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PARECER TEGNIGO

A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará vem apresentar análises de um
Sistema de Gestão Tributária, juntamente com a equipe de T.l (Tecnologia de
lnformática) e com o Departamento de Tributos; verificamos que os sistemas que
passaram pelo departamento, que a maior dificuldade era o suporte sobre o produto,
onde nos trazia grande dificuldade de desenvolver os nossos processos, diante da

situação passamos pesquisar software que pudesse melhorar este quadro com mais
qualidade doberviços.
Optamos por um Sistema que já está a mais de 23 anos no mercado do Estado do
Pará, onde todas as prefeituras que atendem, em torno de 30% dos municÍpios do
Pará, conforme algumas "DeclaraçÕes de Capacidade Técnica" em anexo. Vimos que
mais de 90% das prefeituras não mudaram o sistema, portanto depois de uma
demonstração constatamos que nos atendia todos oS noSSoS . requisitos e
necessidades. A empresa GOVtI CONEXÂO E SOLUÇÃO DE INFORMAftCn EIRELI-
ME, CNPJ: 04.568.900/0001-90 o qual representa, com exclusividade no estado do

Pará, a empresa TECNOLÓGICA, conforme contrato em anexo. É uma empresa líder
no mercado com ampla experiência no ramo de "arrecadaçáo municipal" que mantém
em seu quadro de funcionários e parceiros, especialistas no segmento de Receitas
Próprias Municipal, no qual nos fornece sempre que precisarmos assessoria e consulta
previa sem ônus adicional.

Conforme a equipe de lnformática da prefeitura'e outros assessores, foi analisado os

seguintes quesitos tecnológicos e funcionais:
1-- O gerenciador de banco de dados - SGBD's, os sistemas deverão usar banco de

dados freeware, opensource e multiplataforma, a fim de garantir portabilidade e

independência de suporte, eliminando o vÍnculo obrigatório a um único fornecedor,

além de eliminar o TCO (Total Cost of Ownership - Custo Total de Propriedade).

2- Os sistemas/módulos deverâo rodar nos equipamentos disponibilizados pela

Prefeitura Municipal, em ambiente linux e em ambiente web'
3- Possibilitar a seguranga total dos dados, mantendo a integridade do Banco de

Dados e conter mecanismos de proteção que impeçam a perda de transaçÕes já

efetivadas.
4- Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem

impressos em impressoras laser ou jato de tinta, permitindo a visualização dos

relatórios em tela; exportar em arquivo PDF com a possibilidade de assinar

digitalmente.
S- Permitir selecionar no momento da impressão do relatÓrio qualquer impressora

disponÍvel na rede, e ainda a opção de enviar direto para um email - colaborando

com o meio ambiente.
6- As atualizaçóes deverão estar disponÍveis na internet ou serem remetidas por meio

digitala critério da contratante.
7- Põssibilidade de recuperar o banco a partir do arquivo de transaçâo (log).

B- Possibilitar o acesso ao banco dados de fora do ambiente da prefeitura

(remotamente) em casos de necessidade.
g- àermitir que o relatório desenvolvido pelo usuário fique no banco de dados

disponÍvel a todos os usuários do sistema, e que integre ao backup dos dados do

sistema.
10- Possuir consulta rápida aos dados cadastrais dos sistemas, sendo generalizada

através de botão de funçâo, com acesso de qualquer local do sistema. Estas

funçÕes deverâo ser dinâmicas, e se adaptarem à utilização de cada usuário.

1'l- Os sistemas/modulos deverão permitir a técnica de multitelas. Por exemplo,

manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatorios distintos.
12- A Linguagem do desenvolvida para execução operacionalda informação;

13- a Gestão das Receitas Proprias Municipais e Fiscalização;
14- E outros atributos.
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1:Contabilidade que a prefeitura venha usar, respeitando\ o NBCASP - Normas

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e preparado para PCASP

(plano de Contas Aplicadas ao Setor Público), no qual-é tendência emergente dos

àrgaos públicos que passarão a contar a partir de 2015-J9.T um Plano de Contas

pa-dronizado nacionalmente, que foi desenvolvido pela STN/CFC em conjunto com

a classe contábil, e que permitirá ao contador público registrar e acompanhar todos

os novos fenômenos que estão sendo trazidos pela contabilidade. A padronização

trará benefícios para toda a classe contábil, visto que todas as entidades de todos

os estados da federação passarâo a falar a mesma língua, além de permitir uma

consolidação nacional das contas de forma simples e confiável.

16- Optamos iambém pela empresa que fique encarregada, também, do lançamento

anual do lpTU do município e responsabiliza pela a entrega dos carnês do IPTU,

desta forma agilizamos o lançamento e evitamos erros que ocorrem quando outra

fica encarregada pela a impressão e a demora pela a entrega'

O presente projeto é decorrente do diagnostico realizado na Prefeitura Municipal

Santa lzabel do Pará, e intenta colocar os gestores pÚblicos da respectiva prefeitura a

par de todos procedimentos necessários a serem tomados com relaçáo à implantaçáo de

todos os processos e sistemas para o bom funcionamento dos processos internos e

externos, que é a modernização e melhora no controle da arrecadação tributária do

municíPio.

Trata-se da implementação de nova geraçáo de aplicativos relacionados à

administraçáo tributária da Prefeitura, visando à modernização da gestão interna, bem

como ao atendimento aos cidadãos através da internet, integrados aos sistemas a serem

instalados na Prefeitura.

Através da internet, o modulo permite aos contribuintes, a consulta cadastral'

debitos em aberto, emrssão das guias para pagamento, certidÔes de debito e

comunicação com as diversas secretarias da prefeitura. As empresas poderáo efetuar o

lançamento do movimento econômico também através da internet, facilitando assim os

procedimentos mensais relatrvos à fiscalizaçáo e captação de receitas.

Santa lzabel, 16 de Janeiro de 20'18.

BERTO DOS SANTOS TRINDADE
Diretor de Tributos

JOSE MIBANDA DE ALMEIDA

Responsável de T.l
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.-C.,tto*i'ação em Sistemas de

PROPOSTA DE PREÇOS

objeto: co,tratrrçã. cie curprcsa ua'rcstaçiro cle Se'viç.s cre [,ocaçào e c--ust.u-rização eur Sistetlas de

Solr.rções l,tegr.aclas. lncrLrircro rligração cle dados. iu-rprantação" rrarrutenções.curretivas e trci'iurlellto

clos srerviclores para a àestão 
'rLrbtica 

dos'llribLrtos Murricipais ikr Município de Sa,ta lzabel do Pará'

SolLrçõe s ltltcgraclas. lnclr'rindo rrligração de

claclos. irnpIarltação. matlutetlções corretlvas e

treillal'ttellto dos servidores pilra a Cestão

RS-9.466,00

N4aritutra - Parii

I'úbl ica clos l'ribLrtos MuLi'rcipais

VALoRTOTAL:(CentoeTrezeMil,QuinhelltoseNoventaeDoisReais)

= Valiclacle Proposta: 60 dias

= 
prazo de irrício dos serviços será: IMEDIATO ou confbrme solicitação da secretaria de Finanças'

= Fortna cle Pagameuto: mensal

Maritr,rba, 16 de Janeiro de 2018
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Valor cle l2 tnesesValor ntensal

RS-113.592,00
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