo, endereço de localização e a atividade
licenciada exercida.

8) A solução deve permitir o consultar os benefícios íiscais (isenÇões

e

imunidades), bem como suas vigências, concedidos às unidades econômicas
e profissionais.

9) A solução deve possuir mecanismo de enquadramento tributário

automático

parametrizável.

í0) A solução deve possuir mecanismo de concessão automática de benefício
fiscal (isenções e imunidades) parametrizável (integração com modulo de
benefício fiscal).
1

í

)

A

solução deve permitir o relacionamento e sua vigência das unidades
econômicas e profissionais com outras pessoas físicas e/ou lurídicas (n para
n, ou muitos para muitos), qualificando unidade produtiva e unidades
auxiliares: matriz, íilial, centralizadora, unidades agregadas (p.ex. Postos),
unidades temporárias e etc.

12)

A solução deve permitir o cadastro e manutenÇão do quadro societário das
unidades econômicas e profissionais, identificando e classificando os
responsáveis (sócios, sócios-administradores, administradores e etc.) e suas
respectivas participações e vigências
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13)

A solução deve permitir o

relacionamento, bem como sua vigência, das
profissionais
unidades econômicas e
estabelecidas no Município com os
imóveis cadastrados no lmobiliário.

14) A solução deve permitir consultas a partir de um argumento de pesquisa, ou
da combinação de vários, por exemplo: nome/razào social, CPF/CNPJ,
inscrição mobiliária, endereço.
15) A soluÇão permite consultas a dados históricos, ainda que não vigentes, das
unidades econômicas e profissionais e seus relacionamentos, de forma a
manter a integridade referencial com as demais informaçôes e documentos
da época.
16) A solução permite a solicitação de alteraÇão cadastral pelo contribuinte, via
internet.
17)

A solução permite a situação cadastral das unidades econômicas e
profissionais, tais como. ativa, encerrada, paralisada, suspensa, bajxada de
ofÍcio e etc.

18)

í

A solução permite a validaÇão pelo gestor previamente à atualização dos
dados da base, no caso de alteração cadastral pelo contribuinte.

9)

A solução permite o

reestabelecimento

das unidades econômicas e

prof issionais encerradas.

20) A solução permite consultar e imprimir a Ficha de lnscrição Cadastral
localmente e pela internet.

-

FIC

2í )A solução permite relatórios analíticos e sintéticos do Cadastro Econômico
por: Atividade Econômica - CNAE, Regime Tributário, Tipo de Atividade, Tipo
de Enquadramento, Situação CadasÍal, Porte Empresarial, Status do
credenciamento, Natureza Jurídica, Responsável Contábil
Quadro
Societário Adm inistrativo.

e

22)

A

solução permite

o

cadastro

e

manutenção

do

EndereÇo de

Correspondência, possibilitando informar, se for o caso, se é o mesmo do
domicílio fiscal da unidade econômica ou proflssional, ou de alguma das
pessoas responsávers vinculadas, evitando digitação desnecessária.
23)A solução permite a inclusão e alteração de extra cadastro.
24)A solução permite o cadastro e alteração de contribuinte não estabelecido no
município, permitindo a inclusão dos dados de registro, endereço, fisco e
CNAE.
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25)A soluÇão deverá ser compatível com integrador do REDESIM, atualizando os
dados cadastrais automaticamente conforme os eventos enviados nos
arquivos.

Módulo 3: Cadastro lmobiliário

O

o

cadastro de lmóveis do Município, obedecendo
características cadastrais individuais de cada imóvel, bem como as pessoas vinculedas ao
sistêma deve controlar

mesmo (proprietário, ocupante, possuidor...)

1)

O sistema deve permitir atualização dos dados da base, no caso de alteraÇão
cadastral

2)

O sistema deve permitir a consulta e manutenÇão dos imóveis referente aos
benefícios (normal, isenções e imunidades) e suas vigências (lntegraÇão com
Módulo Benefícios Fiscars).

3)

sistema deve permitir a manutenção de distritos, setores, bairros, quadras,
tipos de logradouros, logradouros e trechos.

4)

O sistema deve possuir mecanismo de concessão automática de benefícios
(isençôes e imunidades) parametrizável (lntegração com Módulo Benefícios
Fiscais).

s)

sistema deve permitir a alteração parcial do cadastro dos imóveis,
permitindo a alteração do endereço e referência cadastral, alteração de
proprietário e endereço de correspondência, alteraÇão de dados do terreno e

O

alteraÇão de dados da edificação.

6)

O sistema deve permitir o Desmembramento e UnificaÇão de imóveis

7)

O sistema deve permitir a consulta avanÇada de imóveis onde mostra

o

quantitativo de rmóveis de acordo com o filtro inserido.

8)

O sistema deve permitir a consulta do histórico de alterações dos imóveis

e)

O sistema deve permitir o cadastro e alteração de imóveis, condomínio,
grupos de imóveis, reativaÇão de imóvel, fazer o controle de averbação e
emissão de título definitivo.

10)

O sistema deve possuir campo Fração ldeal calculado automaticamente de
forma proporcional a parte do terreno correspondente a cada unidade ligada
ao mesmo.
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11)

12)

O sistema deve permitir o cadastro e manutenção do Endereço de
Correspondência (Entrega), possibilitando informar, se for o caso, se é o
mesmo do de localização do imóvel, ou de alguma das pessoas vinculadas.
O sistema deve permitir a consulta e impressão da Ficha Cadastral

do

lmóvel.

O sistema deve possuir mecanismo que permite a

13)

parametrização dos
Boletins lmobiliários, relativos às informaçõês do terreno e da ediíicação, de
modo a possibilitar que o cadastro técnico seja alterado sem a necessidade
de mudança no código da aplicação.

14)

O Cadastro lmobiliário deverá servir de padronazaÇão e de meio de pesquisa
para todos os demais módulos do sistema que utilizam o endereçamento para
fins de informação.

1s)

O sistema deverá permitir o cadastro, manutenÇão e relatórios da Planta

-

Genérica de Valores PGV por um dos seguintes segmentos: zona Íiscal,
logradouro e/ou trecho de logradouro, guardando a memória das PGV por
exercício.

16)

O sistema deverá permitir através da identificação do imóvel que o mesmo
possa ser visualizado através do Google Maps na mesma janela de consulta,
sem necessidade de sair da interface do sistema.

Módulo 4: Lançamento e Gestão do lmposto Predial e Territorial Urbano

-

IPTU

O sistema deve controlar o lançamento do tributo lmposto Predial e Territorial Urbano,
coníorme característica definida em lei especifica do município

1) A solução deve efetuar, a partir da configuração do exercÍcio, da manutenção

das
fórmulas, dos dados cadastrais e de parâmetros de cálculo, o cálculo do IPTU de um
imóvel:

2) A solução deve efetuar, a partir

dos dados cadastrais e de parâmetros de cálculo, o
cálculo do IPTU de um lote de imóveis:

3) A solução

deverá íazer o cálculo das parcelas do IPTU, considerando o valor mÍnimo,
quantidade máxima de parcelas, percentual de desconto e data escolhida para o
vencimento;

4)

A solução deverá calcular os acréscimos legais (multa, juros e correção monetária) do
tributo ou parcelas vencidas;

5)

A solução deve permitir a geração dos lançamentos do IPTU em lote, armazenando-os
para homologação prévia à sua formalização ao gestor;
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6) A solução dêve emitir Notificação de Lançamento do IPTU, registrando os dados

do
contribuinte, do imóvel, do cálculo, do importo e as informações da notificação (data de
emissão, data da notificação etc.)'

7) A solução

deve permitir ao gestor a inserçáo de novos valores para os parâmetros de
cálculo utilizadas no cálculo do IPTU, registrando o início e fim de vigência;

8) A solução

deve possibilitar a criação de mais de um lançamento ativo do IPTU para o
mesmo contribuinte no mesmo exercício (lançamento complementar e proporcional);

9) A solução deve permitir a

realizaçáo de lançamentos com base de cálculo, alíquota,
valor do imposto e acréscimos legais informados pelo gestor, para atendimenlo das
decisões judiciais e administrativas;

10) A solução deve permrtir a consulta de lanÇamento de IPTU por faixa de valor;
11) A solução deve permitir a consulta de variação de IPTU entre exercícios

Módulo 5: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

O objetivo principal do Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) é a
implantação de um modelo de documento fiscal eletrônico, conforme modelo conceitual
ABRASF, que substitua a srstemática do documento Íiscal em papel, com validade jurídica
para todos os fins, simplificando as obrigações principal e acessória dos contribuintes,
permitindo um controle em tempo real das operações de prestaÇão de serviço pelo fisco.
Executando, pelo menos, as seguintes operaçóes:
1

) Solicitação de Acesso

A solicitação de acesso deve possibilitar ao contribuinte que identifique a empresa
desejada para utilizaÇão do sistema, cumprindo o pré-requisito de estar presente no
cadastro de contribuintes do municipio e ser uma empresa prestadora de serviços.
Esta função deve também

a)

Possibilitar o preenchimento de formulário eletrônico para solicitaçáo de
autorização de empresas para emissão de nota fiscal de serviço eletrônica,
indicando os dados da empresa, os dados do contrato, o regime de emissão
da nota e a sênha de usuário. O formulário deverá validar se a empresa
indicada consta no cadastro econômico e se está ativa no município;

b)

Essa solicitaÇão deverá gerar protocolo para ser impresso e assinado pelo
requerente, para que sêja apresentado à prefeitura para validaçáo e
deferimento;

c) A

liberação de senha deverá ser realizada somente após

o

deferimento
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manual da prefeitura

2) Configuração da Empresa

A empresa, ao iniciar a utilização do sistema deve ter a possibilidade de realizar a
configurâção do perfil de mesma, a fim de que não necessite de a todo o momento
configurar as informaçôes pertinentes a utilização do sistema. Devendo possibilitar, ao
menos:

d)

Consultar os dados da empresa, conforme consta no cadastro imobiliário,

e)

Consultar os dados das atividades econômicas da empresa, conforme consta
no cadastro econômico:

f)

Consultar

a

marcação de substituição tributária com informação de data,

conforme consta no cadastro econômrco;

g)

Consultar o regime de tributação da empresa indicando histórico de alterações
com período inicial e final;

h)

Configurar a utilizaçáo de quatro casas decimais durante a emissão de nota
fiscal de serviço para o campo de quantidade dos itens;

i)

Configurar a utilização de quatro casas decimais durante a emissão de nota
fiscal de serviço para o campo de valor unitário dos itens;

j)

Pré-cadastrar a descrição dos itens mais utilizados durante o preenchimento
da nota fiscal;

k)

Configurar

as

alíquotas aplicadas para

os

impostos federais que são

apresentados durante a emrssão da nota fiscal;

l)

Configurar a frase de seguranÇa da empresa que deve ser apresentada em
todos os e-mails enviados pelo sistema;

m) Personalizar o envio de e-mails que devem ser disparados automaticamente
pelo sistema durante a emissão, recebimento ou cancelamento de nota;

n)

Configurar o logotipo da empresa para que seja apresentado na nota fiscal
emitida.

3) Emissão de Nota Fiscal

Permitir o preenchimento e a geração da nota fiscal feita automaticamente em modo
on-line. A soluÇão on+nê deverá consistir na utilização de funçóes diretamente no sítio da
Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestáo Orçamêntária SEFAZGO por
meio de um navegador (browser), utilizando certificação digital ou identificação por meio de

-
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/ogrn e senha do prestedor do serviço. A emissão de nota fiscal deve possibilitar:

a) lndicação do tomador de serviços, dados de contâto (Telefone, Endereço e e-mail)
e Apelido;
b) A não indicação do tomador do serviço, permitindo a marcação de uma opção
especiÍica que o tomador de serviÇo náo será identificado;
c) Seleção da atividade econômica do prestador de serviÇo possuindo vÍnculo com a
lista de serviço constante na legislação local, contendo a informação do local e
incidência do imposto, com as regras de deduçáo matérias, com uma alíquota
conforme a legislação local, que não poderá ser alterada manualmente durante a
emissão de nota fiscal, A atividade econômica deve possuir em sua configuração
a identificação de obrigatoriedade pelo recolhimento, ou seja, informando se ela é
passível de retenção; A atividade econômica deve possuir em sua configuração
informaçóes quanto à possibilidade de lsenção ou lmunidade do lSS, conforme
legaslação local;
d) A indicação do estado e município do local da prestação do serviço;
e) A indicação da descrição da nota fiscal;

f) A indicação dos impostos federais com possibilidade de indicar ou alterar a alíquota
informada e o valor calculado pelo sistema.
g) A visualização da nota fiscal antes da emissão para validação das informaÇões
preenchidas;
h) A emissão da nota fiscal com envio automático de e-mails, conforme configuração
do pedil do prestador e do tomador de serviço.

3.1. Regras

na emissão de Nota Fiscal

O sistema deverá possibilitar a emissáo da nota fiscal com itens nâo tributáveis pelo
ISSQN, com o intuito de suprir a necessidade de empresas que possuem itens não
tributáveis pelo referido imposto. Devendo conter pelo menos.

a) A identificação de itens não tributáveis deve ocorrer com base na atividade
econômica utilizada pela empresa prestadora do serviço, permitindo sua utrlização, desde
que haja ao menos um item tributável para caracterizaçáo do serviço e Cálculo do imposto
devido.
b) A relaçáo de CNAE, com possibilidade de inclusão e exclusão de atividade

3.2. Nota Fiscal com Controle de ldentificação do Consumidor Geral

O sistema deverá possibilitar ao íisco municipal, o controle das empresas

com

algumas atividades econômicas especificas, quanto à impossibilidade de emissão de nota
fiscal para consumidor não identificado, ou seja, para as atividades elencadas pela
Secretaria Municipal da Fazenda, não poderá ser possível a empresa emitir nota fiscal de
serviço sem identificar o seu tomador de serviço. Ademais, a solução deve permitir.
a) O controle de emissão da NFSe com identificação do tomador do serviço, sendo que
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( llP:

65.e(x)-5tli

q--_
----q.

*'
"ril

ESTADo

JJoa

oo ntlnaNHÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

para as atividades econômicas determinadas pela Secrêtaria Municipal da Fazenda
não deve ser permitida a emissão de nota fiscal cujo consumidor náo é identificado;
b) A parametrização da lista de atividades econômicas, incluindo ou excluindo atividades
a quelquer momento.
3.3. Consulta de Nota Fiscal

A soluÇão deverá possibilitar a consulta de notas fiscais, para que o contrabuinte e
contadores possam visualizar e consultar as já emitidas dentro de uma competência,
permitindo também a visualização da totalização do imposto devido, bem como o imposto
que foi substituído pelas empresas tomadoras de serviço. Demais disso, deve possibilitar
também:

a) Consulta de notas fiscais com possibilidade de íiltros por notas emitidas, notas
recebidas, tomador/prestador

de serviço indicado, competência de emissão e

situaÇão da nota (emitida, cancelada, substituída e paga);
b) Cadastro de uma carta de correção à nota fiscal emitida, indicando o numero da nota
fiscal que deverá ser vinculada e a descrição da correção necessária;
c) A consulta de veracidade de uma nota fiscal ou se um recibo provisório de serviÇo foi
transÍormado em uma NFSe.

3.4. Cancelamento de Nota Fiscal

A solução deverá

possibilitar o cancelamento das notas emitidas, levando em
consideração as transações comerciais não finalizadas, para isto deverá possibilitar a
apresentaçáo de Justificativa do cancelamento. A função deve possibilitar também:

a) Que o cancelamento somente poderá ser permitido quando a nota emitida não
estiver em uma guia de ISSQN emitida ou paga;
b) Que seja realizado o cancelamento da nota, mediante aceite do tomador,
c) O controle dos cancelamentos das notas, mediante as regras estabelecidas pela
Secretaria Municipal da Fazenda. O cancelamento deverá ocorrer mediante o
aceite do tomador de serviço para as notas fiscais cuja base de cálculo é superaor
ao valor de corte, consoante a legislagão vigente.
3 5. Recibo Provisório de ServiÇo

Quando da indisponibilidade da internet ou emissão de grande volume de notas
fiscais deve ser permitida a emissão de Recibo Provisório de Serviço - RPS que é um
documento, de posse e responsabilidade do contribuinte, gerado obrigatoriamente por uma
aplicação local, possuindo uma numeração sequencial crescente devendo ser convertido em
nota fiscal no prazo estipulado pela legislação tributária. Para esta situaÇão o sistema deve
considerar 3 (três) formas de contingência para os contribuintes, conforme definido abaixo.
3.5.1 . Programa Emissor de Recibo Provisório de ServiÇo
Rua lrrbano Santos. 1657 - Bailro Juçara.
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Programa gerador de Recibo
Provisório de Serviço integrado ao banco de dados da note fiscal de serviços eletrônica a
ser processado para conversão do RPS em NFS-e em modo SINCRONO.

Para contingência do modo on-line ou off-line

-

3.5.2. Recibo Provisório de Serviço em Lote
Para grande volume de notas íiscais - Formulário eletrônico de Recibo Provisório de
Serviço autorizado pela Secretaria de Estado de Fazenda, utilizado por programa especifico
do contribuinte a ser processado para conversão do mencionado recibo em NFS-e em modo
ASSíNCRONO.
3.6. Emissáo de Guia para Pagamento

O sistema possibilitará a emissão de guia para pagamento de ISSQN próprio e retido
na fonte, considerando o montante do imposto gerado durante o mês, de acordo com as
notas fiscais emitidas (ISSQN próprio) ê recebidas (ISSQN retido na fonte).

3.7. Regras para Emissão de Guia
A emissão de guias de pagamento deverá considerar as regras da legislação vigente
na Secretaria Municipal de Fazenda, no que se refere aos cálculos de juros e multa de
impostos. A soluÇão deverá conter as seguintes funções:
a) Opção para selecionar as notas que serão pagas, dentro da competência e do tributo
escolhidos.
b) Possibilidade de indicar a data de vencimento, com atualização automátaca do valor
para a data indicada;
c) Permitir a impressão com código de barras, no padrão FEBRABAN, aceito em toda
rede bancária, até o vencimento.
3.8. Escrituração dos Serviços Tomados Recebidos de Outros It/unicípios

Tal função tem como objetivo integrar em um único módulo o cumprimento das
obrigações principais e acessórias, referente ao ISSQN. Pot lal Gzáo deve disponibilizar o
cadastramento das notas fiscais de empresas prestadoras de serviço de fora do lvlunicipio. A
rotina de escrituração dos serviços tomados recebidos de outros municípios deverá:

a) Permitir o cadastramento manual das notas fiscais recebidas. O referrdo cadastro
deve possibilitar a indicação de prestador do serviço, validando se náo se trata de
um prestador autorizado para emissão da NFSe, dos dados de ldentificaçáo do
documento fiscal (como número, serie, tipo de documento, modelo e data de
emissão, item da lista de serviço, valor do serviço prestado, indicação se houve
dedução e indicação do tipo de recolhimento;
b) O sistema deverá ser capaz de identificar as alíquotas do Simples Nacional, sendo
que, duranle a escrituração o tomador deverá marcar a opção do prestador pelo
simples;
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c) O sisteme deverá ser capaz de trater rêgras deíinidas pelo regime MEl,

não
por
parte
federal.
permitindo a retenção do ISSQN
do tomador, conforme legislação
d) O sistêma deve(á ÍazeÍ o cálculo do valor do imposto e enviar para recolhimento,
conÍorme cruzamento entre valor do serviço e alíquota informada.

Módulo 6: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa (NFSa)

1) A soluÇão permite a indicação do tomador de serviÇo, dados de contato

(EndereÇo,

Telefone e E-maif)e Apelido;

2) A

soluÇão permite a seleção da atividade econômica do prestador de serviço
possurndo vÍnculo com a lista de serviÇo constante na legislaÇão local, sendo que a
incidência do imposto é sempre no local da emissão da nota, com uma alíquota
conforme a legislação local, que não poderá ser alterada manualmente durante a
emissão da nota fiscal.

3) A solução

permite que atividade econômica deverá possuir em sua configuração a
identificação de obrigatoriedade pelo recolhimento.

4) A

soluÇão permite a indicação do estado
serviÇo (sempre no município emissoQ;

5)

e

município do local da prestação do

A solução permite a indicação da descrição da nota fiscal;

6) A solução permite a indicaÇão

dos impostos federais com possibilidade de indicar ou
alterar a alíquota informada e o valor calculado pelo sistema,

7) A solução permite visualizar a nota fiscal após o

pagamento do Documento de

Arrecadação, referente ao imposto calculado na nota;

8) A solução permite que o contribuinte

(emissor avulso) possa consultar as suas notas
avulsas emitidas em qualquer instante.

9) A solução

permite a consulta de notas fiscais com possibilidade de filtros por notas
emitidas, notas recebidas, tomador/prestador de serviço indicado, competência de
emissão, situação da nota (êmitida, paga e aguardando pagamento);

10) A solução permite a consulta de veracidade de uma nota fiscal;
11) A solução permite o cancelamento somente quando a nota fiscal emitida não estiver
em uma guia de ISSQN paga.

12)

A
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13) A solução permite a emissão das guias de pagamento considerando as regras do
Código Tributário.
14)

A solução permite a impressão do Documento de Arrecadação considerando
código de barras no padrão Febraban, aceito em toda rede bancária, até

o

o

vencimento.
15) A solução permrte a compensação de uma nota avulsa paga por outra do mesmo
contribuinte. Ao finalizar a compensação a nota anterior é cancelada.

Módulo 7: lTBl Eletrônico
Módulo responsável por toda a gestão da informação e cobrança do lTBl, permitindo o
acompanhamento online de todas as transmissões de imóveis realizadas, pagamentos das
guias e geraçáo do instrumento que irá legitimar a transmrssâo.

'l) A
2)

solução deverá permitir o cadastramento de diversos tipos de transações de
transferência, possibilitando a configuração das regras especifrcas por cada uma;
A solução deve permitir a parametrização do valor base utilizado no cálculo, do texto
e título da certidão e da alíquota geral do lTBl.

3)

A solução deve permitir o parcelamento do lTBl, informando o valor mínimo e máximo a
ser parcelado.
4) A solução deve permitir que o contribuinte declare os dados da transação de
transmrssão do imóvel via internet;
5) A solução deve permitir adicionar mais de um proprietário e adquirente na transmissão
com o seu respectivo percentual a ser transmitido;
6) A soluçâo deverá permitir informar se houve corretagem na transmissão, permitindo a
cobrança do lSS.
7) A solução deve calcular, a partir dos dados cadastrais e parâmetros de cálculo, o valor
do lTBl de um imóvel;
8) A solução deve calcular os acréscimos legais (multa, juros e correção monetária) do
imposto;
9) A solução deve permrtir a realização de lançamentos com base de cálculo, alíquota,
valor do imposto e acréscimos legais informados pelo gestor, para atendimento das
decisôes judiciais e administrativas;
10) A solução deve permitir o autolançamento do lTBl pelo contribuinte, registrando os
dados do mesmo, do imóvel e do cálculo do imposto;
í 1)A solução deve permitir a visualização na lista de trabalho dos processos designados
para o funcionário, bem como sob sua responsabilidade. Esses deverão analisar,
deferir/indeferir, solicitar diligência, podendo utilizar o valor de avaliação do imóvel
como base de cálculo da transmissão;
12)A solução deve permitir aos cartórios de registro de imóvel consultar o valor devido e
confirmar o recebimento do reÍerido imposto.
13)A solução deve permitir aos cartórios de registro de imóvel possa participar do fluxo de
transmissão do imóvel utilizando o sistema;
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14)A solução deve permrtir anexar documentos pertinêntês as informações de transmissão
do imóvel:
15) A solução deverá permitir a revogação do instrumento de transmissão caso a
transferência não seja efetuada no cartório;
1 6) A solução deve permitir a validação da certidão de lTBl, informando os dados
impressos e pelo QRcode;
17)A solução deve permitir a consulta e emissão de reletório (sintetico e analítico) de todas
as transmissões lançados no sistema;
18)A solução deve permitir o detalhamento do processo de transmissão, a visualização e
impressão de todos os documentos emitidos e a anexados ao processo consultado.
19)A solução deve permitir a emissão de relatório de transmissóes por bairro, permitindo a
visualizaÇão do gestor da media do valor base de transmissão de determinado bairro.

Módulo 8: Conta Corrente
lanÇamentos dos tributos e controla os pagamentos
realizados, fazendo a quitação do débito ou mantendo sempre o saldo devedor atualizado.

Módulo que gerencia

os

'1) A soluÇão possibilita o cadastramento de Tributos conforme regras de Lançamento
(Anual, Mensal ou Eventual) definidas no Código Tributário do Município - CTM;
2) A soluçâo possibilita conÍiguração de Código de Receitas conforme definido no

3)

Código Tributário do Município

-

CTM

A solução possibilita configuração de Regras de Cálculo (Base de Cálculo, Multa,

Juros, Atualização monetária, Descontos, Acréscimos) por Tributo;
A soluÇâo possui calendário de Feriados Federais, Estaduais e Munrcipais para que o
sistema faça correta aplicação dos cálculos das rmputaçóes;
A soluÇão possibilita a consulta da situação fiscal do contribuinte, possibilitando
verificar todos os lançamentos tributários, assim como os respectivos pagamentos.
A solução possibilita visualização de saldo de apuração por período mostrando saldo
crédito, saldo zero ou saldo débito,
A solução possibilita transferência de credito de contas credoras para contas débitos
do mesmo contribuinte;
A solução realiza para cada registro de pagamento o Cálculo do valor do débito na
data da arrecadação, já abatendo o valor da multa e Juros. se persistir saldo no valor
pago, este saldo deverá ser usado para abater o debito do imposto,
A solução possibilita o cadastramento de índices monetários para atualização
monetária da conta corrente;
10) A solução possibilita configuração de tipos de transaçáo especificação se é uma
transaçâo de crédito ou de débito;
1 1) A solução permite o cálculo imediato do saldo da conta, mostrando todas as
transações realizadas, calculando e demonstrando a imputação dos pagamentos
quanto à multa, juros e imposto;
12) A solução possibilita a consulta online do fato gerador da transação (Notas Fiscais,
Taxas Emitidas, Solicitação de Créditos, Estorno de Créditos ou do Registro do
Pagamento mostrando o Agente Arrecadados e data do pagamento);
Rua t rbano Sanlos. 1657 - llairro Juçar& lmpcratriz/MA
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13) A solução permite a possibjlidade de Emissão de DAM (Documento de ArrecadaÇão
Municipal) a partir da Consulta do Debito;
'14) A solução permite a possibilidade dê pagamento parciâl ou total do débito coníorme
parametrização de Regras definidas em legislação municipal;
15) A solução deverá possibilita a Emissão de Extrato de Débitos (sintético e analítico) do
Contribuinte;
16) A solução permite solicitação de parcelamento a partir da Consulta de Contas com
saldo débitos, obedecendo as regras definidas no módulo de parcelamento.

Módulo 9: Parcelamento Eletrônico
Essa funcionalidade deverá permitir que usuários internos e contribuintes possam, de
acordo com os parâmetros cadastrados e os modelos de parcelamentos, efetuarem o
parcelamento tanto de debitos administrativos como débitos inscritos em dívida ativa,
sempre com a assinatura digrtal do Termo de Parcelamento.

1) A solução deve permitir a configuração de modelos de parcelamentos em formato
Word com o conceito de Hashtag, isto é, cadastramento do Termo de Parcelamento,
Termo de Cancelamento, Termo de Finalização de Parcelamento etc.

2) A solução deve permitir a parametrização dos seguintes campos: Conta de
Parcelamento, Máximo de Parcelamento por Modelo, Texto do Termo de
Parcelamento, Texto do Termo de Adesão e Texto de Ciência do Parcelamento.

3) A

solução deve permitir parametrizar aspectos como: Descrição do modelo, conta de
destino, se a entrada é obrigatória, base legal, período inicial e final de vigência,
Destinatário: Pessoa FÍsica ou Pessoa Jurídica, Tipos de Parcelamento, Regras de
Parcelamento distintas e Parcelamento Especial.

4)

A

5)

A solução deve permitir realizar o parcelamento por modelo.

6)

A solução deve permitir consolidar vários lançamentos de contas correntes em um só
parcelamento.

funcionalidade deve possibilitar consuitar

o

parcelamento

por

inscrição,
CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, Número do Parcelamento, Período lnicial e Final.

7) A solução

deve permitir a impressão do Termo de Parcelamento.

8)

A solução deve permitir a simulação do parcelamento e imprimir o termo.

9)

A solução deve está integrada com o sistema de Conta Corrente.

10)A solução deve estar integrada com o processo eletrônico para anexar os termos
gerados e assrnados digitalmente ao processo administrativo fiscal.
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í 1)A solução deverá permitir anexar documento ao parcelamento para que faça merge
com o Contrato de Parcelamento.
1

2)

soluÇão deverá permitir imprimir relatório por múltiplos critérios de pesquisa:
inscrição, CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, Número do Parcelamênto, Situação do
Parcelamento, Período do Parcelamento e lt/odelo de Parcelamento.

A

13)A solução deverá guardar os termos em PDF assinados digitalmente
14)A solução deverá possibilitar a notificaçáo de cancelamento em lote de parcelamento
em atraso.
15)A solução deverá possibilatar a integração com o processo administrativo fiscal para
anexar a Notificação de parcelamento em atraso ao processo eletrônico.
16)A solução deverá estar integrada com o DT-e para encaminhar mensagens e anexar
a Notificação de parcelamento em atraso gerada em lote.
'17)A solução deverá possibilitar a geração do Termo de Cancelamento de Parcelamento
em Lote.

18)A solução deverá estar integrada com o DT-e para encaminhar o Termo
Cancelamento de Parcelamento em Lote ao DT-e para ciência do contribuinte

de
ou

responsável.

19)A solução deverá possibilitar anexar ao processo eletrônico o termo de cancelamento
gerado.

20)A solução deverá possibilitar ao gestor de tributos, administrar de forma completa os
parcelamentos feitos pelos contribuintes e verificando se o mesmo está pago ou não,
e calculando automaticamente multa e juros do débito de parcelamento.
21)A solução possibilita configurar um novo parcelamento com as regras de atualização,
luros e multas. sem a necessidade de qualquer intervenção da área de tecnologia;
22)A solução possibilitar ter um parcelamento consolidado de todos os tributos;
23)A solução permite o controle de modêlos de parcelamento (tipos de parcelamento)
24)A solução possibilita configurar o percentual de entrada

25)A solução possibilita configurar número mínimo de parcelas,
26)A solução permite o controle de adesão ao parcelamento

27)A solução permite o controle de criação do parcelamento (De acordo com o tipo de
parcelamento selecionado)
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28) A funcionalidade deverá permttir a assinatura de documento em lote

Módulo í0: Alvará

O módulo deve permitir a emissão do alvará de funcionamento de acordo com as
atividades exercidas pela empresa, calculando o valor automaticamente conforme legislação
municipal, fazendo as devidas verificações das pendências e das licenças exigidas em cada
atividade.

1) A solução deverá possibilitar a emissão de alvarás diversos: alvará

temporário,
alvará provisório, alvará proporcional e o alvará de funcionamento e localizaÇão;

2)

A solução dêve possibilitar a solicitaçáo de alvará, que deve ser baseada no Código
Tributário do Município - CTM. A empresa pode solicitar a emissão do alvará de
acordo com a sua atividade. Dependendo da atividade exercida, podem ser exigidas
informaçôes referentes a licenças (bombeiros, vigilância sanitária etc.) e o valor deve
ser automático, permitindo se anexar as referidas licenças.

3) A solução

deve permitir a vinculação do imóvel ao alvará, atualizando o cadastro do
imóvel de acordo com a informação íornecida;

4) A solução deve permitir o cadastro de regras de rsenções e descontos para emissão
do alvará;

5) A solução deve permitir a

simulaÇáo de lanÇamento de alvará, de acordo com a
configuraÇáo pré-estabêlecida, ficando disponível para verificação do gestor. Após a
validação, o lanÇamento e confirmado e os alvarás são lançados de ofício;

6) A solução

deve possibilitar a consulta de acompanhamento de solicitação de alvará.
através desta consulta tanto a prefeitura como a empresa podem verificar a situação
da solicitação do alvará, se está pendente de pagamento ou se já está pago.

7)

A solução deve permitir a emissão de alvará: caso o alvará já esteja pago

deve

permitir a impressão do alvará pela internet.

8)

O alvará deverá conter o número do alvará, código de verificação e eROode.

9) A

soluçáo deve permitir a validação de autenticidade (baseado nas informações do
alvará) validar se o mesmo é autentico ou náo, através de eRCode (Mostrando o
documento referente ao QRCode na internet)

10)

A solução deve permitir a paramelrizaçáo dos varores por atrvidade licenciada e as
cenças que devem ser exigidas.

11)A solução deve permrtir fazer um quantitativo de arvará, por tipo, atividade ricenciada,
situação, tipo de unidade, tipo de lançamento, isenÇão, valor, exercício e período.
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Módulo de Concessão

O módulo deve gerenciar as concessóes e as permissões de uso concedidas à
iniciativa privada, conformê regras descritas em legislação municipal.
1

) A solução deve permitir o controle e a cobrança de taxa:
De concessáo de box e quiosque em feira municipal;
De estaçáo rodoviária e em praça ou outro logradouro público;

a
b

De concessão de área em cemitérios;
De concessão para exploração de serviço de taxi;
De moto-taxi e de transporte alternativo dentro do municipio; e

c
d

f.

2\
3)

De concessão de uso de área pública para realizaçáo de eventos particulares
dentre outras.

A soluÇão deve permitir o cadastro de tipo de concessão e os parâmetros de
cobrança de cada uma delas e as atividades licenciadas.
A solução deve permitir o cadastro das unidades de cada concessão,

especificando as características de cada unidade para que possa ser cadastrada a
concessão.

4)

A solução deve permitrr inclui a concessão aos concessionários de acordo
com os parâmetros incluídos nas funcionalidades de cadastro de tipos de concessão

e de unidadê.

5)

A solução deve possibilitar a revogação da concessão concedide a um
determinado concessionário.

6)

Asolução deve permitir a transferência de uma concessão a outro
concessionário, com o respectivo cancelamento das obrigaçóes do concessionário
anterior e criação para o atual.

7)

A solução deve permitir o cadastramento dos promotores de evento que atual
no município, para o melhor controle das cobranças das taxas dos eventos
realizados.

8)

A solução deve permitir o cadastro dos eventos que são permitidos realizar,
assim como, os parâmetros que serviram de base para a cobrança da concessão.

Módulo 12: ArÍêcadação

O módulo deve controlar a gestão da arrecadação e Íornecer os relatórios para a
contabilização das receitas, controlar a baixa de guias emitidas, arquivos de retorno dos
bancos, assim como o registro de boletos nas instituiçôes financeiras convenientes.
í

) A soluçáo deve permitir o upload de arquivos

de

pagamento
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enviado pelo banco para a devida baixa dos pagamentos

soluÇão deve permitir a consulta dos arquivos processados,
detalhando o total de guias processadas, o total de guias baixadas,
não localizadas, liberadas manualmente não baixadas e o valor total
da arrecadação por dia.

2) A

3) A solução deve mostrar o relatório de guias liberadas manualmente
e não baixadas. Detalhando as informaçóes utilizadas na baixa e o
usuário responsável.

4)

A soluÇão deve permitir a consulta da arrecadação por receita e por
período.

5) A

solução deve permitir a Iiberação manual de pagamento, onde
será iníormado o número da guia e os dados do comprovante de
pagamento.

6) A solução deve permitir a consulta de todos os

pagamentos

realizados por um contribuinte.

7) A solução deve permitir a consulta da arrecadação por

receita

filtrando por contribuinte.

8) A solução deve permitir a

previsão da arrecadação por periodo,
quantidade
detalhando a
de guias emitidas e o valor total a ser
arrecadado por tributo.

9) A solução deve permitir a inclusão e alteração de

convênios

bancários de cada município.

Módulo í 3: Portal de Serviços
Módulo que disponibiliza aos contribuintes e cidadãos serviços de autoatendimento,
busca na sua essência facilitar o cumprimento voluntário da obrigaÇão e disponibilizar os
serviços em ambiente público e privado. Portanto, com o portal de serviços, a Administração
Pública tem como objetivo principal melhorar a sua eficiência, com redução de custo e
aumento e melhoria no atendimento.

1) A solução

possibilita publicação das aplicações em ambiente público ou privado,

2) A solução possibilita o acesso ao ambiente privado por senha ou certificação digital
ICP-Brasil A1 ou A3.

3) A

solução possibilita que determinada aplicação somente seja acessada por meio de
certificado digital ICP-Brasil Aí ou 43.
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4)

A solução é integrada nativamente com o Domicílio Eletrônico

5)

A solução é integrada com o módulo de controle de acesso.

Módulo í4: Benefícios Fiscais
O módulo deve gerenciar a concessão dos beneÍícios (redução de alíquota, isenção,
imunidade...) controlando os prazos e regras para sua concessáo, aplicando um tratamento
diferenciado na regra de cobrança dos tributos realizadas no módulo de conta corrente.

1) A solução deve permitir criar os tipos de benefícios: lsenção, Redução de Base

de

Cálculo etc.

2) A solução deve

permitir parametrizar os tipos de beneíícios com regras definida de
cálculo específico;

3)

A solução deve permitir incluir Termo de Concessão e RevogaÇão;

4) A solução

deve permitir que seja parametrizado que o benefício fiscal e a imunidade

somente sejam concedidos após o deferimento do processo eletrônico;

5) A solução

deve possibilitar que cada benefício ou imunidade sejam especificados da
seguinte forma.
a) CNAE;
b) Natureza Jurídica;
c) Tributos;
d) Processo Eletrônico;
e) Por Estudo do Bl;

f)

Por Lista de Empresa.

6) A solução deve permitir conceder e revogar benefício fiscal de acordo com os
parâmetros estabelecidos, podendo a revogaçáo e a concessão serem para casos
específicos automatizadas.

Módulo í 5: Notificação
O módulo deve gerenciar os vários tipos de notificações que a administração tributária
deseje encaminhar aos contribuintes, utilizando vários canars de comunicação já disponíveis
na administração tríbutária municipal.

1) A solução

deve possibilitar a emissão de ações de notificação, registrando o tipo de ação,
destinatário, data de envio, situação, responsável, débitos etc.;

2)

A solução deve possibilitar o armazenamento dos formulários/modelos de arquivos de
aviso de notificação;

3) A solução deve possibilitar a atualização automática das alteraçóes da situaÇão
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débitos inclusos na aÇão de notificação (exemplo: pago, parcelado, impugnado,
cancelado etc.), registrando o histórico e data dê alteração;

4)

A solução deve possibilitar a emissão de relatórios para análise das ações de cobranÇa
com a mensuraçáo do seu resultado;

5) A solução deve possibilitar seleção de parâmetros (exemplos: códigos de

tributaÇão,

valor, incidência etc.) para emissão de ações de cobrança em lote;

6) A soluÇão deve possuir ferramenta de workflow de forma a direcionar, de acordo com o
valor da dívida, data de vencimento e tipo de tributo, automaticamente ações de
notificação (e-mal, SMS, gráfica ou call center\, sendo parametrizáveis os passos a
serem seguidos;

7) A solução deve possibilitar

a edição de formulários de notificação (informação objeto da
notificação) padronizados por tipo de notificaÇão e situação dos débitos para utilização

em notificações automáticas;

8) A solução deve possibilitar a ediçáo de formulários de notificaÇão personalizados com
campo texto livre para utilizaçáo em notificaçóes manuais.

Módulo 16: Cadastro Genérico
O módulo deve controlar qualquer outro tipo de cadastro que administraçáo deseja
realizar separadamente com regras diferenciadas, exemplo. máquinas e equipamentos,
táxis, moto táxi etc.

1) A solução deve

possuir cadastro único de todas as pessoas que de algum modo se
relacionem com o município, sejam elas naturais, jurídicas ou a esta equiparada,
registrando seus documentos, telefonê, celular e endereÇo (físico e eletrônico) para
contato e envio de correspondências.

2) A solução deve

registrar todas as pessoas naturais, jurídicas ou a esta equiparada
em uma única base de dados para evitar redundâncias e duplicidades cadastrais.
estabelecendo os vínculos de responsabilidade necessários com os demais
cadastros: econômico, imobiliário e outros.

3) A

solução deve possuir mecanismo de exibição e impressão das informaçôes de
todos os cadastros vinculados à pessoa objeto da consulta, bem como a relação de
responsabilidade com esses cadastros, através do seu CPF. CNPJ, nome ou razáo
social como um dos argumentos de pesquisa,

4) A solução

deve permitir consultas a dados históricos, ainda que não vigentes, das
pessoas naturais, jurídicas ou a esta equiparada e seus relacionamentos, de Íorma a
manter â integridade referencial com as demais informaÇões e documentos da
época.
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Módulo 17: Cêrtidões
O módulo deve controlâr toda a emissão de certidões de forma eletrônica, consultando
o conta-corrente para Íazer as devidas verificaçóes.

1) A solução deve permitir

a emissão de certidões unificadas dos débitos referentes aos

tributos administrados pela Administração Tributária;

2)

A soluçáo deve permitir a emissão de certidôes por inscrição mobiliária e imobiliária;

3) A solução deve permitir

emissão de certidão com possibrlidade de conÍirmação de sua
autenticidade via internet, através do QRCode;

4) A

solução deve permitir mecanismo
emissão,

de inalterabilidade do documento, após

sua

5)

A solução deve possuir mecanismo que impossibilite alteraÇão, pelo usuário, dos dados
extraídos do cadastro:

6)

A solução deve permitir a emissão da certidão pública,

7) A soluçáo deve

permitir a associação de tributos a serem veriíicados em cada modelo

de certidão;

8)

A solução deve possibilitar a livre formatação de texto para determinadas certidões,

9)

A solução deve possibilitar o armazenamento do histórico de certidões emitidas,

10)A solução deve permitir a consulta ao histórico de certidóes emitidas;
1

1)

12)
1

A solução deve permitir a revogação fundamentada das certidões após sua liberaÇão;
A solução deve permitir a emissão da certidão administrativa:

3)A soluÇão deve permitir a inclusão de dados que não sejam possíveis de extração das
bases de dados. (Campo texto livre),

14)

A solução deve possibilitar o bloqueio da emissão de certidão por contribuinte (cpF,
CNPJ, inscrição mobiliária e imobiliária, Atividade Econômica);

15)

A

solução deve permitir

o

armazenamento

de modelos (formulários) por tipo

de

certidão.

Módulo 18: Declaração Eletrônica de Serviços de lnstituiçôes Financeiras
(DES-|F) com uso de Certificação Digital

A Declaração Eletrônica de servrços de lnstituiÇões Financeiras (DES-|F) representa
um conjunto de arquivos eletrônicos que visam facilitar a fiscalização das instituições
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financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN) e obrigadas a utilizar o
Plano Geral de Contas das lnstituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
FUNCIONALIDADE

FINALIDADE
Permite importar o Plano Geral de Contas
Comentado - PGCC;

1) lmpoÉação

Permite importar a Tabela de Tariías dos
Serviços da instituição;

de arquivo de

informações comuns

Permite importar a Tabela de
ldentificação dos Serviços de
Remuneração Variável.
a

2)

Permite importar os arquivos de
Dependências;
Permite importar o Demonstrativo da
Apuração da Receita tributável e do
ISSQN devido por Subtítulo;

lmportação de arquivo de
Apuração Mensal

Demonstrativo do ISSQN mensal a
recolher.

3) lmportação

de arquivo de

balancete

4)

Permite importar o arquivo Balancete
Analítico Mensal;
a

Permite importar o arquivo de
Demonstrativo do Rateio das Receitas
Permite baixar o arquivo;

Consulta de Arquivo
lmportado

Permite ldentificar o status do arquivo
rmportado: aceito, rejeitado, processado
Exibe a apuração do ISSQN mensal;

5)

Conta Corrente
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FINALIDADE

FUNCIONALIDADE

PIano Gerel de Conta Comentado-PGCC;

Tabela de tarifas;
Tabela de Serviços de RemuneraÇão
Variável:
a

Notas Fiscais dos Serviços Tomadas;
Lista das Dependências,

6) Livros Fiscais
Rateio de Resultados lnternos;
Balancete Analítico Mensal;
a

Demonstrativo de Apuração do ISSQN
mensal a Recolher;
Demonstrativo de Apuração da Receita
Tributável e do ISSQN Mensal devido por
Subtítulo.

7) Credenciamento

de
lnstituição Financeira

Torna a instrturção apta a enviar a DESIF,

Relatórios de Omissões,

8)

Relatórios

Relatório de Divergências Global e por
lnstituição;
Relatório do ISSQN Mensal devido por
instituição.

O aplicativo tem por objetivo oferecer aos Auditores Fiscais do Município, de forma
automática e parametrizada, uma auditoria completa da apuração e do lançamento do
ISSQN das instituições financeiras, através da identificação da composição dos valores
escriturados das receitas dos serviços prestados. Alem de contribuir para a otrmizaçâo da
fiscalizaÇão das instituições financeiras, possibilitando um efetivo aumento da arrecadaÇão
do ISSQN do municÍpio. A ferramenta deverá apresentar, no mínimo. os seguintes
requisitos:
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) A solução deve permitir o controle do envio de arquivos segundo o padrão da
ABRASF;

2) A soluÇão deve ser capaz de controlar a declaraÇão

enviada diferenciando-a entre

normal e retificadora;

3)

A solução deve ser capaz de assinar digitalmente o arquivo antes que seja enviado
para base do Íisco municipal;

4) A solução deve permitir

uma análise prévia dos dados do arquivo antes de serem

confirmados;

5) A solução deve ser capaz de validar cada registro dos arquivos de: lnÍormaçóes
Comuns, Apuração Mensal do lSS, Demonstrativo Contábil e Demonstrativo das
Partidas dos Lançamentos Contábeis;

6) A solução deve ser capaz de exibir os erros

ocorridos durante a importação do
arquivo de íorma detalhada, mostrando a linha do erro, código do erro, mensagem do
erro e em qual registro ocorreu o erro, segundo padrão ABRASF para mensagens de
erros e alertas.

7)

A solução deve permitir a emissão do documento de arrecadação após a apuração
do imposto devido;

8) A solução deve permitir a consulta do Plano Geral de Contas inÍormado

pela

instituição financeira;

9) A solução deve permitir a consulla da Tabela de Tarifas informado pela instituição
financeira;
'10)A solução deve permitir a consulta da Tabela de Serviços de RemuneraÇão Variável
pela instituiÇão financeira;
11)

A solução deve permitir a consulta da relação de dependências;

12)A solução deve permitir a consulta do Balancete Analítico Mensal por Dependência;
13)A solução deve permitir a consulta do Balancete Analítico Mensal Consolidado;
14)

A solução deve permitir a consulta do Demonstrativo dos Rateios dos Resultados
lnternos por dependência;

1

5)

A solução deve permitir a consulta do Demonstrativo dos Rateios dos Resultados
lnternos consolidado;

'l

6)A soluçáo deve permitir a consulta do Demonstrativo de Apuração do ISSQN por
Subtítulo;
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17) A solução deve ser capaz de exibir
1

8) A

o livro fiscal completo da instituição financeira;

solução deve apresentar relatórios de declarações faltantes por exercício;

í 9) A solução deve apresentar reletório de divergências global

e por instituiÇão.

Módulo í 9: Dívida Ativa
O Módulo deve registrar e controlar a inscrição do crédito tributário e não tributário, em
dívida ativa de contribuintes e exercer controle de todas as atividades econômicas locais.

1) A soluçâo

deve permitir a configuração do livro digital por conta corrente tributo:

2) A solução deve permitir a parametrização das configuraçôes da dívida ativa,
informando se o município emite o termo de inscrição em dívida ativa antes da
emissão da CDA, se a geração da CDA exige número de processo administrativo e
se os eventos da execução da certidão exigem processo eletrônico;

3) A

solução deve permitir o cadastro do modelo do Termo de lnscrição em Divida
Ativa, modelo de emissáo da CDA, modelo de execução íiscal e modelo de Certidão
Retificadora,

4) A solução deve permitir a inscrição

dos débitos vencidos de um contribuinte, imóvel

ou grupo de contribuinte em dívida ativa.

5) A solução deve permitir gerar a dívida

ativa somente dos débitos inscritos em dívida
ativa pendente ou de debitos não inscritos;

6) A solução deve permitir o cancelamento de CDA, informando

o

motivo do

cancelamento e as observações se houver;

7)

A solução deve permitir a execução manual em dívida ativa;

8)

A solução deve permitir a retificadora de certidão de dívida ativa

Módulo 20: Processo Administrativo
Ferramenta que gerencia eletronicamente todos os processos da SEFAZGO. Com ela
processos
passam a ser eletrônicos, reduzindo o tempo de tramitaÇáo entre setores,
os
possibilitando maior agilidade no atendimento e permitindo o controle efetivo e completo das
tarefas realizadas pelos diversos setores da secretaria. com essa íerramenta a organrzação
elimina os processos em papel, proporciona aos usuários a consulta online de suas
solicitações e o acompanhamento, em tempo real, do andamento dos seus processos. A
ferramenta deverá apresentar, no mínimo, os seguintes requisitos:
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1) A soluÇão deverá possuir Íerramenta de workflow dê íorma a direcionar, de
acordo com o tipo de processo, prioridades e alÇadas, automaticamente ao
gestor responsável pela análise e decisão;

2) A

solução deverá permitir a gestáo efetiva do número de processos administratrvos
designados a um determinado responsável, permitindo consultar a lista de expedientes,
bem como o desempenho do responsável, principalmente no que se refere ao prazo;

3)

A solução deverá permitir consultar os assuntos com os seguintes critérios

a)
b)

4)

c)
d)

Setor responsável;
Descrição;
Tipo de fluxo;
Estado do assunto,

e)

Tipo de visualizaÇão

A solução deverá permitir consultar os assuntos com a lista dos seguintes campos

a)
b)
d)
e)

Tipo de processo;
Assunto;
Setor responsável;
Tipo de fluxo;
Ciência do Gestor;

f)

Sigiloso.

c)

5)

A soluÇão deverá permitir parametrizaÇão dos assuntos com os seguintes parâmetros.

a)
b)

Se o assunto é sigiloso,
Se o assunto é individualizado, isto é, podêrá ter apenas um requerente;
Se o assunto precisa de ciência do chefe;

c)
d) Se o

assunto pode ser visualizado externamente, isto

é, o requerente poderá

consulta-lo através da consulta pública;
e) Se o assunto tem data limite para ser solicitado;
Se o assunto permite solicitaÇão por procuração;
g) Se o assunto possui período de vigência;
h) Se o assunto possut terceiro.
Se o assunto possui parecer único.
Se o assunto encaminha a órgão externo;
k) Se o assunto gera deferimento;
se o assunto tem um prazo para ser concluído;
m) Se o assunto tem uma data para ser solicitado (data certa ou data anual);
n) Se o assunto possui pagamento de taxa e qual o valor;
o) Se o assunto possui prioridade;
p) Tipo de solicitante do assunto;

f)

i)
j)
l)

q)

Se o assunto possui abertura de processo público.
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6) A solução dêverá permitir a inclusão da base legal no assunto, não sendo

essa

obrigatória;

7) A solução deverá possibilita a manutenção

da base legal, atraves de inclusão, exclusão

ou alteração;

8)

A soluçáo deverá permitir a designação de um setor responsável ou uma lista de setores
de cada assunto que o processo deverá seguir obrigatoriamente;

9) A solução deverá permitir selecionar o(s) setor(es) que poderão Abrir o

processo,

Visualizar Processo, Ações do Processo e Arquivar Processo de cada assunto;
10)A solução deverá permitir parametrizar os documentos que poderão ser selecionados;
1

1)

A

solução deverá permitir selecionar

os

documêntos

que serão

importados

obrigatoriamente ou facultativo;

12)A soluÇão deverá permitir importar arquivos em Word, PDF, GlF, JPEG;
13)

A solução deverá possibilitar a inclusão de modelos de documentos gue poderão ser
emitidos no momento do parecer deferido ou indeferido, em determinada etapa do
sistema ou importados;

14)

A solução deverá proporcionar a inclusão de campos adicionais parametrizados

que

deverão ser solicitados no momento da abertura do processo;

15)A solução deverá proporcionar a criação de modelos de documentos em Word a partir
do mapa de hashtag;

16)A solução deverá permitir que sejam anexados documentos em qualquer fase do
andamento do processo;
17) A solução deverá permitir apensamento e desapensamento do processo ao outro;

í8)A solução deverá permitir que um processo seja linkado ao
19)

outro;

A solução deverá permitir desarquivar o processo;

20) A solução deverá permitir avocar processo,
21) A soluÇão deverá permitir a transferência de processo.

22)A solução deverá ter uma lista de trabalho onde o usuário possa ter uma visão de todos
os processos que estão sobre sua responsabilidade, inclusive possibilitando a consulta
de sua tramitação;
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23)A soluÇão deverá permitir definir um setor responsável pelo processo e possibilitar
encaminhar o processo para outros setores sem fluxo definido;

24)A solução deverá possibilitar definir um íluxo obrigatório que o processo deve seguir;
25) A solução deverá permitir realizar anotações públicas e privadas;

26)A solução deverá permitir o acompanhamento do processo online. inclusive com todos
seus anexos e pareceres;
27) A solução deverá permitir imprimir o processo com seus anexos ou permitir enviar por email:

28)A solução deverá permitir definir um ou vários distribuidores por setor, bem como,
permitir que um mesmo funcionário possa desempenhar várias funções desde que em
setores diferentes;

29)A solução deverá permitir visualizar de forma única as atribuições de um funcionário;
30)

A solução deverá permitrr o armazenamento dos documentos definitivos, em formato
PDF;

31)A solução deverá permitir a consulta pública do processo em função do parâmetro, com
no mínimo dois argumentos: CPF/CNPJ do solicitante, número do processo e ano do
processo;
32) A soluÇão deverá possuir um cadastro de pessoas físicas e jurídicas;
33) A solução deverá permrtir cadastrar ou modificar pessoas físicas e jurídicas;

34)A solução deverá permitir cadastrar uma solicitação com outro endereço que não seja o
cadastrado;

35)A solução deverá permitir a consulta do processo em função do parâmetro, com no
mínimo dois argumentos: pelo número do processo e CNPJ e CPF do requerente sem
restrição de data e data inicial e final de no máximo 90 dias, caso não tenha o número do
processo e o CNPJ e CPF do requerente.

36)A solução deverá possuir uma tabela de parâmetro única para todas as tabelas gerais
que são utrlizadas.

37)A solução deverá permitir assinatura digital simples, co-assinatura e contra-assinatura no
conteúdo digital.

38)A solução devê permitir a criação de processos ad hoc, para atender necessidades
especííicas, compostos por sequências de passos definidas pelos usuários no momento
da criação.
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39)A solução deve permitir a parametrização dos modelos de documentos. Deverá conter
no mínimo a: descrição do documento, descrição do arquivo, data de inclusáo, usuário
de inclusão e stetus, com as funcionalidades de consultar, incluir e editar.

40)A Solução deverá permitir a consulta a relatórios gerenciais do processo com no mínimo
os seguintes argumentos:

a)
b)
c)
d)
e)

k)

Número do processo,
Status do processo;
CPF/CNPJ do requerente;
Nome/Razão Social do requerente;
Situação do processo;
Condição do processo;
Período de abertura;
Criterio de ordenação;
Assunto;
Usuário atual;
Setor responsável,

l)

Setor atual.

f)

g)
h)

i)
j)

41)A soluÇão deverá permitir que o processo seja encaminhado para o órgão externo e
após retornar as peÇas sejam digitalizadas e o processo tramite eletronicamente no
sistema.

Módulo

21

: Lançamento de Tributo

O Módulo deve gerenciar os lançamentos dos tributos, permitindo a consulta das
transações através dos extratos e a emissão de guias referentes a debitos.

1)

A solução deve permitir o cadastro e alteração de receitas, informando o código da
receita, descrição, código contábil e se a receita emite guia de recolhimento;

2)

A

3)

A solução deve permitir o cadastro e alteração da regra de cálculo, informando

solução deve permitir o cadastro e alteração de tributos, informando o tipo, a
periodicidade, destinatário, convênio, define a fórmula do cálculo, a conta corrente
associada, as unidades que farão o lançamento e se tem processo associado.
o

cálculo da multa, dos.juros, o tipo de atualização monetárra, se tem desconto, outros
acréscimos. vencimentos e as conta correntes associadas.

4)

A solução deve permitir a emissão e consulta de guias diversas referentes a taxas:

5)

A solução deve permitir a consulta do exÍrato de débito, extrato de

pagamento,

exirato de crédito e débito.
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A solução deve permitir a alteração de conta corrente, com a opção de lançamento
de transação ou alteraÇão de estado da conta, pera casos excepcionais e acesso

6)

restrito ao gestor;
7)

A solução deve permitir a compensação de crédito e o cancelamento de crédito para
acesso restrito do gestor.

8)

A solução deve permitir o lançamento manual de débitos de impostos.

9)

A solução deve permitir a consulta e lançamento de foros e laudêmios

Módulo 22: Fiscalização

O Módulo deve ser destinado à administração das ações fiscais, desenvolvidas no
intuito de verificar o cumprimento das obrigações tributárias (principal e acessórias),
relativas aos tributos públicos. Permite, além da designação das ações fiscais, o controle, a
sistematização e a padronização dos procedimentos e documentos a serem usados pelos
Auditores Fiscais no desenvolvimento dessas açóes.

1) A solução deve permitir a manutenção de Auditores, de grupos, de equipes

de

íiscalização, o cadastro de drspositivos legais, de infraçóes e de roteiro fiscal,

2) A

soluÇão deve permitir a criação de pro.leto de fiscalização, informando os tributos a
serem fiscalizados, os objetivos da fiscalização e a lista de Auditores responsávers;

3)

A solução deve permitir a visualização de todos os processos de fiscalização abertos no
sistema:

4)

A solução deve permitir a emissão da ordem de serviço, rnformando o tipo de aÇão fÍscal,
o tipo de procedimento, os dados do sujeito passivo, dados dos Auditores e os objetrvos
da fiscalização;

5)

A solução deve permitir a alteração do prazo da ordem de serviÇo,

6)

A solução deve permiti a substituição do Auditor;

7) A solução deve permitir a retirada da ciência de documentos da Íiscalização

em

andamento,

8)

A solução deve possibilitar o controle de solicitações por Auditor;

9)

A solução deve permitir a alteraÇão, cancelamento da ordem de serviço e a alteraÇão de
auditores responsáveis.

10)A solução deve permitir a emissão de relatório com todas as ordens de serviço emitidas;
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11)A solução deve permitir a visualização das ordens de serviço na lista de trabalho dos
auditores responsáveis por cada processo, permitindo a análise da ação fiscal, alteração
de documentos emitidos sem ciêncaa, a emissão de auto de infraçáo/NlD, emissão do
termo de apreensão, de devolução de documentos, de intimaÇão/providências, de
recebimento de documentos, a alteração e cancelamento do auto de infraçáo, ciência de
documentos emitidos e encerramento da ação fiscal;

12)A solução deve permitir o detalhamento do processo fiscal, a visualização e impressão
de todos os documentos emitidos e a anexados ao processo consultado.

Módulo 23: Domicílio Eletrônico (DT-e)

O Domrcilio Eletrônico, canal de comunicação com os usuários internos e externos,
cujo ob.ietivo é desempenhar papel de orientaÇão. Essa ferramenta íunciona como uma
caixa postal de entrada e saida, sendo possível acessar as comunicações enviadas pelos
sistemas e pelos usuários, tais como: Notificações, lntimaÇôes, Comunicados, Documentos
etc.

Com o Domicílio Eletrônico todas as informaçóes de interesse do contribuinte ou
representantes legais poderão ser enviadas para a caixa postal do usuário, com acesso
restrito a perfis autorizados com uso de Certificado Digital ICP-Brasil A1 ou A3.

1) A soluÇão deverá possibilitar

o acesso via Certificado Digital ICP-Brasil A1 ou A3

2) A solução deverá parametrizar os tipos de mensagens a serem envidas pela aplicação
ou pelo usuário, definindo se a mesma exige ciência, permite resposta ou bloqueia

o

menu.

3) A solução deverá possuir as seguintes funcionalidades na parametrização

de

mensagens: Consultar, Adicionar, Editar e Desativar.

4) A soluÇão deverá

possuir parâmetro de cadastramento de Modelo de Mensagem que
poderá ser utilizada para o envio individual ou através de mala direta. Esses modelos
poderão, no assunto e conteúdo, constar de Hashtag que deveráo ser preenchidas no
momento da importação de um arquivo Excel, de uma lista de contribuintes, para o envio
de uma mala direta.

5)

A solução deverá permitir o cadastro de Hashtag que poderão ser uttlizadas no cadastro
de modelos de mensagens. Estas Hashtag são parâmetros que são preenchidos no
momento da importação dos dados da planilha Excel para envio de uma mala direta.

6) A

solução deverá permitir bloquear o acesso às aplicações enquanto o usuário não
cientificar a mensagem parametrizada para somente permitir o acesso às aplicações
após a leitura da mensagem.
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7) A solução deve permitir o envio de mensagem por

e-mail dos eventos reafizados pelo
quando
parâmetro
o
de credenciamento estiver preenchido e o contribuinte ou
Sistema
responsável possuírem e-mails válidos cadastrados no credenciamento ao Sistema.

8) A solução deve possibilitar a consulta de mensagens por vários parâmetros de entrada:
Dados do Remetente (lnscrição, CPF ou CNPJ, Nome), Dados do Destinatário
(lnscrição, CPF ou CNPJ, Nome), Assunto, Origem (selecionar: aplicação, usuário
interno ou contribuinte), Status (selecionar: Atrva ou lnativa), Prioridade (selectonar:
Normal ou Urgente), Tipo de Mensagem (selecionar: Alerta, Bloqueio, Ciência,
lnformativo, lntimação - Malha, Notificação, Publicidade e Resposta), Número do
Documento, Com Ciência (selecionar: Sim ou Não), Data lnício do Envio e Data final do
Envio.

9) A

solução deverá permrtir o envio de mensagens pelos usuários através do Domicílio
Eletrônico que podem ser individualmente ou em lote, tais como: envio de
credenciamento, regime especial, ressarcimento, parecer, cobrança, notificaÇão,
intimação etc.

10)A solução deverá possibilitar o recebimento de mensagens enviadas pelos usuários ou
pelos sistemas. Podendo, também, consultar todas as mensagens de sua caixa de
entrada, através de várros critérios, lidas, não lidas, aguardando ciência, não lidas e/ ou
aguardando ciência, cientificadas, inativas e todas, podendo detalhar, responder,
imprimir e inativar.
1

í)A

solução deverá possibilitar visualizar todas as mensagens enviadas pelo usuário.
Podendo, também, consultar todas as mensagens de sua carxa de saída, através de
vários critérios, levando em consideração o destinatário, lidas, não lidas, aguardando
ciência, não lidas e/ ou aguardando ciência, cientificadas, inativas e todas, podendo

detalhar. responder e imprimir.
12)

A

solução deverá permitir a ciência do usuário. Um determinado sistema envia a
solicitação de ciência ao Domicí o Eletrônico para o usuário. Caso tenha mais de um
destinatário no comunicado, o Domicílio Eletrônico deve considerar como Data de
Ciência, a data da primeira leitura de comunicado ou a data da assinatura do Termo de
Ciência, dependendo do parâmetro cadastrado. Após a ciência deve retornar à
confirmação para o sistema solicitante.

13)

A assinatura do Termo de ciência deverá ser rcalizada com uso do certificado Digital
ICP-Brasil A1 ou A3.

Módulo 24: e-DOC

Essa funcionalidade deverá permrtir que usuários internos tramitem documentos
assinados digitalmente entre os diversos setores, sem a necessidade de formar o processo
administrativo eletrônico. Permite tambem possuir uma biblioteca de modelo de documentos
que pode ser geral, setorial e indivtdual.
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1) A solução deve permitir a parametrização de tipos de documentos onde deverá
conter no mínimo a: descrição, sigla e prazo máximo de resposta, com as
funcionalidades de incluir, consultar, alterar e excluir.

solução deve permitir a paramelrizaçáo de tipos de modelos de documento onde
deverá conter no mínimo o: código do modelo, descrição do modelo e módulo, com as
funcionalidades de consultar, incluir e editar.

2) A

3) A solução deve

permitir a parametrização dos modelos de documentos por espécie de
documento onde o mesmo fará o merg com o modelo da espécie de documentos.
Deverá conter no mínimo a: descrição do documento, descrição do arquivo, data de
inclusão, usuário de inclusão e status, com as funcionalidades de consultar, incluir e
editar.

4)

A solução deverá permitir o cadastro de hashtag que poderão ser utilizadas nos modelos
de documento. Estas hashtag são parâmetros que são preenchidas no momento da
geração de uma espécie de documento. Deverá conter no mínrmo o: status, código,
nome e a descrição, com as funcionalidades de consultar, incluir, editar e excluir.

5) A

soluçáo deve permitir o controle de documentos, assim como. criar as espécies de
modelo de documentos padronazados, criando uma biblioteca de documentos que pode
ser geral, setorial e individual;

6) A

solução deve permitir que cada setor possa criar seus modelos de documentos,
podendo os mesmos serem disponibilizados na biblioteca pública ou simplesmente na
biblioteca privada do setor;

7) A

solução deve controlar a disponibilização dos documentos na biblioteca pública ou
privada, somente após aprovação do modelo pelo setor ou responsável.

8) A

solução deve possibilitar a hierarquização na elaboração do documento, tendo no
mínimo as seguintes funções: elaborador, revisor e autoridade competente para assinar
o documento digitalmente;

9)

A solução deve possibilitar que o documento assinado digitalmente possa ser consultado
no portão do órgão pelo destinatário para certificar sua autenticidade através do seu
QRCode ou código de autenticaÇão;

'10)

A solução deve possibilitar a abertura do processo administrativo de um documento
assinado digitalmente dentro do e-DOC;

1'l)A solução deve permitir a consulta de documentos pelo conteúdo;
12)A solução deve permitir modelo de documento por categoria;
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t21)

A solução deve pêrmitir a criação de documento interno utilizendo o tipo, espécie e
modelo:

14)A solução deve permitir a criação de documento interno, podendo ser destinado a um
setor ou a um destinatário especifico do setor;
15)

A solução deve permitir a criação de documento interno com vários destinatários, isto é,
vários setores ou vários destinatários específicos do setor;

16)A soluÇão deve permitir a criação de um documento interno com obrigação de resposta
pelo destinatário, assim como, alterar o tempo de resposta diferente do parâmetro do
documento;
í 7)

A solução deve permitir a criação de documento externo utilizando o tipo, espécie

e

modelo;

18)A soluÇão deve permitir a criação de documento externo, podendo ser destinado a um
órgão ou a um destinatáno específico do órgão;
19)

A solução deve permitir a criação de um documento externo com obrigação de resposta
pelo destinatário;

20)A solução deve permitir a criação de um documento externo vinculado a um processo
administrativo, que será anexado ao processo no momento da assinatura digital do
documento;
21)

A

solução deve permitir o cadastramento de órgãos externos com no mínimo os
seguintes argumentos: Sigla, Esfera, Nome do órgão, Responsável pelo órgão e Cargo
do responsável, com as funcionalidades de consultar, incluir e editar,

22)A solução deverá permitir a consulta dos documentos por, no minimo, os seguintes
critérios:

a) Unidade de origem;
b) Unidade de destino;
c) Tipo de documento;
d) Estado do documento;
e) Documentorespondido;

f)

g)
h)

Documento aguardando resposta;
Número do documento;
Data inicial e final do documento.

23)A solução deve permitir a recepção de documento externo utilizando o tipo
documento,
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24)A solução deve permitir a recepÇão de documento externo, podendo ser destinado a um
órgão ou a um destinatário específico do órgãoi

25)A solução deve permitir a recepção de documento externo com obrigaÇão de resposta
pelo destinatário:

26)A solução deve permitir a recepção de documento externo identificando os seguintes
argumentos:

a) Órgão de origem;
b) Remetentê;
c) Cargo do remetente;
d) Tipo de documento;
e) Número do documento;

0

Data do documento;

g) Setor de destino;
h) Destinatário;

i)
j)

Resumo do documento;
lmportar documento.

27)A solução deverá possuir caixa de entrada que lista os documentos do destinatário, com
os seguintes parâmetros de seleção:
a) Unidade de origem;
b) Tipo de documento;
c) Número do documento;
d) Esfera do remetente;
e) Estado do documento;

f)

Período inicial e final.

28)A solução deverá possuir caixa de entrada que lista os documentos do destinatário, com
os seguintes pârâmetros:
a) Remetente;
b) Tipo de documento;
c) Número do documento;
d) Unidade de origem;
e) Unidade de destino;
Data de emissão do documento;
g) Pruzo,

f)

h)

Status.

29)A solução deverá possurr caixa de entrada que lista os documentos do destinatário, com
as seguintes fu ncionalidades:

a)
b)

c)

lmprimir documento;
Arquivar documento;
Responderdocumento;
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d)

Abrir procêsso.

30)A solução deverá possuir a funcionalidade que lista todos os documentos emitidos pelo
usuário, com os seguintes parâmetros de seleção:
a) Unidade de origem;
b) Tipo de documento;
c) Número do documento;
d) Esfera do remetente;
e) Estado do documento;

f)

Período inicial e final.

31)A soluÇão deverá possuir a funcionalidade que lista todos os documentos emitidos pelo
usuário, com os seguintes status:
a) Assinar e enviar,
b) Para revisar;
c) Revisado;
d) Rascunho;
e) Para distribuir;
Arquivados;
g) Para enviar;
h) Aguardando resposta;

f)
i)

Caixa de saída.

32)A solução deverá possuir a funcionalidade que lista todos os documentos êmitidos pelo
usuário, com os seguintes campos:
a) Número do documento;
b) Tipo do documento;
c) Data da emissão;
d) Unidade de destino;
e) Destinatário;
't) Prazo;

g)

Status.

33)A solução deverá possuir a funcionalidade que lista todos os documentos emitidos pelo
usuário, com as seguintes funcionalidades:
a) lmprimir documento;
b) Assinar documento,
c) Fina zar documento;
d) Cancelar documento;
e) Detalhar documento.

Módulo 25: Denúncia Espontânea

O tvlódulo de funcionalidades de Denúncia Espontânea é utilizada pelo contribuinte,
contador, representante legal e usuários internos para realizar a denúncia espontânea e
consultar as denúncias efetivadas.
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solução deverá permitir consulta

de

denúncia espontânea por inscriÇão,

CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, Tributo, Número da Denúncia e Período.

2)

A solução deverá permitir a seleção da infraÇão.

3)

Asolução deverá permitir a anexação de arquivos.

4)

A solução deverá permitir denunciar de até 12 (doze) períodos de um

mesmo

exercício.

5)

A solução devêrá permitir calcular automaticamente as imputações de acordo com o
período.

6)

A solução deverá permitir imprimir o Termo de Denúncia Espontânea quando está
estiver sendo rcalizada por usuários internos.

7)

A solução deverá permitir listar os números das Notas Fiscats eletrÔnicas - NFe para
cada período da denúncia.

8)

A solução deverá ter integraÇão nativa com o Conta Corrente

9)

A solução deverá possuir cadastro de modelo de documento com a utilizaçáo de

Hashtag.
10)

A soluçáo deverá possibilrtar o cancelamento da denúncia êspontânea

11)

A solução deverá estar integrada com o processo administrativo fiscal eletrônico

12)

A solução deverá possibilitar consulta de relatório por múltiplos critérios: lnscrição,
CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, Período da Emissão da Denúncia, Número da Denúncia,
Status da Denúncia.
13)

A solução deverá guardar os termos gerados em PDF, assinados digitalmente

Módulo 26: Malhas Fiscais
Esta funcionalidade deve proporcionar a geração e o controle das intimações, através
de um fluxo determinado em diversas áreas, tais como: análise da intimação e ação fiscal da
intimação. Esta ferramenta deverá apresentar, no mínimo, os seguintes requisitos:

1)

A solução deve permitrr a lavratura de intimação em lotes, por malhas fiscais, com
seus respectivos papeis de trabalho, através, no mínimo, dos segurntes critérios: Tipo de
Malha, Modelos de lntimação, grupo de contribuinte, possui DT-e, Monitorados, Valor
Mínimo e Máximo, Período lntcial e Final.

2)

A solução deve permitir a assinatura em lote das intimaçôes
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3)
a

A soluÇão deve permitir dar ciência dê contribuintes através do DÍ-e. O sistema envia
solicitação de ciência do contribuinte através do sistema DT-e, caso tenha mais de um

destinatário no comunicado (exemplo: contador), o DT-e deve considerar como Data de
Ciência, a data da primeira ciência data, independente se a ciência tenha sido feita pelo
próprio Contribuinte ou por outro responsável pelo PAF. Após a ciência deve retornar à
confirmação para o sistema;

4l

A solução deve permrtir cancelar o parecer possibilitando a emissão de um novo

parecer.

5)

A solução deverá realizar a distribuição da intimação de acordo com os critérios

parametrizados.

6)

A solução deverá permitir a parametrização da disÍibuiÇão das intimaÇões

para

análise e lavratura como no mínimo os seguintes critérios: monitorados, por valor, por tipo.

7)

A

soluçáo deverá permrtir consulta avançada com

no mínimo os

seguintes

parâmetros:
a) Equipe Responsável;
b) Auditor Responsável;

i)

Período da lntimação;
Período da Notificação;
Data da Ciência;
Valor da lntimação;
Número da intimaÇão;
Somente as sem pedidos de análise;
Solicitadas análises;
Ciência tácita;

k)

Ciência expressa.

c)

d)
e)

0
o)
h)
i)

8)

A solução deverá permitir as substituições de responsável pela execuçáo de

uma

tarefa;

9)

A solução deverá permitir que o contribuinte possa realizar a sua manifestaÇão, isto
é, pedido de análise.

10) A solução deverá permitir a comunicação e intimação vinculadas ao contribuinte
registrado e o horário de recebimento dessas comunicações,

11)

A solução deverá permitir a gestão efetiva do número de processos designados a um
determinado responsável, permitindo consultar a lista de expedientes, bem como o seu
desempenho;

12)

A solução deverá permitir visualizar cada tarêfa realizada, registrando o horário e os
documentos associados à tarefa e quem a executou.
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A solução deverá permitir a parametizaçáo do prazo de análise;

14)

A solução deverá possuir ferramenta de "workflow" de forma a direcionar, de acordo
com o tipo de tarefa, prioridades e alçadas, automaticamente ao responsável pela análise e
decisãoi

15) A solução deverá

permitir a consulta simples do processo com no mínimo os
seguintes criterios de consulta: Número do processo, lnscriçáo Estadual, CNPJ/CPF, Razão
Social e Período.

16)

A solução deverá configurar
parâmetros:

a)

b)
c)
d)
17)

o modelo da intimaÇáo com no mínimo os seguintes

Ít/lodelos da lntimação com os seguintes parâmetros:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Descrição do Modelo;
Sigla do Modelo;
Malha;
Regra da lntimação,
Código da lnfração:
Descrição do Fato;
Descrição do Dispositivo da Obrigação;
Descrição do Dispositivo da Penalidade;
Procedimento;
Efeito da não regularização.

Configuraçáo da lntimação.
Termo da lntimação;

.
.

Mensagem ao DT-e quando da assinatura da lntimação.

Configuração do Parecer:
Termo do Parecer:

.
.

Mensagem âo DT-e quando dâ assinatura do parecer.

ConÍiguração do Termo de lnício:
Termo do Termo de lnício;

.
.

Mensagem ao DT-e quando da assinatura do Termo de lnício.

A solução deverá possuir configuraçóes gerais com no mínimo as seguintes:

.
.
.
.
.
.
.

Período do mês que poderão ser lavradas as intimaçóes;
Ordem de distribuição das intimações no grupo;
Número máximo de intimação por auditor;
Número máximo de intimação acima por Auditor;
Quantidade de dias para que o período possa ser objeto de intimação;
Quantidade de dias para que a lntimação seja objeto de auto de infração;
Percentual de referência;
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18)

Mensagem DT-e da lavratura do TIF;
Mensagem DT-e da solicitação de análise;
Perfil que podem editar o texto ajuda.

A solução deverá possuir configurações de controle de malhas com no mínimo os

seguintes parâmetros:
a) Tributos;
b) Configuração de tabelas de débito

.
.
.
.
.
.
.

Nome da tabela:
Campo Chave período;
Campo chave contribuinte;
Nome do campo;
Descrição do campo:
Máscara de exibição,
Máscara de conversão;

.

Tipo de dados.

c) Configuraçâo dados da intimação
. Nome da origem;
. Campo Chave débito;
. Campo chave contribuinte,
. Nome do campo;
. Tipo de dados;
. Campo de origem;
. Máscara de conversão.

19) A solução deverá possuir configurações de controle de documentos
a) A lntimação não tem conta corrente - a rotina desativa a ciência da intimação no
b)

DT-e e coloca um Check e encerra o processo;
A lntimação tem conta-corrente ativo com sÍaÍus de débito
CC e coloca um Check e encerrâ o processo.

20) A solução

deverá prover

a

possibilidade

-

a rotina desativa

a

de o contribuinte solicitar análise da

intimação;

21) A soluÇão deverá prover a possibilidade

da autoridade fiscal emitir parecer da
solicitação de análise da intimação, como sua respectiva atualização dos valores no Conta
Corrente em caso de improcedência ou procedência em parte da intimaÇáo.

22) A solução deverá prover a possibilidade de lavratura de Termo de lnício de
Fiscalização em Lote, com assinatura digital em lote também.

23)

A solução deverá prover a possiblidade de lavratura do Auto de lníração em Lote ou
ind ivid ua lmente;
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24)

A solução deverá prover a possibilidade de dar ciência de documentos emitidos;

25\

A soluçâo deverá prover a possibilidade de excluir documentos emitidos sem ciência.

26)

A soluçáo deverá possibilitar a consulta de malhas fiscais e exportar o relatório para

o I\/S Excel.

27)

A solução deverá possibilitar a consultar de pendência de malhas.

28)

A solução deverá possibilitar excluir contribuinte da malha.

29)

A solução deverá possibilitar a consulta de exclusão realizada da malha.

30)

A solução deverá possibilitar a exclusão da malha identificando o motivo.

31

)

A solução deverá possibilitar o reprocessamento da malha.

32) A solução deverá possuir, no mínimo, as seguintes malhas:
1

)

2)
3)

4)

5)

Malha do ISSQN Próprio para o Regime de Competência
Malha que exibe os dados dos contribuintes que apresentam recolhimento próprio
(sem retenção).
Malha do ISSQN Próprio para o Regime de Competência
Malha que exibe os dados dos contribuintes que apresentam recolhimento retido
(com retenção).
Malha do ISSQN Valor Fixo Declarado no PGDAS-D
Malha que trata dos contribuintes que iníormaram no PGDAS-D valor fixo para o
ISSQN devido. A análise desta malha permite ao auditor identificar quais Empresas
declararam valor fixo e que não se enquadram na legislação do município.
Malha da Divergência entrê o Regime de Caixa x Competência
Malha que analisa o regime de apuração do contribuinte. E feita a comparaÇão entre
o regime no PGDAS-D com o regime cadastrado na Preíeitura. Além disso, é fêita a
análise do valor das notas que não possuem incidência no próprio município (Artigo
3o da Lei Complementar 11612003). Outra verificação são os valores das notas com
os seguintes tipos de tributação: lsentas, lmune e Exigibilidade Suspensa.
Malha da Mercadoria x Com Retenção x Sem Retenção
Malha que exibe os dados do cruzamento entre Venda e Revenda de Mercadorias,
ISSQN Retido e ISSQN Próprio. As atividades que indicam a venda e revenda de
mercadorias são as seguintes: 'l-Revenda de mercadorias, exceto para o exterior,
sem substituição tributária, 2-Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com
substituiÇáo tributária ou imunidade, 3-Revenda de mercadorias para o exterior, 4Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem
substituição tributária, s-Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte,
exceto para o eíerior, com substituição tributária ou imunidade e 6-Venda de
mercadorias industrializadas pelo contribuinte, para o exterior. Esta lista está
disponível no layout do PGDAS-D: Manualdeorientacaodo PGDASD v 1 2 8.
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Malha do ISSQN Próprio x Rêtido
Malha que cruza os dados do ISSQN Próprio (sem retenção) com as informações do
ISSQN Retido (com retenÇão). São exibidos os dados da base de cálculo com e sem
retenção do PGDAS-D e da NFS-e para a definição do ISSQN devido próprio e
retido.

7)

Malha do PGDAS-D Negativo x ISSQN Próprio
Malha que analisa os PGDAS-D que apresentem Receita Bruta zerada. E feito o
cruzamento com os dados do ISSQN Próprio (usando os valores da NFS-e). Além
disso, são analisados os dados das notas sem incidência no município e outras
receitas da NFS-e (lmune, lsentas e Exigibilidade Suspensa).
8) Malha da Mercadoria x Não lncidente x ISSQN Próprio x ISSQN Retido
Malha que faz o cruzamento das mercadorias (Venda e Revenda de Mercadorias),
ISSQN Próprio (sem retenÇão) e ISSQN Retido (com retenção). Além disso, são
analisados os dados da Base de Cálculo Não lncidente no Próprio Município
informados no PGDAS-D (Art. 3o Lei 116/2003) e na NFS-e.
9) Malha do PGDAS-D Negativo x ISSQN Retido
Malha que analisa os PGDAS-D quê apresentam Receita Bruta zerada. E feito o
cruzamento com os dados do ISSQN Retido (usando os valores da NFS-e). Além
disso, são analisados os dados das notas sem incidência no municipio e outras
receitas da NFS-e (lmune, lsentas e Exigibilidade Suspensa).
10)Malha do PGDAS-D Não lncidente
Malha que cruza as informações do ISSQN do PGDAS-D não incidente no próprio
município com o valor da nota sem incidência no próprio e as bases de cálculo
próprias e retidas. Além disso, são analisadas as outras receitas da NFS-e (lmune,
lsentas e Exigibilidade Suspensa).
1 í ) Malha do Parcelamento PGDAS-D x NFS-e
Malha que exrbe os dados do parcelamento do PGDAS-D na Recerta Federal. E
obtida a Base de Cálculo do ISSQN Próprio com base no valor da parcela
identiíicada no parcelamento do PGDAS-D. Esta base obtida é confrontada com a
Base de Cálculo do ISSQN Próprio identificado na NFS-e.
12)Malha do PGDAS-D Locação Bens Móveis x ISSQN Próprio
Malha que cruza os dados do PGDAS-D sobre a locação de bens móveis com o
ISSQN Próprio. Esta ação é para buscar o Valor Real do ISSQN Próprio Devido ao
Município. Além disso, são exibidos os dados da Base de Cálculo do ISSQN Não
lncidente no Próprio municípro de acordo com a NFS-e, a Base de Cálculo com
retenção e sem retenção na NFS-e. São analisadas também as outras receitas da
NFS-e (lmune, lsentas e Exigibilidade Suspensa). As atividades que indicam a
locação de bens móvers são as seguintes: 7-Receitas decorrentes da locação de
bens móveis, EXCETO aquelas relacionadas nos itens 3.02 a 3.05 da Lista anexa à
Lei Complementar no 116/2003, 25-Locação de bens móveis, exceto para o exterior e
26-Locação de bens móveis para o êxterior. Esta lista está disponível no layout do
PGDAS-D: Manualdeorientacaodo PGDASD v 12 B.
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Módulo 27: Cobrança
A ferramenta deverá controlar a cobrança âdministrativa, possibilitando o controle do
estoque da divida, formulação do plano de aÇão, acompanhamento e avaliação, atendendo
a um conjunto de funcionalidades de diversos tipos orientadas a satisfazer os requerimentos
do processo de cobrança administrativa e executiva, tats como:

1)

A solução deverá possuir registro atualizado com a informação das dívidas e dos
devedores que representam o "estoque da dívida" ou carteira em atraso,
permanentemente atualizado pelo surgimento de novas dívidas ou por transações que
ocorram sobrê as dívidas, como pagamentos ou parcelamentos, ajustes (remissão,
anistia, decadência, prescriÇões) etc. e pelas mudanças de estado das dívidas,
reclassif icaçáo e segmentação;

2)

A solução deverá permitir a configuração dos parâmetros que possibilitem administrar
o "estoque da dívida", através dos quais são definidas as caracterÍsticas para
classificar, pdorizar e segmentar as dívidas em atraso e definir os critérios de ação
sobre os diferentes segmentos de dÍvida ou carteira, assim como os fatores para a
estimativa de risco;
A solução deverá permitir a configuração dos parâmetros que permitam:

3)

a)
b)
c)
4)

definição as regras de cálculo dos acréscimos legais nos débitos contidos na
carteira, se incide multa, juros e correção monetária e que índice será usado
para atualizar o débito,
definiÇão dos parâmetros para negociação dos débitos da carteira;
definição das regras de cancelamento dos débitos contidos na carteira e as
açôes que este cancelamento afetará na Conta Corrente do contribuinte;

A soluÇão deverá permitir a coordenação de processos que apoia as distintas ações
que devem ser executadas pelos cobradores, permitindo que as mesmas sejam
realizadas, total ou parcialmente, dentro do sistema. Deverá possibilitar automatizar
diversas tarefas enquanlo realiza o seguimento e controle detalhado da gestão
rcelizada, desde a seleÇão de casos e sua atribuição aos cobradores, até o
fechamento e conclusão da cobrança. Devido às características das dívidas, permitirá
a configuração de distintas rotas ou caminhos para gerenciar os casos em íunção da
sua classificação, prioridade e do segmento a que correspondem, totalmente vinculado
a um fluxo de tarefas;

5)

A soluÇão permitirá a coníiguração dos parâmetros que administram o "estoque

de

dívida", através dos quais são definidas as características para classificar, priorizar e
segmentar as dÍvidas em atraso e definirão os critérios de ação sobre os diÍerentes
segmentos de dívida, assim como os íatores para a estimativa de nsco;

6)

A solução permitirá ao gestor de processos que apoia as distintas ações que devem
ser executadas pelos servidorês da área, permitindo que as mesmas sejam realizadas
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totalmente dentro do sisteme. Possibiliterá automatizar diversas tarefas enquanto
rcaliza o seguimento e controle detalhado da gestáo realizada, desde a seleção de
casos e sua atribuição aos cobradores, até o fechamento ê conclusão da cobrança.
Permitirá a configuração de distintas rotas ou caminhos para gerenciar os casos em
função da sua classificação, prioridade e do segmento ao que correspondem,

7)

A solução permitirá a administração do estoque de dívida incluindo a análise de
informação sobre a carteira e sua evoluçâo; o estabelecimento dos critérios que
delerminam os parâmetros para classificá-la , priorizá)a e segmentá-la; os processos
para sua contínua alualizaçáo; e a geraÇão de informação permanente para a tomada
de decrsões.

8)

A solução permitirá a definição das ações de cobrança incluindo o estabelecimento
dos processos ou etapas fundamentais para a cobrança das dívidas em atraso, seus
passos, as atividades que se deve realizar em cada um e sua vinculação com os
fatores de classificação do estoque de dívida;

9) A solução permitirá o conlrolê e monitoramento

compreendendo a avaliação dos
resultados obtidos e sua classificação em função da gestão realizada e da srtuação do
estoque de dívida, assam como a análise dos fatores de risco quanto aos devedores,
tanto da composição da carteira como das dívidas,

'10) A solução permitirá o planejamento das açôes de cobrança e a formulação do plano a
ser seguido;

11)

A

solução devêrá permitir uma análise completa do panorama das dívidas dos

contribuintes e responder a questões como.

a)
b)

Quantos contribuintes fazem parte do estoque da dívida?
Qual é o valor total do estoque da dívida, discriminando principal, multas e
juros?

c)

Que categoria agrupa a maior quantidade e valor das dívidas, determinando a
Moda, Média e Mediana?
Aque períodos fiscars correspondem?
Que antiguidade apresênta?
Qual e a quantidade total das dívidas por status?
Qual é o valor total das dívidas por status, discriminando principal, multas e
juros?

d)
e)
0
S)
h)

Que porcentagem do estoque já está inscrito em dívida atrva?

12) A soluÇão deverá ler no mínimo os seguintes indicadores dentro do sistema:

a)
b)
c)

Total de Estoque da dívida em Cobrança por lmposto/Arrecadação Total do ano
por impostos;
Taxa de Arrecadação de Cobrança por imposto e portipo de Cobrança;
Taxa de Crescimento do Valor da Carteira por imposto;
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d)
e)

Taxa de Crescimento em Carteira por imposto;
Taxa de Recuperação por imposto

13) A soluçáo deverá permitrr assinatura digital simples, co-assinatura

e

em

lote

no

conteúdo digital;

14) A solução deverá permitir assinatura digital individual e em lote.
Módulo 28: TransÍerência Eletrônica de Fundos - TEF
Essa funcionalidade deverá permitir a gestão da TEF - Transferência Eletrônica de
Fundos, isto é, operações com cartão de crédito e débito.

1) A solução deverá ter a funcionalidade de cadastro das

operadoras, com no mínimo, os
seguintes criténos: CNPJ, Razão Social, Endereço, Código do Convênio e nome de
contato;

2)

A solução deverá ter a funcionalidade de consulta das operadoras, como no mínimo os
seguintes critérios: CNPJ e Razão Social, podendo detalhar e editar;

3)

A soluÇão deverá ter a íuncionalidade de processamento do arquivo TEF

4)

A solução deverá possibilitar a consulta do processamento do arquivo TEF

5)

A soluÇão deverá possibilitar a consulta do arquivo TEF por adminrstradora de cartão de
crédito e débito.

6) A

solução deverá possibilitar consultar, inclurr, excluir e alterar as administradoras de
cartão de crédito e débito.

7)

A solução deverá possibilitar a consulta de Omissos do arquivo TEF.

8)

A solução deverá possibilitar a consulta das operaçóes de TEF por contribu,nte.

9)

A soluÇão deverá possibilitar a consulta ao cruzamento de informações do faturamento
consolidado da NFS-e e de TEF por contribuinte.

'10)A solução deverá possibilitar a consulta ao cruzamento de informações do faturamento
detalhado da NFS-e e de TEF por contribuinte.

1í)A solução deverá possibilitar a geração da Notiíicação TEF de Divergência do NFS-e x
TEF, em lote assinado digitalmente.

12)A solução deverá possibilitar a geração da Conta Corrente da Notificação TEF.
13) A solução deverá permitir alterar a Notificação TEF.
Rua ljrbano Santos. I657 - Bairro Juçara. Imperatriz/MA
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14) A solução deverá permitir consultar a Notificação TEF.
15) A solução deverá permitir cancelar, em lote e individualmente, da NotificaÇão TEF.

Módulo 29: Cartório
Essa íuncionalidade deverá permitir aos usuários internos realizar a gestáo das custas
cartoriais.

1) A solução deverá permitir manutenção das serventias extrajudiciais, com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteraÇáo e detalhamento, com no mínimo os
seguintes critérios: serventia, nome do titular, CPF do titular, CPF do substituto, nome do
substituto, endereÇo e telefone.

2) A

solução devêrá permitir manutenção da tabela de custas extrajudicial, com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteração, com no mínimo os seguintes critérios:
tipo da tabela e descrição da tabela.

3) A

solução deverá permitir incorporação de selo das serventias extra.judicial, com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteração, com no mínimo os seguintes critérios:
município, serventia, tipo de selo, finalidade, valor do selo e quantidade.

4)

A

a

solução deverá permitir
manutênção da arrecadação do fundo, com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteração, com no mínimo os seguintes critérios.
período de referência, custas e fundo.

5) A solução deverá permitir a

manutenção da arrecadação da serventia, com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteração e exclusão, com no minimo os seguintes
critérios: período, município, serventia, arrecâdação.

6)

A solução deverá permitir o cruzamento do valor arrecadado informado pela serventia ao
FERGeovalordeclarado

Módulo 30: Valor Adicionado Fiscal
Essa funcionalidade deverá permitir aos usuários internos realizar o acompanhamento
do Valor Adicionado Fiscal.

1) A solução deverá permitir

importar arquivo Excel com os dados da população e área dos

municipios por exercício.

2) A solução deverá permitir

importar arquivo Excel com os dados do índice dos
municípios, com os seguintes parâmetros: código do município, tipo de índice e valor do
índice.
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3) A solução deverá permitir importar arquivo

Excel com os dados do valor adicionado do
parâmetros:
código do município, tipo de índice
índice dos municípios, com os seguintes
e valor do índice.

4)

A soluÇão deverá permitir importar arquivo Excel com os dados do valor adicionado do
índice dos municipios, com os seguintes parâmetros: código do município, tipo de índice,
HE, IE, HS, IS, VAP, VAS e VAPS.

5) A soluçáo

deverá permitir a consulta de valor adicionado com no mínimo os seguintes
argumentos: exercício. tipo e município.

6) A solução deverá permitir a

manutenção de empresa centralizadora com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteração e detalhamento, com no mínimo os
seguintes argumentos. tipo, lE/CNPJ/CPF, nome/razão social e espécie.

7) A solução deverá permitir a

incorporação de empresa centralizadora com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteraçáo e detalhamento, com no mínimo os
seguintes argumentos: tipo, lE/CNPJ/CPF , nomelrazào social e espécie.

8)

A solução deverá permitir a manutenção dos dados da população e área dos municÍpios
por exercício com as funcionalidades de inclusão, consulta, alteração e detalhamento,
com no mínimo os seguintes argumentos. código do município, município, exercício e
população.

9)

A solução deverá permitir manutenÇáo da tabela do CFOP, com as funcionalidades de
inclusão, consulta, alteração, com no mínimo os seguintes critérios: CFOP, Descrição do
CFOP e Tipo.

í 0)

A

a

consulta de movimentação por CFOP, com as
funcionalidades de inclusão, consulta, alteração, com no mínlmo os seguintes critérios.
RUC, Razão Social, Exercício, CFOP, Descrição do CFOP, Tipo e Valor.
solução deverá permittr

11)A solução deverá permitir importar os dados de uma planilha MS Excel com os valores a
incorporação dos dados por CFOP, com no mínimo os seguintes critérios: Exercício,
Tipo de Índice, RUC, CFOP e Valor
12)

A solução devêrá permitir a consulta do Valor Adicionado do Simples Nacional com no
mínimo os seguintes critérios: exercício inicial e final, tipo, lnscrição, Nome/Razão
Social;

13)

A solução deverá permitir a consulta do Valor Adicionado das prestaçôes de Serviços VAPS com no mínimo os seguintes critérios: exercício inicial e final, tipo, espécie,
lnscrição, Nome/Razão Social,
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solução deverá permitir a consulta do Valor Adicionado Provisório - VAP com no
mínimo os seguintes critérios: exercício inicial e final, tipo, lnscrição, Nome/Razão

A

14)

Social,

consulta do Valor Adicionado - VA com no mínimo os
seguintes critérios: exercício inicial e Íinal, tipo, lnscrição, Nome/Razão Social;

A solução deverá pêrmitir a

15)

16)A solução deverá permitir a consulta do índice do Valor Adicionado - VA com no mínimo
os seguintes critérios: exercício inicial e final, tipo e município.

A solução deverá permitir a consulta do Detalhada do Valor Adicionado - VA com no
mínimo os seguintes critérios: exercício, tipo e município. Os dados deverão ser

17)

demonstrados na seguinte ordem no relatório: Código do Município, Nome do Município,
HE, IE, HS, IS, VAP, VAS, VAPS E VA.

Módulo

31 :

Serasa e Protesto

Essa íuncionalidade deverá permitir aos usuários internos realizar
inclusão das CDA no SERASA ou Cartórios de Protestos.

1)

a

gestão da

A soluçâo deverá permitir agendar as CDA que deverão constar no arquivo

para

encaminhamento ao SERASA ou Cartórios de Protestos.

2)

A solução deverá controlar as CDA que foram encaminhadas a SERASA ou Cartórios
de Protestos.

3)

A solução deverá permitir consultar arquivo encaminhado ao SERASA ou Cartórios
de Protestos.

4)
5)

A solução deverá permitir a leitura de arquivo retorno do ou Cartórios de Protestos

A solução deverá permitir consultar debito no SERASA, por inclusão ou exclusão,
com os seguintes critérios: lnscrição, CPF/CNPJ, Número da CDA.

6)

A solução deverá permittr consultar arquivo no SERASA ou Cartórios de protestos,
por inclusão ou exclusáo, com os seguintes critérios: Número da Remessa / Arquivo,
lnscrição, CPF/CNPJ, Número da CDA.

7)

A solução deverá gerar arquivo de exclusão no SERASA ou cartórios de protestos

8)

A solução deverá possuir relatório de gestão da inclusão/exclusão no SERASA

ou

Cartónos dê Protestos.

9)

A solução deverá possuir relatório de medição da eficácia da inclusão no sERASA ou
Cartórios de Protestos.

'10) A solução deverá possuir a funcionalidade
de exclusão manual no sERASA ou
Rua

I

C L P:

rhano Sanro.- lô57 - lJarno Juçara lmperarri./ \,1^
ô5.900-505

I

Jqb

ESTADO DO MÀRANHÃO

il.',

-irl

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

Cartórios de Protestos, em função de dêcisão judicial

Módulo 32: Processo Administrativo Fiscal

o controle na tramitação do Processo
(PAF),
fluxo
Administrativo Fiscal
através de um
determinado em diversas árêas, tais como:
Orgão Preparador, Julgamento de Primeira lnstância, Julgamento de Segunda lnstância. Ter
a possibilidade de contestação via internet e da ciência de Íorma eletrônica, proporcionando
maior agilidade e segurança na tramitação e nos julgamentos dos processos. Esta
ferramenta deverá apresentar, no mínimo, os seguintes requisitos:
Esta funcionalidade deve proporcionar

1)

A solução deve ser totalmente aderente ao Regulamento do Processo Administrativo
Fiscal, vigente à época de sua implantação;

2)

A solução deve permitir a protocolização de defesas e recursos pela lnternet, por meio
de formulários eletrônicos especíÍicos, com assinatura digital,

3)

A solução deve permrtir na protocolização de defesas e recursos pela lnternet,

a

vinculação de arquivos em formatos: PDF, Word, Excê|, JPG zipados.

4)

A solução deve permitir a verificação da tempestividade das defesas e recursos, com
base no calendário de expediente definido em nível nacional, estadual e municipal;

5) A solução deve permitir o armazenamento de documentos,

pareceres, votos,
propostas de encaminhamento e decisões êlaboradas na instrução do contencioso

administrativo;

6)

A solução deve permitir o armazenamento dos documentos definitivos, pareceres,
votos e decisões exaradas no contencioso administrativo, em formato orrginal e em
PDF, assinado digitalmente;

7) A solução

deve permitir ao gestor inÍormar

a data da publicação dos atos do

contencioso administrativo;

8)

A solução deve permitir ao usuário interno e externo a consulta do andamento do
processo administrativo;

9)

A solução deve possuir a Lista de Trabalho onde deverá constar todas as tarefas

a

serem realizadas pelo usuário;

í0) A solução deve permitir ao

usuário interno e externo a consulta ao conteúdo de

petiçôes e decisões;
í

1

) A solução deve permitir

anexar arquivos textos, planilhas de cálculo e imagens às
defesas e recursos com suâs respectivas qualificaçôes (exemplo. evidências,
parêceres, decisão etc.);
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12)

A

solução deve possuir íerramenta

de workflow de forma ã

direcioner
eutometicemente eo gestor responsável pela análise e decisão, de acordo com o tipo
de contencioso, prioridades e alçadas;

13) A soluçâo deve permitir a incorporação de processos fÍsicos em andamento, nas
seguintes fases: cobrança no órgão preparador, cobrança da decisão e cobrança do
acórdão.

14) A solução deve ter integração nativa entre as funciona dades de GED e Workflow;
15) A solução deve possuir visualizaçâo de múltiplas páginas de um processo digital;
16)

A

solução deve permitir

a

do

geração do processo físico (download

processo

eletrônico para impressão);

17) A solução deve possuir recurso integrado de Reconhecimento Ótico de Caracteres
(OCR), de forma a permitir que sejam feitas buscas textuais nos documentos
digitalizados ou anexados ao processo;

18)

A

solução deve indexar todo o conteúdo dos arquivos gerados pelo sistema e
daqueles adicionados pelo usuário, de forma a permitir a consulta instantânea por
qualquer texto contrdo nos documentos armazenados;

'19) Asoluçâo deve permitir o uso de notas descritivas ao longo dos processos que podem
ser públicas e privadas.

20) A solução deverá permitir ao contribuinte visualizar e selecionar apenas os autos de
infração que estão no prazo de impugnação, recurso e recurso de revista.

21) A solução deverá permitir a protocolização de deÍesas e recursos pela lnternet,

com

uso de assinatura digital no conteúdo digital;

22) A solução deverá permitir a verificação da tempestividade das defesas e recursos,
com base no calendário de expediente definido;

23) A solução deverá permitir o armazenamento dos documentos, pareceres, diligência,
relatório, votos e decisões exaradas no contencioso administrativo fiscal com uso de
assinatura digital no conteúdo digital;

24) A solução deverá permitir informar a data da publicação dos atos do contencioso
administrativo fiscal;

25)

A solução deverá permitir a consulta do andamento do processo administrativo fiscal;

26)

A solução deverá permitir a consurta ao conteúdo de contestaÇão e decisões;

27) A solução deverá permitir anexar arquivos textos, pranirhas de cálcuro e imagens
às
Rua Urbano Santos. ló57 - Bairro Juçara.

CliP:65.900-i05

Imperatri/MA

ã-

t2T)
,t

oo ma.RaxuÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
ESTADo

deÍesas

e

recursos com suas respectivas qualificações (exemplo: evidências,

pareceres, decisão etc.);

28) A solução deverá permitir a consulte e obtenção dos documentos fiscais eletrônicos e
escrituraÇões eletrônicas a partir da chave de ecesso ou identificação de arquivos
informados no PAF, atrevés de integração com os sistemas de DT-e,

29) A solução deverá permitir a comunicação e intimação vinculadas ao contribuinte
registrado e o horário de recebimento dessas comunicações;

30) A soluçáo deverá

permatir a gestão efetiva do número de processos designados

a um
determinado responsável, permitindo consultar a lista de expedientes, bem como o
seu desempenho;

31) A solução deverá

permatir vasualizar cada tarefa realizada, registrando o horário e os
documentos associados à tarefa e quem a executou.

32) A solução deverá permitir a parametrizaÇâo do prazo de prorrogação das defesas

e

recursos com base no calendário do expediente,

33) A solução deverá possuir ferramenta de "workÍlow" de forma a direcionar, de acordo
com o tipo de tareía, prioridades e alçadas, automaticamente ao responsável pela
análise e decisão;

34) A solução deverá permitir a configuração das câmaras, seus horários de inÍcio das
sessões e seus membros efetivos e suplentes;

35) A solução deverá permitir a configuração dos assuntos e sub assuntos, e em que

se

parametriza, o fluxo, instância, tempestividade, recepciona documento intempestivo,
possui controle de qualidade e contagem de ptazo em dias corrrdo ou úteis.

36) A solução deverá permitir

a designação de membros das câmaras e seus suplentes;

37) A solução deverá pêrmitir o que o julgador, relator ou qualquer função relacionada
tenha a visão integral do processo;

38)

A solução deverá permitir a definiçáo da pauta de julgamento por câmara;

39) A solução deverá permitir a consultas das pautas de julgamento agendada por
câmara;

40) Asolução deverá permitir a substituição do responsável pela tarefa;
41) A solução deverá permitir o controle das atas de sessóes;
42) A solução deverá permitir o controle de publicação dos acórdãos;
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A solução deverá permitir o controle do julgamento nas câmaras: realizando o controle
da votação, da suspensão e do pedido dê vista;

44) A solução deverá permitir que, o presidente da sessão ou a secretária da junta,
conduza o lulgamento em Primeira e Segunda lnstância no caso de ser julgamento
colegiado;

45) A solução deverá permitir votação do processo que está sendo julgado em Segunda
lnstância pela Câmara. As opções de votação devem ser: "a favor", "contra" e "pedido
de vista";

46) A solução deverá permitir, no caso de empate na votação do processo, que

o

presidente tenha a opção de desempatar registrando o seu voto;

47) A solução deverá permitir ao presidente da sessão ou a secretária encerrar a sessão
de votação, após a votação do processo em julgamento em Segunda lnstância;

48) A solução deverá permitir o armazenamento, em PDE de minutas de documentos,
pareceres, votos, propostas de encaminhamento e decisões a serem elaboradas na
instruÇão do contencioso administratlvo;

49) A solução deve permitir a rcalizaçáo de sorteio de processos do contencioso

para

julgamento de acordo com as regras parametrizadas;

50) A solução deve permitir a parametizat o PAF como vermelho, isso fará com que

na

lista de trabalho ou em qualquer consulta eles deverão ter prioridades na montagem
da lista.

51) A solução deve permitir a geraÇão e controle de pautas

de julgamento do contencioso

administrativot
52)

A

solução deve permitir

a

geração

e

publicação de Atas

de Julgamento

do

Contencioso Administrativol

53) A solução deve permitir a gestão efetiva do número de contenciosos adminjstrativos
designados a um determinado responsável, permitindo consultar a ljsta de
expedientes, bem como o desempenho do responsável;

54) A solução deve permitir o controle dos prazos de convocaçóes ao contribuinte,
recebimento e atendimento das notificações;

55) A solução deve permitir a solicitação, encaminhamento e resposta de diligência;
56) A solução deve permitir a homorogação de pagamento totar do pAF, automática e
manualmente, gerando a assinando digitarmente o conteúdo digital do termo de
homologação respectivo,
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A solução deve permitir realizar o pagamento total de PAF, com certificado de credito
e outros pagamentos, gerando a assinando digitalmente o conteúdo digital do termo
respectivo;

58) A solução deve permitir dar ciência de contribuintes através do

DT-e. O srstema envia
a solicitação de ciência do contribuinte através do sistema DT-e, caso tenha mais de
um destinatário no comunicado (exemplo: advogado), o DT-e deve considerar como
Data de Ciência, a data da primeira ciêncra data, independente se a ciência tenha sido
feita pelo próprio Contribuinte ou por outro responsável pelo PAF. Após a ciência deve

retornar à confirmeção para o sistema,

59) A solução deve permitir dar crência ao contribuinte ou responsável através de
correspondência com aviso de recebrmento (AR.) O sistema envia o comunicado
através de correspondência com AR. Quando este AR retornar o preposto
responsável pela ciência, este o digitaliza, anexa e assina digitalmente o mesmo.
Caso a ciência se.ia válida, o preposto assina o termo de ciência do contribuinte,

60)

A solução deve permitir dar ciência ao contribuinte através de edital. O sistema envia
os contribuintes que devem ser cientificados através de edital, após este
procedimento é formulada publicaçâo dos contribuintes no diário oficial do estado
(DOE) e o mesmo pode ser publicado de forma automática ou manual;

a ação de sobretarja de palavra. O sistema coloca o
documento original no status inativo e incluirá o documento original com a censura no
PAF com assinatura digital do usuário que executou a referida sobretar1a de palavra;

61) A solução deve permitir

62) A soluçáo deve permitir a ação de seleciona um documento na árvore do PAF

e

executa a ação de desapensar. O PAF-e colocará o documento no status de inativo e
incluirá no PAF o Termo de Exclusão de Documento com a assinatura digital do
usuário que executou o referido desapensamento;

63) A soluçáo deve permitir a acompanhar os PAF parcelados, portanto deverá criar uma
etapa de acompanhamento de parcelamento do PAF que poderá ser visualizada pelos
órgãos responsáveis pela gestão da cobrança administrativa e judicial.

64) A solução deve permitir o registro de todos os eventos de lançamentos, incluindo-se
todas as modalidades de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário.

Módulo 33: Programa de Estímulo à Cidadania

Esta funcionalidade deve estimular os consumidores de serviços a exigirem o
documento fiscal, com isso, estimurarão os contribuintes do rpru a pagarem em dia
o
imposto, elevando o cumprimento voruntáro da obrigação tributária e conseq uentemente
a
arrecadação.
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1) A solução deverá ter a funcionalidade de cadastramento pessoas físicas

e jurídicas

que podem participar do programa;

2)

A solução deverá ter a funcionalidade de alteração dos dados cadastrais das pessoas
físicas e jurídicas;

3)

A solução deverá ter a funcionalidade de controle de acesso próprio para o programa
de estímulo à cidadania;

4) A solução

deverá ter

a

funcionalidade de controle de usuário do programa de

estímulo à cidadania;

5)

A solução deverá ter a funcionalidade de controle de perfis do programa de estímulo
à cidadania;

6) A solução deverá ter a funcionalidade

de controle de unidade do programa de

estímulo à cidadania;

7) A solução deverá ter a funcionalidade

de controle de aplicaçôes do programa de

estímulo à cidadania;

8)
9)

A solução deverá ter a funcionalidade de alteração de senha;

A solução deverá ter a funcionalidade de informação de contato tais como: Telefone,
celular, e-mail, WhatsApp;

1

0)

11

1

)

2)

A solução deverá ter a funcionalidade de conta corrente dos seus créditos;
A solução deverá ter a funcionalidade de consulta conta corrente dos seus créditos;
A solução deverá ter a funcionalidade de consulta de bilhetes por sorteio;

13) A solução deverá ter a funcionalidade de registrar reclamação pelo participante

do

programa;

14) A soluçâo
1

5)

í6)

deverá ter a funcionalidade de consulta reclamação;

A solução deverá ter a íuncionalidade de Íechamento da reclamação;

A solução deverá ter a funcionalidade de configuração de assunto e subassunto da
reclamaÇão;

17) A soluÇão devêrá

têr a funcionalidade de cadastro de prêmio;/

í

8)

A solução deverá ter a funcionalidade de geração de cupons,

'l

9)

A solução deverá ter a funcionalidade de cadastro de sorteio:

Ruir

I
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20) A soluÇão deverá ter a funcionalidade dê cadastro de sorteio;
21) A solução deverá ter a funcionalidade de processamento de liberação de crédito;
zz) A solução deverá ter a íuncionalidade de cadastro de transação:
23) A solução deverá ter a funcionalidade de cadastro da lista negra;
24) A solução deverá ter a íuncionalidade de suspender participantes do programa de
estímulo à cidadania;
25)

A solução deverá ter a

funcionalidade de controle de arquivo de pagamento do

sorteio de prêmio,

26)

A solução deverá ter a

funcionalidade de controle de arquivo de pagamento do

sorteio de prêmlo;

27) A solução deverá ter a funcionalidade de processamento do arquivo retorno bancário;
28) A solução deverá ter a funcionalidade de geração do arquivo da DIRF;
2e) A solução deverá ter a funcionalidade de confirmação da entrega de prêmio;
30)

A solução deverá ter a funcionelidade de consulta de participante do programa de
estímulo à cidadania;

31) A solução deverá ter

a funcionalidade de envio de mala direta aos participantes do
programa de estímulo à cidadania;

32) A

solução deverá ter a funcionalidade de consulta credenciados no participante do
programa de estímulo à cidadania;

33) A solução deverá ter a funcionalidade de consulta credenciados no participante do
programa de estímulo à cidadania;

34) A solução deverá ter a

funcionalidade de consulta solicitações de transferência
bancárias dos participantes do programa de estímulo à cidadania.

1.4.3. Do Suporte Técnico e ManutenÇão do Software

A manutenção preventiva e corretiva será realizada pela empresa contratada seguindo
padróes
os
contidos nos itens abaixo:

í.2.3.í. SUPORTE TÉCNtCO
1.2.3-1.1- A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico ao funcionamento
do
software, quando solicitado pela ooNTRATANTE, mediante abertura de chamado
técnrco,

Rua I rbano Sirntos- 1657 - Uairro Juçara- Imperatriz,/MA
CIrl>: 65.90(l-505

Y

,t,
,l:ly

tJ11

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

via correspondência, telefone, fax, ê-mail ou internet, entre 08h00 e 18h00, nos dias útêis,
nesta municipelidade, ao deparar-se com as seguintes situaÇóes:

1) Quando a CONTRATANTE recebe mensagem de erro e não consegue solucionar o
problema, baseado nas instruçóes contidas em documentação do software;

2)

Quando a CONTRATANTE possui uma dúvida ê a mesma não pode ser esclarecida
através das informaÇôes contidas na documentaÇão do software;

3)

Quando o software não funcaona conforme a sua documentaÇão

4)

Dúvidas da CONTRATANTE abrangendo processos, rotinas, normas, procedimentos
de trabalho e dados e informações sobre soluções de problemas, recuperação de
sistemas, prestação de informaÇôes, elucidação de dúvidas quanto à utilização do
software e outros questionamentos,

1.2.3.1.2. Além do suporte online a empresa vencedora deverá disponibilizar pelo mênos 01
(um) funcionário da empresa para dar suporte presencial nas dependências da Secretaria
Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária durante a execução do contrato sempre que
necessário.
1.2.3.1.3 Os atendimentos às chamadas, quanto à prestação do serviço de suporte técnico,
deverão ser feitos classificados por prioridades, conforme tabela a seguir:
SUPORTE TÉCNICO

Classificação

Prazo para resolução

DescriÇão

I
I

Extrema
Prioridade

Máximo em até 24 (vinte e
quatro) horas (úteis) para Problema que ocasiona um processo
soluçáo de contingência e crítico para a Contratante, com reflexo

resoluçáo definitiva

do importantíssimo na operaçâo do sistema
problema e suas causas em, de tal forma que se torne inoperante,
no máximo, 5 (cinco) dias parcial ou totalmente.
corridos:

Problema que afete um processo de
grande importância para a Contratante,
soluÇão de que não torne o Sistema inoperante,
I
contingência:
E resoluÇão que prejudique a funcionalidademas
Atta prioridade ]
de
deÍlnitiva do problema e suas
I
alguns
módulos,
impedindo o
causas em até 5 (cinco) dias
cumprimento
prazos
de
legais nas
I ,it"i"

em 48 horas (úteis)
]Ua*iro
para

execuçóes.

llua

(

I
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Média
Prioridade

Máximo em 48 horas (úteis)
pata
solução de Problema que afete um serviço que não
contingência; E resolução
torne o Sistema inoperante, mas que
definitiva do problema e suas
preludique alguma funcionalidade.
causas em até 7 (sete) dias
úteis

Baixa
Prioridade

Máximo em 72 horas (úteis)
solução de Problema que não resulte em processo
resolução
contingência,
crítico e torne o Sistema inoperante.
problema
do
e suas
definitiva
causas em até '15 dias úteis.

paÍa a

E

,1.2.3.2. OA MANUTENÇAO DO SOFTWARE:

1.2.3.2.1.

A

CONTRATADA realizará
priorizando as seguintes atividades:

a

manutenção no software, objeto deste Edital,

e)

Legais: destinadas a dar cumprimento às normas legais ou regulamentares;

Í)

Corretivas: destinadas a corrigir erros identificados nos sistemas, que impedem seu
correto funcionamento ou que representem desvios às especificaÇóes definidas;

g)

Evolutivas (em termos tecnológicos). trocas de versões de banco de dados, sistema
operacional, otimizações de desempenho, entre outros que se enquadrem nesse
contexto;

h)

Adaptativas: que visem dar ao sistema condições para se adaptar
situação ou aspectos diferentes de situações já existentes.

a

uma nova

1.2.3.3. Da Segurança do Sistema
1.2.3.3.1. O sistema deverá ter procedimentos de segurança que protêjam as informações e
os acessos ao sistema, às tarefas executadas deverão ser controladas e preservados
quanto ao uso indevido e da prática de atos contrários aos interesses do Município e
dos contribuintes.

1.2.3.3.2.0 sistema deverá contar com uma estrutura de supervisão que mantenha
permanente vigilância e controle sobre todos os atos praticados pelos usuários do
Sistema.
í.2.3.3.3.0 sistema deverá permitir auditoria de todas as operações efetuadas por usuários
(alteraçóes, inclusões e exclusóes).

í.2.3.3.4.0 sistema deverá permitir

a integridade do banco de dados em todas as
transações em situações de queda de energia e falhas do software.
í'2.3'3.5.0 sistema, as informaçóes e os dados gerados deverão ser armazenados pela
ADMINISTRAÇÃO, em rocais com alta disponibilidade, tolerância a falhas, balanceamento
carga, contingência operacional e estrutura de rede, seguranÇa, recuperação de dados,
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gerenciamento e monitoração, capaz de atender a demanda do município, contando com
servidores de aplicação, servidores de bânco de dadog, servidores controladores de
domínio, appliance firewall, monitoramento dos Serviços, Grupo Motor/Gerador e Software
Antivirus.

1

.2.4. Treinamento

1.2.4.1. A LICITANTE vencedora deverá realizar os treinamentos durante toda a fase de
implantação, que deverão ser ministrados nas dependências do Municipal ou em centros de
treinamentos de terceiros a ser disponibilizado sobre a responsabilidade do Municipio,
segundo cronogramas estabelecidos em comum acordo pelas partes, cujas despesas
adicionais de logÍstica do treinamento serão de responsabilidade da LICITANTE vencedora.
1.2.4.2. Caso a Contratante, após utilizar a quantidade prevista de até 1 0 (dez) usuários por
módulo (item 1.2.2.2 desle Contrato), necessite de novos treinamentos poderá utilizar o item
3 (treinamento dos usuários da contratante) sob regime de banco de horas. Tal treinamento
consiste na capacitação dos usuárros da Contratante para a operacionalizaÇáo do software
de modo a garantir a adequada e plena utilização do soítware contratado.

O MANUAL DO USUÁR|O deverá ser entregue, em meio eletrônico (CD-ROM e/ou
através de e-mail e/ou outro meio eletrônico com entrega comprovada), a todos os usuários
'1'.2.4.3.

que forem treinados.

1.2.4.4. O MANUAL DO USUÁR|O deverá conter as informações de operacionalização do
sistema em linguagem adequada para consulta em nível de usuários não técnicos da área
de Tecnologia da lnformação.

1.2.4.5. Paê comprovar a conclusão do Trernamento, a CONTRATADA deverá entregar,
junto da Nota Fiscal correspondente, os seguintes itens: Lista de Presença de cada
Treinamento contendo sua resoectiva carqa horária; Comprovante da entrega do MANUAL
DO USUARIO aos treinados. Em posse desses documentos, o fiscal do contrato emitirá
Termo d e Recebimento Definitivo referente às horas utilizadas
.2.4.5.1. A CONTRATADA, em posse desse Termo, poderá realizar o faturamento dos
serviços prestados.
1

1.2.4.6. Para a execução do item 3 (TREINAMENTO DOS USUÁRIOS (em Regime de
Banco de Horas) será possível a utilizaÇão de um banco de horas de até 2OO(duzentas)
horas.

1.2.4.7. Os serviços do item 3 (TRETNAMENTO DOS USUÁR|OS (em Regime de Banco de
Horas) serão executados mediante emissão de Ordem de Serviço específica.
1.2.4.8. TREINAMENTO PARA USUÁRIOS INTERNOS DO MUNICiPIO

A LICITANTE vencedora deverá ministrar treinamento e capacitação aos servidores do setor
Rua ljrhâno Santos. 1657 - Baino .luçara.
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responsável, com intuito de conhecer e manusear todas as funções do sistema,
considerando as especificidades de cada grupo de servidores, totalizando 150 sêrvadores,
Cada grupo terá no máximo '10 (dez) participantes e será ministrada a quantidade
necessária de treinamento que atenda a demanda do Município, não anferior a 02 (dois)
encontros para cada móduio.
í.2.4.9 TREINAMENTo PARA USUÁRIOS EXTERNOS DO MUNICÍPIO

A

LICITANTE vencedora deverá ministrar treinamento e capacitaÇão aos Contribuintes,
Contadores e Entidades de Classe sobre as Íuncionalidades do sistema, totalizando 150
interessados. O treinamento será ministrado através de palestras e várias demonstraçóes
aos usuários, além de disponibilizar material online, como Manuais, descrevendo todas as
funcionalidades do sistema. Cada grupo terá no máximo 30 (trinta) participantes e será
ministrada a quantidade necessária de treinamento que atenda a demanda do Município,
não inferior a 02 (dois) encontros.

cLÁusuLA SEGUNDA

-

DAs oBRrcAÇÕes oa

coNtnaraoa

l) Executar fielmente o objeto contratado, realizando os serviços em conformidade com o
estabelecido na proposta de preços, observando sempre os critérios de qualidade dos
servrços a serem prestados.

ll)

Fornecer os produtos contratados em conformidade com os serviços discriminados no
item '1.2 deste Contrato.

lll)

Produzir documentação relativa aos serviços executados e faturados, através de
Relatório de Atividades, de periodicidade mensal, o qual deve ser entregue junto com a nota
fiscal (NFSe) sobre o faturamento do referido mês Íabalhado.
lV) Manter sempre um preposto, aceito pela CONTRATANTE, formalmente designado para
representá-la na execução das atividades pertinentes ao objeto do CONTRATO.

V) O pessoal técnico a ser fornecido pela CONTRATADA para execução dos serviços,
quando estiver nas dependências da CONTRATADA, deverá manter-se em
completas condiçôes de higiene e seguranÇa, bem como entregar em perfeito
estado de funcionamento, todas as áreas e instalações utilizadas durante a
execução dos serviços contratados.

Vl) Comunicar à CONTRATANTE a exlstência de qualquer anormalidade que notar

nos

equipamentos e que não possa ser elimlnada nos termos do contrato.

Vll)Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a
ocorrência de qualquer impêdimento da prestação dos serviços.

vll)

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus
empregados, quando no exercício das suas atividades profissionais, por tudo
quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e demais
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exigências legais para

o

exêrcício dos serviços objeto deste Edital, ou em

conexão com eles, arnda que acontecido nas dependências da CONTRATADA.

lX) Responder, em prazo hábil,
CONTRATANTE,

a todas as

informações solicitadas

pela

X) Responder por quaisquer danos, pessoais ou materiais, ocasionados por

seus

empregados nos locais de trabalho da CONTRATANTE.

Xl) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, qualquer técnico cuja atuaÇão.
permanência e/ou comportamento, sejam julgados prejudiciais, inconvenientes
ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou âo interesse do Serviço Público.
Xll)Guardar inteiro sigilo dos dados e informaçóes processadas, reconhecendo serem
estes, de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à
CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização
formal da CONTRATANTE.

Xlll)

a

responsabilidade por todos os encargos fiscais, tributários.
previdenciários e obrigaçóes previstas na legislação social e trabalhista em vigor,

Assumir

obrigando-se a saldá-los na época própria.

XIV) Assumir a responsabilidade pelas despesas de transporte, hospedagêm, diárias e
alimentação de toda a sua equipe técnica, inclusive as despesas com equipamentos de
uso pessoal, necessários à implantação e operacionalização do objeto do contrato.

cLÁusuLA

l)

TERCETRA

Acompanhar

-

DAS OBRTGAÇOES Oe COTTnATANTE

e fiscalizar a execuçáo do objeto do contrato pelo servidor

público

especialmente designado para tal Íim.

ll)

Assegurar-se

da boa

prestação dos serviÇos, verificando sempre

o seu bom

desempenho.

lll)

Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA a todos os locais onde
se fizerem necessários os serviços.

lV)

Anotar em registro próprro todas as ocorrências relacronadas com a execução dos
serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
irregularidades observadas. Tais observaçôes só terão validade com o comprovado visto da
CONTRATADA-

V)

Efetuar

o

tempestivo pagamento devido pela execução

dos serviÇos à

coNTRATADA, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.

vl)

Notificar

a

CONTRATADA, por escrito, sobre qualquer ocorrência
imperfeições na execução dos serviços, fixando prazos para sua correção.
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Assegurar-se

de que os

prêÇos contratados estáo compatíveis com aquelês

praticados no mercado pelas demais prestadoras do serviço objeto da contratação. de forma
a garantir que aqueles continuem a ser os mais vantajosos para a AdministraÇão.

Vlll)

Propiciar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços

lX)

Designar Fiscal do Contrato

CLÁUSULA QUARTA

_

DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

l) O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos, até o limite legal, mediante termo aditivo, obedecidas as
disposições do artigo 57, inciso ll, Lei 8.666 de 2'1 de junho de 1993.
CLÁUSULA OUINTA - PRAZO PARA A ENTREGA DO SISTEMA

l)

Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA disporá do prazo máximo de 30
(trinta) dias para realizar a entrega definitiva dos módulos contratados, contendo todos os
requisitos apresentados na demonstração do software;
Este prazo conta-se em dias corridos. Em situações excepcionais que ensejem
em descumprimento dos prazos previsto no item "l", caberá à CONTRATADA comprovar os
motivos do descumprimento. Caso a CONTRATANTE aceite as justificativas, serão
abandonados da contagem do prazo estabelecido;

ll)

CLÁUSULA SEXTA _ Do PREÇo E DAS coNDIÇÕES DE PAGAMENTo
O valor do presênte contrato e de R$.............
)

(

l) A CONTRATADA apresentará nota fiscal referente à prestaÇão de serviços realizado

à

CONTRATANTE, juntamente de toda a documentação necessária ao seu pagamento.

ll) O pagamento deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias. após o devido protocolo da nota
fiscal emitida, diretamente na conta da CONTRATADA, através de transferência ou Ordem
Bancária.

lll) O

Pagamento será efetuado em PARCELAS PROPORCI ONAIS MEDIANTE A
PRESTACÃO DOS SERVI Ços , à medida que forem executados os mesmos, nâo devendo
estar vinculado à liquidação total do empenho

IV) Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA homologatória deverá apresentar junto
ás notas fiscal, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia por tempo de
serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (certidão Negativa de Débitos Trabalhistas cNDT), bem como a quitação de lmposto sobre circulaçáo de Mercadorias e serviços ICMS,
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V)

Para fins de pagamento, a CONTRATANTE responsabilizer-se-á apênas pelos
fornêcimêntos devidamente autorizados e certificedos pelos gestores do contrato mediante
contabilização e apresentação, ao final de cada período não inferior a um mês, pela
contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.
Vl) A atestação da fatura correspondente à prestaÇão do serviço caberá ao fiscal do contrato
ou outro servidor designado para esse fim.

Vll)

Havendo erro na fatura ou recusa pela Prefeitura na aceitação do valor faturado, no
todo ou em parte, a tramitaçáo da fatura será suspensa até que a CONTRATADA tome as
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de
pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.

Vlll)

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atua zação monetária.

lX)

Será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuiÇões em conformidade com
as orientaçóes da Receita Federal do Brasil.

X)

do contrato, a

Havendo desequilíbrio econômico-financêiro

Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, ll, a da Lei n' 8.666/93 e alterações

posteriores, mediante comprovaçáo documental

e

requerimento expresso da

CONTRATADA,

cLÁusuLA sÉTrMA
DA cLAsstFtcAÇÃo oRçAMENTÁR|A E EMpENHo
l) As despesas relativas à contratação dos serviços decorrentes desta licitaÇão correrão

à

-

conta de recursos consignados no orçamento geral da Prefeitura Municipal de lmperatriz
MA, cujos programas de trabalho e a categoria econômica constarão quando na emissão da
respectiva nota de emprenho, com a seguinte dotação orçamentária::
Unidade Orçamentária

12.O01 .O4.1 21.0020.

1

026

Natureza da Dispensa: 3.3.90.39.99
Ficha: 239
Fonte do Recurso: 001

CLÁUSULA OITAVA

-

-

Tesouro Municipal

PENALIDADES

l) Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, oarantrda a prévia
defesa, aplicar à licitante contratada as seguintes sanÇões

ll) Advertência, em caso de atraso no cumprimento do cronograma vinculado ao contrato,
que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do
Rua ltrbano Santos. 1657 - Baino Juçar4 Impcratri,y'M,A
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representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a
empresa contratada apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante
crivo da Administração;
lll) Multa

a) de 0,5% (meio por dento) sobre o valor do serviço em

atraso e, também, por
descumprimento das obrigações estabelecidas neste Edital, até o máxtmo
de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras cominações legais.
2olo (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de í5
(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial da Secretaria
Municipal de Planejamento , F azenda e Gestáo Orçamentária - SEFAZGO.

b) Multa de

lV) Ficará impedida de licitar e de contratar com a AdministraÇão Pública deste Município
a) por 06 (seis) meses - quando incidir em atraso na prestação dos serviços objeto da
contratação;
b) por 01 (um) ano - no fornecimento do objeto e na prestação de serviços em
desacordo com o exigido em contrato;
c) pelo o prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla
defesa, a licitante que convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa em qualquer momento do processo licitatório ou de
vigência do contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do
objeto pactuado, e/ou comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

V) As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas simultaneamente.
Vl) As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas
justificativas, por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade
competente da CONTRATANTE.
CLÁUSULA NoNA - DA REScIsÃo

l) E direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar prerrogativas dos Art.
77, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. Constituem motivos para a rescisâo contratual,
sem indenização.
ll) O descumprimento de qualquer das cláusulas do Contrato;
lll) A subcontratação total ou parcial do seu objeto;
lV) O comprometimento reiterado de falta na sua execução;
V) A decretação dê falência ou tnsolvência civil;
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Vl) Razôes de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente
justificadas pela autoridade da Administração e exarada no processo administrativo a que se
refere o Contrato;
Vll) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada impeditiva da
execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
A CONTRAÍADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou
terceiros em razáo de ação ou omissão dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

-

LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/SERVIÇO

l)

Os serviços contratados serão prestados nos órgãos da Prefeitura Municipal de
lmperatriz, com subordinação imediata a Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária

-

SEFAZGO.

cLAúsuLA DÉcrMA SEGUNDA - DA FrscAlrzAÇÃo Do coNTRATo
l) A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante

da

Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA especificamente designado para esse fim. Constará
no contrato.

ll) O CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a execução do objeto ora licitando,
quando da execução do seu contrato de prestaÇão de serviços, podendo para isso sustar o
pagamento das faturas no caso de inobservância do cumprimento do Contrato.

lll) O

fiscal/gestor do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados. Tais anotações sobre falhas somente terão
validade após o comprovante de vista do CONTRATADO.
IV) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a âdoção das medidas convenientes.

CLAÚSULA DEcIMA TERGEIRA

-

DA sUBcoNTRATAçÃo

l) A CONTRATADA, na execução do contrato,

sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar parte(s) do serviço objeto deste Edital. Assim é
expressa a permissão de subcontrataÇão parcial do objeto contratado, nos termos do art.72
da Lei n" 8.666/93.
ll) Ainda que haja a subcontratação parcial do objeto contratado, conforme previsto no item L
acima, a CONTRATADA não ficará dispensada de suas responsabilidades quanto ao fiel
cumprimento das obrigações contratuais.
Rua ljrbano Sanbs. I657 - Bairro Juçara. lmperatri/M^
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cLAúsuLA oÉctua ouanrA

-

Do REAJUSTE

l) Os preços contratados poderão ser reajustados mediante iniciativa da CONTRATADA,
desde que observedo o interregno mínimo de 1 (um) eno, contado da data limite para
apresentação das propostas de preços, adotando-se o INPC (Índice epurado pelo IBGE lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística), pela variação relativa ao período de um ano,
desde que o novo valor seja compatível com os preços de mercado.

ll) A data limite para apresentação das propostas de preços servirá como data base para
reajuste.

lll) Havendo posterior solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, decorrente de fatos
imprevrsíveis, desde que haja seu deferimento, ocorrerá a modificação da data base do item
ll., passando a mesma a coincidir com a data da solicitação do reequilíbrio, sendo que os
próximos reajustes anuais serão considerados a partir de então.

lV) O reajustamento será de pêriodicidade anual e os efertos financeiros serão devidos

a

partir da solicitaÇão da CONTRATADA.

V) O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente ao advento de data base ensejadora de reajustamento ou na data
do encerramento da vigência do Contrato, caso não haja prorrogaÇão.

Vl) Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste tempestivamente, dentro dos prazos acima
fixados, ocorrerá a preclusão do direito ao reajustamento.
CLAÚSULA DÉCIMA OUINTA. DO FORo
Fica Eleito o foro da Cidade de lmperatriz- MA com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme,
é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
I

mperatriz(t\ilA),

_

de

de 2018.

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL

NO

107/2018.CPL

ANEXO IV
I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART, 27 DA LEI
8.666/93

DECLARAÇAO

(Nome da

Empresa)_,

inscrito no CNPJ

no

por intermédio do seu representante legal o(a) S(a)
portador da Carteira de ldentidade no _
e do CPF no
DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, pêrigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva. emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiÇão de aprendiz ( )

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso âfirmativo, assinalar a ressalva acima
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pRecÃo pRESENctAL N' 107/2018-cpL
ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAçÃo oe clÊr.rctl E cuMpRtMENTo Dos REeutstros DE
HABILITAÇÃo

Declaramos, para efeito de participaÇão no processo licitatório Pregáo n' 10712018CPL realizado pela PreÍeitura Municipal de lmperatriz e conforme exigências legais, que
damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA),

_

Representante Legal da Empresa
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