
TERMO DE REFERÊNCIA

1, OBJETO
Contratação de empresana Prestação de Serviços de Locação e Customizaçào em Sistemas
de Soluções lntegradas. lncluindo migração de dados, implantação, manutençóes corretivas e
treinamento dos servidores para a Gestão Pública dos Tributos Municipais do MunicÍpio de
Santa lzabel do Pará -Pará.

2. RAZÃO DA ESCOLHA
O objetivo do presente solicita a contrataÇão da ernpresa para prestação de serviços de

locação e customização em Sistemas de Soluções lntegradas. lncluindo migração de dados,

implantação, manutenções corretivas e treinamento de servidores para a Gestão Pública dos

Tributos Municipais de Santa lzabel do Pará, conforme "Parecer Técnico".

No caso específico da empresa a ser contratada, GOVTI CONEXÃO E SOLUçÃO EIRELE ME,

CNPI:04568900/0001-90, verifica-se a exclusividade da empresa tendo em vista que esta é a

única empresa autorizada a fornecer o referido sistema no Estado do Pará, conforme contrato

de exclusividade em anexo, nos termos do art.25, inciso l, da lei n'8.666/1993.

3. SUPORTE TECNICO AOS SISTEMAS
A proponente deverá apresentar plano de apoio aos usuários, através de
suporte técnico avaliado em horas, prevendo atendimento telefônico,
suporte on-line, acesso remoto aos sistelnas e ao banco de dados, além
de previsão de suporte presencial quando necessário, através de técnico
com conhecimento em todos os sistemas propostos.

Neste plano, deverá ser explanada toda a metodologia de atendimento, disponibilidade de
horários do suporte on-line e remoto. Para o suporte técnico presencial, tempo previsto para o
atendimento local apos a convocaçâo por parte da prefeitura.

4. JUSTtFtCATIVA DE CONTRATAÇÃO DTRETA
O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e parágrafo

único, l, ll e ll, art.26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à contratação com

dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme cada caso concreto assim o exigir.

5. SINGULARIDADE DO OBJETO
A singularidade dos serviços prestados pela empresa supracitada, consiste no fato de

apresentar um sistema de Gestão l-ributária, completo, de fácil operação e eficiente,

considerando o suporte apresentado por ele, e a complexidade dos serviços a serern

gerenciados, haja vista que a administração não possui equipe técnica capacitada para

elaboração e ressaltar ainda que o departamento de tributos, não conta com capacidade

suficiente de pessoal para desempenhar o serviço de lançamento, emissão e entrega de IPTU,

o qual será também desempenhado pela empresa a ser contratada. Consiste ainda, no fato de



a ernpresa ser a única no Estado do Pará, que fornece o serviço ora solicitado, tendo em vista

que possui contrato de exclusividade com a empresa TECNOLOGICA, detentora dos direitos

sobre o sistema a ser locado, posto que o sistema necessário para atender o departamento de

tributos do município de Santa lzabel do Pará, deve conter quesitos tecnológicos específicos,

conforme parecer técnico emitido pelo departamento de Tl da prefeitura municipal, deste

modo após análise do sistema apresentado pela empresa supracitada, verificou-se que este

atende plenametrte as necessidades do Departamento de Tributos, principalmente no que

tange ao suporte e treinamentos da equipe que írá operar diariamente o mesmo, sendo, dessa

forma, inviável escolher o methor profissional para prestar serviço desta natureza por meio de

licitação, pois tal nrensuração não se funda em critérios objetivos. No caso concreto a equipe

técnica possui larga experiência no gerenciamento deste tipo de serviço, bem como,

demonstra grandes conhecimentos na área.

6. NOTORTA ESPECTALTZAÇÃO DO COh,tTRATADO
A notória especialização do Profissional ou da empresa para fins de contratação pela

Administração Pública está delimitada na Lei de Licitações (ar|.75, § 1'), objetivamente o

legislador privilegiou a notória especialização decorrente de diversas fontes do saber tais

como: desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelharnento

e equipe técnica, O que possibilita amplo rol documental apto a atestar/certificar a notória

especialização almejada na lei. No caso sob análise vê-se que a empresa habilitada nos autos é

dotada de atestados de capacidade técnica (notória especialização decorrente de

experiências), ou seja, a empresa é detentora de notória especialização conforme preconizado

no § l-', do art.25,ll,cfc art. 13, lV, da Lei n.8.666/93.

7. JUSTIFTCATTVA DE PREÇO:
Os preços praticados são de mercado, itens que demonstram, sem maiores aprofundamentos,
que p valor está adequado ao praticado no mercado, notadamente considerando-se a

credibilidade e exclusividade da empresa no mercado.

B. FORNECIMENTO DE SISTEMAS

8.1. Fornecimento de Sistemas de Gestão Tributária

Sistemas licitados:

3.1 - Sistema de gestâo de receitas proprias municipais.

3.2 - Sistema de gestão de Obras e planejamento urbano;

3.3 - Sistema de Auto Atendimento on-line;

3.4 - Sistema de Movimento Econômico on-line;



3.5-S

3.6 - Sistema de Controle de Processos web;

3.7 - Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços;

3.8 - Sistema de Gerenciamento de Execuçáo Fiscal;

3.9 - Sistema de Gerenciamento de Fiscalização de ISS;

3.10 - Sistema de Gerenciamento de Auto de Multa;

3.11 - Sistema de Gestão de Corretores lmobiliários.

3.2. Por questôes de compatibilidade, a

com uma única licitarrte, podendo estes
criterio da licitante.

locação de todos os sistemas
estar inseridos em executável

acima citados dar-se-á
único ou em vários, a

3.3. Os sistemas deveráo estar baseados no conceito de transaçoes, mantendo a lntegridade
dos dados em caso de queda de energia e/ou falha de software/hardware.

3.4. O sistema deverá permitir acesso simultâneo de usuários por modulo.

3.5. Gerar os arquivos de exportação de dados (forrnato texto) para alimentar automaticamente
os sistemas de contabilidade, conforme layouts e parâmetros estipulados por este.

3.6. Permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades:

3.6.1. Configurar a periodicidade;

3.6.2. Executar automaticamente o backup em horários previamente agendados;

3.6.3. Permitir o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando
sistemas;

3.7. O sistema de Gestáo de Receitas Proprias Municipais e Fiscalização deverá permitir a

integraçao total de dados, de forma on-line, sem troca de arquivos textos, entre os seguintes
sistemas:
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- Sistema de gestão de receitas próprias municipais.

- Sistema de gestão de Obras e planejamento urbano;

- Sistema de Auto Atendimento on-line;

- Sistema de Movimento Econômico on-line;

- Sistema de Execução Fiscal Eletrônica;

- Sistema de Controle de Processos web;

- Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços;

- Sistema de Gerenciamento de Execução Fiscal;

- Sistema de Gerenciamento de Fiscalizaçáo de ISS;

- Sistema de Gerenciamento de Auto de Multa;

- Sistema de Gestão de Corretores lmobiliários.

- Sistema de Gerenciamento do Setor Tesouraria;

- Sistema de GerenCiamento'de Protesto delTÍtulosj' "": ': '

- DES-lF - Declaração Eletrônica de Serviços de lnstituição Financeira;

3.'15 - Sisterna de Gerenciamento de Procuradoria

3.8. Quanto ao gerenciador de banco de dados - SGBD's, os sistemas deverão usar banco de
dados freeware, opensource e multiplataforma, a fim de garantir portabiliclade e independência
de suporte, eliminando o vÍnculo obrigatorio a um único fornecedor, além de eliminar o TCO
(Total CostofOwnership - Custo Total de Propriedade).

3.8. Os sistemas deveráo rodar nos equipamentos disponibilizados pela Licitante na Prefeitura
Municipal, em ambiente Linux e em ambiente web.

3.10. Os sistemas devem possuircontrole de permissÕes de acesso de cada usuário dentro de
cada sistema.

3.11. Possibilitar a seguranÇa total dos dados, mantendo a integridade do Banco de Dados e
conter mecanismos de proteção que impeçam a perda de transaçoes já efetivadas.

3.12. Os relatorios apresentados deveráo estar no formato gráfico, para serem impressos em
impressoras laser ou .1ato de tinta, permitindo a visualizaçáo dos relatorios em tela; salvá-los em
arquivos para posterior impressão e em arquivo PDF com a possibilidade de assinar
digitalmente.



3.13. Permitir selecionar no momento da impressão do relatorio qualquer impressora disponÍvel
na rede, possibilitando escolher tamanho de papel, configurar margens, selecionar intervalos
de páginas, indicar o número de copias a serem impressas e demais opçôes disponíveis na
impressora.

3.14. As atualizaçÕes deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas por meio digital
a critério da contratante.

3.1 5. Possibilidade de recu perar o banco a partir do arqu ivo de transaçáo (log).

3.'16. Possibilitar o acesso ao banco dados de fora do ambiente da prefeitura(remotamente) em
casos de necessidade.

3.17. Permitir que o relatorio desenvolvido pelo usuário fique no banco de dados disponível a
todos os usuários do sistema, e que integre ao backup dos dados do sistema.

3.18. Possuir consulta rápida aos dados cadastrais dos sistemas, sendo generalizada através
de botâo de funçáo, com acesso de qualquer local do sistema. Estas funçóes deverão ser
dinâmicas, e se adaptarem à utilizaçáo de cada usuário.

3.'19. Os sistemas/modulos deverâo permitir abrir mais de uma opção do menu principal,
simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. Por exemplo,
manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatorios distintos.

3.20. Para operacionalizaçáo dos sistemas, o usuário so poderá efetuar a entrada de dados via
sistema.

3.22. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SISTEMAS/MODULO:

Os sistemas propostos deverão preencher as exigências editalÍcias, e deveráo contemplar
integralmente as exigências tecnicas abaixo relacionadas, sob pena de desclassificação.

1 - SISTEMA DE GESTÃO OC RECEITAS PROPRIAS MUNICIPAIS.



O sistema deverá gerenciar o lanÇamento e a cobrança, bem como a possível execução fiscal
de toda e qualquer receita propria lançada pelo município.

t Todas as taxas, impostos e contribuiÇóes deverão ser tratados pelo sistema,
parametrizados de acordo com a legislação local quanto a sua formula de cálculo, correção e
índices, moedas, etc.
2 Possuir cadastros de logradouros, bairros, bancos, convênios, moedas, atividades
econômicas, planta de valores, de fiscais, cadastro único de contribuintes.
3 Possuir cadastro de classificaçáo de contribuintes, bem como associaçáo de mais de
uma classificaÇáo a urn contribuinte.
4 Ter configuração para mensagens de carnê, por iipo de tributo, número de parcelas,
debltos vencidos ou a vencer.
5 Possuir cadastro de imoveis, configurável conforme boletim cadastral da Prefeitura,
com a possibilidade de inserir campos nurnéricos (inteiros e dectmais), datas, horas e textos a
qualquer momento, permitindo a montagem da tela de manutenção de imoveis e empresas a

6 Permitir cálculo de juros e multas de debitos correntes baseado em formulas, podendo
variar de ano para ano e tambem de receita para receita.
7 Permitir controle de isenção/imunidade definido nas formulas de cálculo, permitindo
resumos por tipo de isenção/imunidade de cada receita.
8 Permitir que a Planta de Valores seja totalmente configurável baseada no BCI (Boletim
de Cadastro de Imoveis) e na localização do imovel.
9 Possibilitar que o usuário possa configurar e administrar novas informaçÕes sobre os
imoveis, econÔmicos e contribuintes, criando campos, Iivres, com conteúdo pre-fixado ou que
façam crÍtica da digitaçâo em outras tabelas.
l0 Permitir controlar as receitas de várias taxas, impostos e Contribuiçáo de Melhorias.
1 I Possibilitar verrficação de consistência durante o cadastro imobiliário e mobiliário
(econÔmico), impedindo, por exemplo, que um imovel construÍdo fique sem área da construçáo.
12 Permitir o controle de obras e construção crvil, informando se for do tipo Ampliação/
Reforma Construçâo ou Demoliçâo, e se for o catso gerar um novo irnóvel ou alterar o já
existente.
l3 Permitir o englobamento de imoveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão
de carnês e tambem poder consultar os valores detalhadamente de cada imovel englobado.
14 Ter o controle de emissão de 2u via.
l5 Possuir consulta de boletos emitrdos, por nosso número, valor de boleto, sacado,
vencimento inicial e ftnal e por convênio. Possibilitando a reimpressão do boleto pesquisaclo
idêntico ao original.
16 Possibilitar a emissão de parcelas através das janelas de consultas.
11 Ter controle sobre as notificaçoes de lançamentos emitidas/enviadas, anuladas e
devolvidas.
l8 Possibilitar a prorrogaçáo de vencimento de alguns ou de todos os lançamentos.
l9 Possibilitar o cadastramento e movimentaçâo das suspensÕes dos lançamentos.
20 Cadastrar as AverbaçÕes/Observaçoes para contribuinte, imoveis, dÍvidas e receitas
diversas (solicitação de serviço).
2l Controlar a emissáo de documentos impressos (forma de entrega, data entrega
e/oucancelamento).
22 Posslbilitar o lançamento automátrco de valores pagos a menor.
23 Controlar a compensação e restituiçáo de pagamentos eÍetuados indevidamente.
24 Controlar a execuçâo fiscal da divida ativa.
25 Cadastrar as vistorias de imoveis e econômicos.
26 Permitir pesquisar por qualquer campo dos cadastros do sistema, possibilitando
preencher mais de um campo.
21 Calcular todos os irnpostos ou taxas, pertinentes a cada cadastro tecnico utilizando
dados implantados na tabela de parâmetros, sem a dependência de alteraçÕes nos programas
de cálculo e atnda permitir cálculos ou recálculos individuais ou de urn grupo de contribuintes.
28 Emitir carnês dos tributos e dívida ativa, bem como segunda via, imprimindo
opcionalmente algumas parcelas. Emitir etiquetas e notificação de lançamentos, endereçadas
aos contribuintes que tiverem Iançamentos.



2() Possibilitar a consulta de Iançamentos (dados financeiros) através do nome, parte do
NOME, CNPJ/CPF,
30 Emitir certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negativa;
3l Emitir extrato da movimentação financeira do contribuinte (tributos pagos em abertos
ou cancelados);
32 Gerar arquivos para a impressão dos carnês por terceiros
33 - Emitlr gráficos para análise de receitas lançadas, arrecadadas, em dívida ativa e
isençÕes.
34 Controlar a emissáo e pagamento do lTBl, bloqueando a transferência de imoveis
quando este possui debitos ou está em dívida ativa. Permitir gerar o lTBl de mais de um imovel
do mesmo proprietário para o mesmo comprador.
35 Controlar as Iiberaçôes de impressão de documentos fiscais por gráficas.
36 Manter um cadastro de dias náo úteis para fins de cálculo de juro/multa.
37 Permitir trabalhar com várias moedas no sistema, (uFlR Reais, UFM) e com
indexadores para intervalos de datas.

39 Possuir relatorios, gerenciais, estatísticos e financeiros com resumos de dívidas
vencidas e a vencer, situaçâo do cadastro, resumo da arrecadação por dia/mês, por tipo de
dÍvida e por orgão arrecadador, de cancelamentos, de classificaçáo da receita de acordo com
plano de contas da Prefeitura, de pagamentos e de estorno de pagamento.
40 Emitir notificaçáo de cobrança adrninistrativa para os contribuintes devedores, com
parametrizaçáo do conteúdo da notificaçáo.
4I Possuir rotina automatizada de irrscrição dos tributos em dívida ativa.

38 Possuir rotinas de movimentaçÕes e alteraçoes de
cancelamentos, estornos, etc.).

42 O Sistema deverá controlar as dÍvidas ativas, gerando
inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), com cálculos

dívidas (anistias, prescriçÕes,
:

informaçôes sobre o ato da
de atualizações, acréscimos

^

legais e controle da execução fiscal.
43 Emissão dos livros de dívida ativa,
inscritos.

notificaçáo e etiquetas para os contribuintes

44 Emissão da Certidáo de Dívida Ativa junto com a petiçáo, com textos parametrizados,
através de única rotina para cobrança judicial.
45 Permitir baixas dos debitos automaticamente através
fornecidos pelos Bancos.

de arquivos de arrecadação

46 Consulta geral unificada da situaçâo do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de
todas as receitas) com valores atualizados e opção para impressâo de segundas vias, re-
parcelamentos e pagamentos.
41 Ter cadastro de configuração das regras de parcelamento da Divida Atrva, com valor
mínimo por parcela, número máximo de parcelas, percentuais de descontos para multa, juros,
correção monetária, honorários e valor principal. Permitir configurar os parcelamentos por tipo
de tributo e exercÍcio, bem como sua validade de aplicaçâo.
48 Permitir parcelar várias receitas, outros parcelamentos e dÍvidas executadas em um
mesmo parcelamentos.
49 Poderemitir uma guia unificada, relacionando todos os débltos, dÍvidas ativa e parcelas
de dívidas que o contribuinte estiver devendo.
50 Possibilitar o cadastramento de Íiscais, documentos fiscais, infraçoes, notificaçÕes. Os
quais poderão ser utilizados na programaçáo de açÕes fiscais e apuraçôes fiscais.
5l Ter um controle da apuraçáo dos lançamentos pelo contribuinte, comparando quanto
foi declarado e quanto foi recolhido pelo contribuinte, possibilitando o lançamento da diferença
apurada, com o devido acréscimo enotifrcação flscal.
52 Possibilidade de gerar auto de infraçÕes e notificaçÕes aos contribuintes.
53 Possibilidade de controlar a emissáo de notas avulsas, impressas pela secretaria da
fazenda.
54 Possibilitar o controle de requerimento de baixa, suspensáo e cancelamento de
atividades
55 Ernissão de documentos inerentes a fiscalização: Termo de lnício da Fiscalização,
Termo de Encerramento da Fiscalização, Ternro de Ocorrência, -l-ermo de Solicitaçáo de
Documentos, lntimação, Recibo de Entrega de Documentos, Auto de lnfração, Planilha de
Cálculo da Apuração Fiscal.
56 Possibilitar a consulta de açôes fiscais por fiscal,
51 Possibilitar a mudança de modelos de carnês pelo proprio usuário.
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58 Manter o historico dos valores calculados de cada exercício.
59 Possibilitar que o servidor municipal possa configurar e administrar novas informaçôes
sobre os imoveis, econômicos e contribuintes.
60 controlar os projetos para emissáo Alvará rje construção e Habite-se.6l Possuir rotinas de configuração atraves de formulas para automaticamente cancelar,
suspender e anistiar a dívida ativa, com seus respectivos registros,
62 Possibilitar que seja feito cálculo simulado, baseado no historico
exercícios anteriores, dados cadastrais do exercÍcio atual, considerando os
cálculo do exercÍcio solicitado.
63 Possuir rotina para rmportar imagem da planta cartográfica do imovel.
64 Possuir cadastro para suspender notificaçÕes e autos de infraÇão, bem
suas movimentaçôes durante o processo.
65 Ter o controle para ME e EPP's optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei
Complemen tar 12312006.
66 Possuir controle da liberação do alvará provisorio conforme Lei Complementar123/06.
67 Efetuar as baixas dos debitos através de leitora de corJigo cje barras.
68 Emitir relatorio para conferência apos as baixas.
69 Controle de acessos de grupos de usuários em nÍvel de telas, campos, operaçÕes e
relatorios;
10 Controle de acessos dos usuários em nível de telas, campos, operaçoes e relatorios;
7l Auditoria, através de relatorios, das açÕes realizadas pelos cisuários;
72 Manter o hrstorico dos conteúdos alterados em nÍvel de campos;
13 Permitrr bloqueio de usuários;
74 Permitir a localizaçáo das telas do sistenra por meio de ferramenta de busca;
75 Permitir alocalizaçêto de campos por meio de ferramenta de busca;
l6 Permitir alocalizaçãto de relatorios por meio de ferramenta de busca;
71 Manter o atalho das telas mais acessadas por usuário;
18 Manter a personalização da área de trabalho do sistema por usuário;
19 Permitir bloqueio temporário da área de trabalho por usuário;
80 Permitir o envio de mensagens entre os usuários do sistema;
Bl Possibilrtar ao usuário autonomia na criação e/ou alteraçáo dos campos dos boletins,
imobiliário e economico;
82 Permitir ao usuário a inclusão e alteraçáo de campos do boletim nas telas de cadastro
imobiliário e econômico;
83 Possibilitar a personalizaçâo da disposição dos campos das telas dos boletins;
84 Permitir cálculo simulado;
85 Permitir ao usuário autonomia na criação e manutençâo das formulas de cálculo dos
tributos e taxas;
86 Manter historico de cálculos e recálculos efetuados;
81 Manter log de resultados dos processos de cálculo, com usuário, data,
do procedimento;
88 Permitir ao usuário a clonagem de relatorios existentes com ou
mantendo o relatorio original;
89 Permitir a localização de relatorios por meio de ferramenta de busca;
90 O sistema deve possibilitar o envio de relatorios através de e-mail;
9l O Sistema deve exportar os relatorios em formato pdf;
92 No menu do sistema, somente deverão estar disponíveis as açoes permitidas a cacla
usuário, sendo que as demais náo deverão estar visÍveis.

2. SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Os dados imobiliários e contribuintes devem ser o mesrro do sistema tributário, bem
como o controle dos debitos deve ser feito pelo sistema tributário. O sistema deverá possuir
ferramenta para localização das telas e relatorios;

de alteraçÕes,
parâmetros de

como controlar

hora e detalhes

sem alteraçôes,

ô

,,r,^rr,&rg



,éííia\
[p oot-lr "à'
"=r,"r.,f-rrror/

^

1 Possuir controle de permissÕes aos recursos do sistema, com gerenciamento único
pelo sistema tributário;
2 Permitir o cadastro de finalidades dos processos de obras;
3 Permitir o cadastro de tipos de requerimentos dos processos de obras, permitindo a
associaçáo de formula de cálculo e identificação da necessidade de consulta previa;
4 Permitir inforrnar se o tipo de requerimento é para habite-se;
5 Permitir o cadastro dos fiscais de obras;
6 Permitir o cadastro de zonas de uso;
7 Possibilitar o cadastro de processo de licença de construção;
8 Possibilitar o cadastro de processo de habite-se;
9 Possibilitar o cadastro de processo de demoliçáo;
10 Possibilitar o cadastro de desmembramento;
11 Permitir cadastrar notificaçôes de obras;
12 Permitir lançar infraçôes com seus devidos debitos;
13 Possibilitar o cadastro e o controle das consultas prévias, gerenciando deferimentos;
indeferimentos e andamentos;
14 Permitir o cadastro e controle das correçôes dos processos de obras;
15 Permitir consultar os processos de obras, bem como imprimir seus formulários'
16 Possuir formulário de impressáo de consulta prévia;
17 Possuir formulário de impressão de requerimento de desmembramento;'18 Possuir formulário de impressáo de requerimento de demolição;
19 Possuir formulárío de rmpressão de alvará de dernolição;
20 Possuir formulário de impressão de resumo do processo de obras;
21 Possutr formulário de impressão de requerimento de licença de execuçáo de obras;
22 Possuir formulário de impressáo de alvará de licença;
23 Possuir formulário de impressáo de notificaÇão de obras;
24 Possuir formulário de impressão de correção de projetos;
25 Possuir formulário de impressão de declaração de subsolo;
26 Possuir formulário de impressão de alvará de uso;
27 Permitir a criação de formulários conforme a necessidade dos usuários.

3 SISTEMA DE AUTO.ATENDIMENTO WEB AOS CONTRIBUINTES

Todas as informaçÕes disponíveis Web, bem como todos os seus recursos deverão ser
parametrizadas através do sistema de gestáo tributária da prefeitura, excluindo a necessidade
de outra ferramenta de gerenciamento. Não deverá haver delay (tempo de espera) de
atualizaçáo, em relaçáo aos dados da prefeitura e aos publicados na web. (itens abaixo seráo
desclassificatorio)

1 Permitir consulta em tempo real.
2 Permitir a visualizaçáo das fotos dos imoveis, cadastradas no sistema tributário;
3 Permitir visLralizar os valores venais utilizados nos cálculos;
4 Permitir visualizar as características de localização do imovel;
5 Permitir visualizar as características técnicas do lote;
6 Permitir visualizar as caracterÍsticas da edificação, quando houver,
7 Permitir a consulta, emissão e validação de certidôes de débitos (Negativa, Positiva ou
Positiva com efeito negativo);
B Permitir atualizar o endereço de correspondência dos contribuintes e da mesma forma
alualizar a base de dados da prefeitura imediatamente;
9 Permitir a consulta dos debitos do imovel oferecendo o recurso de atualização das
dívidas no período desejado pelo contribuinte, sendo que este perÍodo deverá atender as
configuraçôes estipuladas pela prefertura;



i'iil,1 i i I I iiÍr'r l.ll. l,,ilt',ii r,laj

t. rrti"tlt.,lrr:j l tr: f: í r r{ . .J..: ,'1 1r rii r trl'

sendo estes cadastrados atraves do sistema de gerenciamento dos tributos;

i ,".1
I

10

site,

4 - STSTEMA DE GERENCTAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA ON-LtNE

Todas as informaçôes disponÍveis através da internet bem como todos os seus recursos
deveráo ser parametrizados atraves do sistenra de gestão tributária da prefeitura, excluindo a

necessidade de outra ferramenta de gerenciamento. Não deverá haver delay (tempo de

espera) de atualização, em relação aos dados da prefeitura e aos publicados na web. (item
desclassificatorio)

'1 Os serviços on-line devem ser extensÕes do sistema de gestão tributária da prefeitura,
dessa forma, as consultas e os processos disponÍveis pelas ferramentas on-line deverão
manter uma sincronia enr tempo real corn a base oficial da prefeitura. Não deverá haver delay
(tempo de espera) de atualização, em relaçáo aos dados da prefeitura e aos publicados na
web. (item desclassificatorio)
2 Permitir a seleção de atividades conforme tabela CNAE e ou tabela de atividades
cadastradas no sistema de gestáo tributária da prefeitura;
3 Deverá disponibilizar meios para que o contribuinte envie à prefeitura, via internet,
informaçoes fiscais de todos os serviços prestados e tomados por ele, atraves de declaraçôes
de Documentos Fiscais emitidos e recebidos.
4 Possibilitar a emissão de guias de recolhirrento.
5 Deverá disponibilizar meios para que a Administração Municipal verifique as
informaçoes enviadas pelos contribuintes por rneio das Declaraçóes, tais conro: serviços
prestados por Empresas de fora do Município serviços prestados por Ernpresas locais,
serviços prestados fora da Cidade por Empresas locais, relaçâo dos Serviços corx rnaiores
Arrecadaçôes/Declaraçoes, comparativo entre Servrços prestados e tomados para
procedimentos fiscais
6 Deverá possuir demonstrativos em Gráficos.
7 Possibilitar o lançamento autornático dos valores declarados no Ststema de Tributaçáo
B Deverá controlar a arrecadação do lrnposto sobre Serviço, permiiindo que as empresas
enviem a obrigação tributária acessoria (escrrturação de serviços prestados e tomados) e a
obrigação tributária principal (pagamento do ISS) pela internet.
9 Disponibilizar meios para que o contribuinte realize as declaraçoes de serviços
prestados e/ou tomados, manual, informando os documentos fiscais indlvidualmente, ou
através de arquivo de sistemas de escrita fiscal ou contábil utilizados por empresas e

escritorios de contabilidade (layout definido pela Prefeitura) com todos os docurnentos a serern
declarados.
1O -l-eropçâo de emitir Recibo de Declaraçâo de ISS e cle ISS Retido.
11 Possibilitar a escrituração de docurlentos fiscais emitidos e recebidos. Permitir a

consulta do contribuinte envolvido (prestador ou tornador) por meio do CNPJ/CPF diretatnente
à base de dados do rnunicÍpro. Possibilitando o cadastro do contribuinte caso não exista. O
sisterna de necessariamente permitir a inclusão de mais de utra atividade, dtstinta, por
lançamento. (item desclassificatorio)
12 Possibilitar a escrituração com suas particularidades tributárias para: prestadores de
serviços, tornadoresde serviços sujeitos ou náo à substituição tributána, serviços eventuais,
não enquadrados no cadastro mobiliário; escolas, acadenrias de girrástica, hoteis, motéis,
estacionamentos, teatros, salas de espeiáculo, entre outros, cujo tomador de serviço é pessoa
física; escrrtorios contábeis, possibilitando escrituração de todos os seus clientes (prestacior/
tomador de serviços), com ou sem movimentação; condominios; instituiçôes financeiras,
possibilitando a importação do plano de contas.
13 Permitir a seleçáo dos planos de conta fornecidos pelos bancos do municÍpio e
também cadastrados no sistema de gestáo tributária da prefeitura;

que acessarem o



15 O gerenciamento dos usuários bem como a manutenção de senhas e permissões deve
ser controlado pelo mesmo gerenciador de usuários do sistema de tributos da prefeitura; (item
desclassificatorio)
16 Possibilitar o cadastramento de solicitação de AIDF
responsável ou pela gráfica. (item desclassiircatorlo)
17 Possibilitar o deferimento ou indeferimenlo automático

pelo contribuinte, contador

por meio de parâmetros
cadastrados no sisterra tributário. (item desclassificatorio)
1B Permitir declaraçÕes retificadoras possibilitando emissão da guia de pagamento.
19 Permitir, ao Írscal, a possibilidade de desfazer o fechamento econômico de um
prestador de serviço, sendo que este processo acarretará no cancelamento do debito
anteriormente inserido. Este procedimento deverá ser exclusivamente dos administradores do
srstema e devidamente auditados. (item desclassrÍrcatorio)
20 Permitir a consulta dos debitos da empresa oferecendo o recurso de atualização das
dívidas no perÍodo desejado pelo contribuinte, sendo que este perÍodo deverá atender as
configuraçóes estipuladas pela prefeitura;
21 Permitir, ao fiscal, desfazer a declaração retificadora, cancelando, automaticamente, o
debito gerado no sistema tributário. (item desclassificatorio)
22 Permitir rnais de uma declaração por competência.
23 Atender a LC 12312006 referente ao Simples Nacional.
24 Permitir a emissáo de Guias corn numeraçáo para Pagamento conforme convênio
bancário da Prefeitura
25 Emitir Livro de ISS especificando as declaraçôes normais e retificadoras
26 Possuir relatorio para conferência de serviços declarados
27 Notificar eletronicamente o declarante de possíveis irregularidades encorrtradas em
suas declaraçôes
28 Possibilitar o envio de avisos/mensagens aos declarantes prestador/tomador de
serviços, por empresa por grupos de empresas ou todas as empresas, ficando visÍvel quando o

declarante acessar o sistenra de declaraçoes.
29 Permitir a configuraçâo da geração autonrática de autos de infração para declaraçÕes
enviadas fora do prazo.
30 Permitir o controle eletrônico das AIDF, com possrbilidade de a Gráfica validar, via
internet, a autorizaçáo emitida pelo sistema.
31 Permitir definição de formulas de cálculo para cobrança do lSS.
32 Possibilitar o enquadramento de atividades náo relacionadas no cadastro da empresa.
33 Permitir efetuar DeclaraÇáo Sem Movimento.
34 Permitir a emissão de relatorios de declarantes; de competências; de solicitação de
alteração cadastral; de transferência de contadores e de declarantes por contadores.
35 Emitir relatorios de arrecadação e a relação de declaraçÕes com inconsistências nas
AIDF,
36 Possuir relatorio para consulta da situação do declarante visualizando as declaraçÕese
o imposto pago.
37 Possibilitar o cruzamerrto de declaraçÕes, confrontando os dados informados pelo
prestador com os dados informados pelo tomador do serviço.
3B Possuir relatorio para conferencia de declaraçÕes por atividade agrupando os dados
por competência.
39 Possibilitar a visualização das declaraçÕes das empresas em regime de estimativa,
comparando o valor estimado com o valor declarado.
40 Permitir visualizar a relação de docurnentos fiscais lrberados pela AIDF e não
declarados no sistema
41 Visualizar as atividades com maior valor declarado, informando o valor de cada
atividade e a media mensal.
42 Ter relatorio estatístico que aponte a media de consumo de notas fiscais por

competência dentro de uma atividade com AIDF.
43 Pernrrtir a realização de estudo das atividades/de serviços prestados no município,
analisando se o tomador náo declarou ou reteve e não declarou.
44 Possibilitar o rateio do valor pago, relacionando as atividades do referido serviço com
identificação o imposto pago e seus acréscimos legars, conforme legislação nrunicipal em vigor.
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14 Permitir a emissão de informativos direcionados aos e ou contadores que
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45 Possibilitar a visualizaÇão dos maiores prestadores de serviçors sediados fora do
município e que prestam serviços no municípro.
46 Ter relatorio de saldos a compensar, compensados e bloqueados, referentes a
declaraçÕes efetuadas.
47 Ter relatorios que apontam a quantidade de Documentos Fiscais emitidos por
declarante e por competência.
48 Vrsualizar resumo das declaraçoes efetuadas por competência, informando a
quantidade, valores declaracjo, pago e aberto.
49 lntegração com o sistema de tributação para cadastro único de contribuintes e
inscrição em Dívida Ativa.
50 Possibilitar a inciusao de novas informaçôes no Cadastro Mobiliário.
51 lntegraçáo com a contabilidade para registrar a arrecadação.
52 Permitir a realizaçáo de estudr: das atividades/serviços tomados de fora do município.
53 Possibilitar a identificação de contribuintes inadimplentes, ntaiores declarantes e
pagadores do murricÍpio.
54 Possibilitar a comunicaçáo via sistema entres declarantes e fiscais
55 Possibilitar a averiguação de serviços prestados por empresas desativadas ou
baixadas.
56 Controlar notas fiscais utilizadas, sem a devida AIDF.
57 , : Possibilitar o controle das datas dos docuntentos ftscais declarados.
5B Posslbilitar a arrálise do valor declarado mensalmente e o valor médio declarado por
atividade.
59 Possibilitar o confronto entre os valores dos serviços declarados com as despesas
declaradas no mesmo período.
60 Possibilitar a análise das declaraçoes dos contribuintes levando em consideração a
média de sua categoria.
61 Os valores retidos na fonte devem ser apropriados para os seus respectivos
prestadores, de forma que o relatorio financeiro proporcione uma visão real dos maiores
prestadores ou responsáveis tributários.
62 Análise das empresas que estão enquadradas em regime de Estimativa e que
ulirapassam o valor estimado.

5. SISTEMA DE EXECUÇÃO TISCAI ELETRÔNICÂ

Esse sistema deve permitir o cadastramento de todos processos judiciais em andamento na

procuradoria do nrurricípio, sejam eles orrginários de dividas tributrlrias, ou entâo processos

contra a prefeitura. O sisterna deverá possurr ferranrenta para localtzaçáo das telas e relatorios;

'1 Possuir cadastro de procuradores;
2 Possuir cadastro de comarcas;
3 Possuir cadastro de executados;
4 Possuir cadastro de movimentaçÕes dos processos;
5 Efetuar o cadastramento de petiçoes, anexas ao processo;
6 Possuir cadastro de departamentos;
7 Controle dos procedimentos processuais;
8 Controle dos tipos de citaçáo;
9 Associaçâo dos processos com as CDAs, bem como consulta do processo integrada
ao sistema de tributaÇáo;
'10 lntegraçáo total com o I-J/PA na troca de informaçÕes de forma eletrônica, dentro dos
padroes fornecidos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARA;
11 Todo arquivo digital enviado cleve ser assinado digitalmente conforme exigências do
Tribunal,
12 Permitir o envio de petiçÕes rniciais ou ainda intermediárias, e opçâo para envio de
documentos ar'rexos.
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6 - SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO E PROCESSOS WEB.

1 Permitir a consulta e/ou impressão de processos através do codigo e ano, nome do
requerente ou CPF / CNPJ, tipo de solicitação, status de processo, por setor. Permitir, apos
feita a consulta, a visualizaÇão e/ou impressáo clos andamentos , setores, por onde tramitou o
processo. ldentificar por meio de cores os status de andanrento, atraso e encerramento dos
processos.
2 Possibilitar a consulta, apenas, de processos em atraso, por um ou todos os setores.
3 Permitir o cadastramento do tipo de solicitaçáo de processos, informando a previsão de
termino de tramitaçáo do processo.
4 Cadastrar os documentos necessários para cada tipo de solicitaçáo.
5 Permitir o registro de pareceres em cada andamento.
6 Permitir restriçôes de acesso aos processos sob sua responsabilidade.
7 Exibir os setores, os usuários e as datas de andamento do processo.
B Emissão do comprovante de protocolizaçáo do processo.
9 Possibilitar que o processo, apos seu andamento, seja distrrbuÍdo automaticamente
aos usuários da unidade de destino.
10 Permitir o controle de acesso aos recursos do sistema e suas funcionalidade, tal como,
inclusáo, alteraçâo, acesso, impressáo e exclusáo.
11 Armazenar as informaçÕes sobre exclusÕes de processos.

7. STSTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Sistema para geração e controle de notas fiscais de servtço eletrÔnicas;

l. Possuir cadastros de logradouros, bairros, bancos, convênios, moedas, atividades
econômicas, planta de valores, de fiscais, cadastro único de contribuintes.
2. Possuir cadasiro de classificação de contribuintes, bem como associaçâo de mais de
uma classificação a um contribuinte.
3. Possuir cadastro de empresas, configurável conforme boleiim cadastral da Prefeitura,
com a possibilidade cje inserrr campos nurntlricos (inteiros e decimais), datas, horas e textos a
qualquer momento, permitindo a montagerr da tela de manutençáo de empresas a criterio da
prefeitura, inclusive permitindo alteraçâo na ordem de digitaçáo dos carnpos.
4. Possibilitar que o usuário possa configurar e administrar novas informaçoes sobre as
empresas e contribuintes, criando campos, livres, com conteúdo pre-fixado ou que façarn
crÍtica da digitaçâo em outras tabelas.
5. Efetuar a integraçáo com o atual sistema de Gestão de Receitas do município, para

que este possa controlar as receitas geradas pela emissão de notas.
6. Calcular todos os irnpostos ou taxas, pertinentes a cada nota ernitida utilizando dados
implantados na tabela de parâmetros, sem a dependência de alteraçÕes nos programas de
cálculo.
7. Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros) atraves do nome, parte do
nome, CNPJ/CPF.
8. Emitir extrato da movimentação financeira do contribuinte (tributos pagos, em abertos
ou cancelados);
9. Possuir relatorios, gerenciais, estatísticos e financeiros com resumos de dívidas
vencidas e a vencer, situaçáo do cadastro, resLrmo da arrecadação por dia/mês, por tipo de
dívida e por orgão arrecadador, de cancelamentos, de classrficaçáo cla receita de acordo com
plano de contas da PreÍ'eitura, de pagartentos e de estorno de paSlamento.

10. Possibilitar o caclastranrento de fiscais, documentos fiscais, infraçóes, notificaçÔes. Os
quais poderâo ser utilizados na programaçáo de açoes fiscais e apuraçÕes fiscais.
ll. Ter um controle da apuraçáo dos lançamentos pelo contribuinte, comparando quanto
foi declarado e quanto foi recolhido pelo contribuinte, possibilitando o lançamento da diferença
apurada, com o devido acréscimo enotificaçáo fiscal.
12. Possibilidade de gerar auto de infraçÕes e notificaçôes aos contribuintes.
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13. Possibilitar o controle de requerimento de baixa, suspensáo
atividades.
14. Emissáo de documentos inerentes a fiscalizaÇâo: Termo de lnicio da Fiscalização,
Termo de Encerramento da Fiscalizaçào, 1-ermo de Ocorrência, Termo de Solicitação de
Documentos, lntimaçáo, Recibo de Entrega de Documentos, Auto de lnfraçáo, Planilha de
Cálculo da Apuração Fiscal.
15. Possibilitar a consulta de açôes fiscais por fiscal.
16. ' Possuir cadastro pa[a susperrder notiÍicaçÕes e autos de infraçâo, bem como controlar
suas movimentaçÕes durante o processo.
17. Ter o controle para ME e EPP's optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei

ComplemenÍar 12312006.
18. Controle de acessos de grupos de usuários em nível de telas, campos, operaçÕes e
relatorios;
19. Controle de acessos dos usuários em nívelde telas, campos, operaçóes e relatorios;
20. Auditoria, através de relatorios, das açôes realizadas pelos usuários;
21. Manter o historico dos conteúdos alterados em nível de catnpos;
22. Permitir bloqueio de usuários;
23. Permitir alocalizaçáo das telas do sistema por meio de ferramenta de busca;
24. Permitir a localização de campos por rneio de ferramenta de busca;
25. Permitir a localizaçáo de relatorios por meio de ferramenta de busca;
26. Manter o atalho das telas mais acessadas por usuário;
21. Manter a personalização da área de trabalho do sistema por usuário;
28. Permitir bloqueio temporário da área de trabalho por usuário;
29. Possibilitar ao usuário autonomia na criaçáo e/ou alteraçáo dos campos do boletim
econômico,
30. Possibilitar a personalizaçáo da disposiçáo dos campos das telas dos boletins,
3 L Permitir ao usuário a clonagem de relatorios existentes com ou sem alteraçóes,
mantendo o relatorio original;
32. O sistema deve possibilitar o envio de relatorios e boletos através de e-mail sem
necessidade de outro gerenciador de email,
33. O Sistema deve exportar os relatorlos em formato pdf;
34. Disponibilizar Aplicativo Desktop para o cadastrarnento de RPS (Recibo Provisorio de
Serviços);
35. O Aplicativo deve possibilitar a importação de RPS oriundos de sistemas de terceiros,
por meio de lay-out pré-estabelecido;
36. O Aplicativo deve permrtir o envio de RPS para o Modulo Web, alocado no servidor do
município. Tambem deve ser possível que o aplicativo receba as NFS-e gerada através da
sincronizaçáo com o Modulo Web;
37. Possibilitar a impressáo de RPS e NFS-e nos aplicativos Desktop e Web;
38. Possuir rotina de cancelamento de RPS, com ou sem substttLtição, assim como das
NFS-e nos aplicativos Desktop e Web;
39. O aplicativo deve possibilitara exportação de arquivos em lay-out pré-estabelecido, a

fim de integraçâo com sistemas de terceiros;
40. Possuir rotina de carga de dados, para inicializaçáo cadastral do sistema, as
rnformaçôes dos contrrbuintes devenr estar sincronizadas com as infot'maçÕes do Sistema
l-ributário;
41. Funcionalidades para pesqursar, consultar, imprimir e valtdar NFS-e através da internet
e do Aplicativo Desktop;
42. lntegração total, em tempo real, com o sistema de tributação municipal;
43. lntegraçáo total, em tempo real, com o sistema de movimento econÔmico do município;
44. lntegraçáo total, ern tempo real, com o sistema de fiscalizaçáo do município;
45. Relaiorios de NFS-s emitidas, canceladas, por período, por prestador, por atividade;
46. No ato de geraçáo da NFS-e o sistema deve sirrcronizar as informaçÕes de tomador de
serviço com a base de dados dos contribuintes do municÍpto, garantido uma compatibilidade de
dados entre os sistemas;
41. O sisterna deve utilizar e consultar a tabela de atividades e alÍquotas de serviços do
munrcípio, garantindo a consistêncra das informaçôes fiscais utilizadas na geraçáo da NFS-e;
48. O sistema deve possuir um modulo admrnistrativo para o controle dos usuários do
sistema, sendo possível gerenciar grupos e suas devidas permissÕes;

de



, i, l'iii i i llti;ir'i í,,i11:,;li;lijil
i, ,.*., . i: à 1, i r. ,_ ,. ,.., .,,,,-,.,, ...- I ,: -!l

t.* 1 -.i.;^.?..rrl 
:. 'li . ,].- !,i..";ii 1-*:* i]l' ii t. ,1., L" 7i i.-..r ir Lr l....:l .. í I .r

"--rj 'itir.'ri.r,tli:iiii,l,l iriiillitlíii I 1.1:,1;liiijtii ii iilll li:l

49. O sistema deve pennitir conÍigurar e fixar a empresa toma
"Substituto Tributário" obrigatorra e permanente
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8 - STSTEMA DE GERENCTAMENTO DE EXECUÇÃO FTSCAL

Esse sistema deve permitir o cadastramento de todos processos judiciais em

andamento na procuradoria do município, sejam eles originários de dÍvidas tributárias, ou então
processos contra a prefeitura. O sistema deverá possuir ferramenta paralocalizaÇão das telas
e relatÓrios,

Possuir cadastro de procuradores;

Possuir cadastro de comarcas;

Possuir cadastro de executados;

Possuir cadastro de movimentações dos processos;

Efetuar o cadastramento de petiçÕes, anexas ao processo;

Possuir cadastro de departamentos;

Controle dos procedimentos processuais;

Controle dos tipos de citação;

Associaçáo dos processos com as CDAs, bem como consulta do processo integrada
ao sistema de tributaçáo;

10 lntegraçáo totalcom o TJ/PA na troca de informaçÕes de forma eletrônica, dentro dos
padrôes fornecidos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARA;

11 Todo arquivo digital enviado deve ser assinado digitalmente conforme exigências do

Tribunal;

12 Permitir o envio de petiçoes iniciais ou ainda intermediárias, e opção para envio de

documentos anexos.

I - STSTEMA DE GERENCTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE tSS.

O sistema deverá gerenciar o lançamento e a cobrança, de valores oriundos do setor de

fiscalização do município,

2

J

4

5



1 Utilizar o atual cadastros de empresas, logradouros, bairros, bancos, convênios, moedas,
atividades econômicas, planta de valores, de fiscais, cadastro único de contribuintes.

2 Permitir cálculo de juros e multas de debitos corentes baseado em formulas, podendo variar
de ano para ano e tambem de receita para receita.

3 Permitir conirolar a fiscalização das receitas de várias taxas, impostos e Contribuição de
Melhorias.

4 Possibilitar a emissão de parcelas através das janelas de consultas.
5 Ter controle sobre as notificaçôes de lançamentos emitrdas/enviadas, anuladas e devolvidas.
6 Possibilitar a prorrogaçâo de vencimento de alguns ou de todos os lançamentos.
7 Possibilitar o cadastramento e movimentação das suspensÕes dos lançamentos.
B Controlar a emissáo de documentos impressos (forma de entrega, data entrega

e/oucancelarnento).
9 Possibilitar o lançamento automático de valores pagos a menor.
'10 Cadastrar as vistorias de cadastros econônricos.
11 Permitir pesquisar por qualquer campo dos cadastros do sistema, possibilitando preencher

mais de um campo.
12 Emitir carnês dos tributos fiscalizados e em dívida ativa, bem como segunda via, imprimindo

opcionalmente algumas parcelas. Emitir etiquetas e notificação de Iançamentos, endereçadas
aos contribuintes que tiverenr lançamentos.

13 Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros)através do nome, parte do nome,
CNPJ/CPF.

14 Emitir certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negatrva;
15 Emitirextrato da movimentaçâo financeira do contribuinte (tributos pagos, em abertos ou

cancelados);
'16 Controlar as liberaçôes de impressâo de docurnentos fiscais por gráficas.
17 Manter um cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa.
1B Possuir rotinas de movimentaçÕes e alteraçÕes de dívidas (anistias, prescriçÕes,

cancelamentos, estornos, etc.).
19 Possuir relatorios, gerencrais, estatÍsticos e financeiros com resumos de dÍvidas vencidas e a

vencer, situaçáo do cadastro, resun-]o da arrecadação por dia/mês, por tipo de dÍvida e por
orgão arrecadador, de cancelamentos, de classificação da receita de acordo com plano de
contas da Prefeitura, de pagamentos e de estorno de pagamento.

20 Ernitir notificaçâo de cobrança adrninistrativa para os contribuintes devedores, com
parametrizaçáo do conteúdo da notificaçáo.

21 Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação fornecidos
pelos Bancos.

22 Consulta geral unificada da situaçáo do contribuinte (dÍvida ativa, debitos correntes de todas as
receitas) com valores atualizados e opçáo para impressâo de segundas vias, re-
parcelamentos e pagamentos.

23 Poder emitir uma guia unificada, relacionando todos os debitos dívitjas ativa e parcelas de
dívidas que o contribuinte estiver devendo.

24 Possibilitar o cadastramento de fiscais, documentos fiscais, infraçÕes, notiÍicaçoes. Os quais
poderão ser utilizados na prograrnaçáo de açoes fiscais e apuraçoes fiscals.

25 Ter um controle da apuraçáo dos lançamentos pelo corrtribuinte, comparando quanto foi
declarado e quanto foi recolhido pelo contnbuinte, possibilitando o lançamento da diferença
apurada, com o devido acréscirno enotificação fiscal.

26 Possibilidade de gerar auto de infrações e notificaçoes aos contribuintes.
27 Emissão de documentos inerentes a fiscalizaçáo: Termo de lnício da Fiscalizaçao, Termo de

Encerramerrto da Fiscalizaçáo, Termo de Ocorrência, l-ermo de Solicitaçâo de Docuntentos,
lntimaçáo, Recibo de Entrega de Documerrtos, Auto de lnfraçáo, Planilha de Cálculo da
Apuração Fiscal.

28 Possibilitar a consulta de açoes fiscais por fiscal
29 Possibilitar a mudança de modelos de carnês pelo proprio usuário.
30 Manter o historico dos valores apurados de cada exercÍcio.
31 Possuir cadastro para suspender notificaçÕes e autos de infração, bem como controlar suas

movimentaçoes durante o processo.
32 Controle de acessos de grupos de usuárros em nÍvel de telas, campos, operaçÕes e relatorios,
33 Controle de acessos dos usuários em nÍvel de telas, campos, operaçôes e relatorios;
34 Auditoria, através de relatorios, das açÕes realizadas pelos usuarios;
35 Manter o historico dos conteúdos alterados em nível de campos;



36 Permitir bloqueio de usuários;
37 Permitir a localização das telas do sistema por meio de ferramenta de busca;
38 Permitir a localização de campos por meio de ferramenta de busca;
39 Permitir a localização de relatorios por meio de ferramenta de busca;
40 Manter o atalho das telas mais acessadas por usuário;
41 Manter a personalização da área de trabalho do sistema por usuário,
42 Permitir bloqueio ternporário da área de trabalho por usuário;
43 Permitir o envio de mensagens entre os usuários do sistema;
44 Permitir ao usuário a clonagem de relatorios existentes conl ou sem alteraçôes, mantendo o

relatorio original;
45 Permitir a localização de relatorios por meio de ferramenta de busca;
46 O sistema deve possibilitar o envio de relatorios através de e-mail;
47 O Sistema deve exportar os relatorios ern formato pdf;

No menu do sistema, somente deveráo estar disporríveis as açÕes permitidas a cada usuário,
estar visíveis.sendo que as dernais não deverão

1O _ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AUTO DE MULTA.

O Modulo de Auto de Multa devepossibilitar aos colaboradores da Prefeitura efetuar seus
trabalhos de Fiscalizaçáo de Contribuinte, Empresas e lmoveis em independente dos objetos
geradores;
O sistema deve permitir a geração, gravaçào e impressão de intimaçÕes fiscais conforme
textos previamente estabelecidos pelas configuraçÕes do sistema e com a possibilidade de
alteraçÕesindividLrais;
O sistema deve permitir a geraçáo, gravação e impressão de notificaçoes fiscais conforme
textos previamente estabelecidos pelas configuraçÕes do sistema e com a possibilidade de
alteraçÕesind ivid uais;
Deve ser permitido a geração, gravaçâo e impressão de multas fiscais dos debitos de um
indivíduo fiscalizado, permitindo que o fiscal possa efetuar a geraçáo da dÍvida conforme
parâmetro especÍfico de valor e vencimento da multa. Deve conter textos previamente
estabelecidos pelas configuraçôes do sistema e com a possibilidade de alteraçÕesindividuais;
A dÍvida de multa deve ser baseada em um tributo específico que deve ser determinado pela
Prefeitura em seu sistema de tributos, dessa forma, centralizando e organizando o controle das
contas do município;
Todos os documentos e procedimentos devem conter um vínculo direto com o controle de
usuários e grupos já utilizados pelo sistema de tribuios do município;
Deve ser possÍvel atualizar os débitos já inseridos de uma multa, processo que resultará na
substituição dos valores lançados anteriorrnente.
Todas as atualizaçÕes financeiras bem como as inserçôes devern possuir o registro dos
usuários responsáveis;
O sistema deve possuir um recurso de impressão que reúna todos os documentos envolvidos
em um processo de auto de multa, permitindo que possa agrupar em um útnico processo físico
o registro da autuaçáo.

11 * SISTEMA DE GESTÃO OT CORRETORES IMOBILIÁNIOS.

I Permitir, através da internet, a consulta de informaçóes relativas aos imoveis;
2 Controlar a permissão de acesso, com login e senhas previamente cadastradas;
3 Permitir consulta em tempo real.
4 Permitir consulta ern grupo, possibilitando pesquisas por nome, lotearnento, quadra, lote, rua e

bairro.
5 Permitir a visualizaçáo das fotos dos imoveis, cadastradas no sistema tributário; Permitir

visualizar os valores venais utilizados nos cálculos;
6 Permitir visualizar as oaracterÍsticas de localizaçáo do imovel;

a 6

7

B

I



I i,. .'.,,', "iii I! rlltil,', i.:ll";li:li',\l
,r. ir;.l...,jr' L i j ii. , j.l

\, '" ; L.]'li .;u t.i i.;; ., -;i --r ir r,1...,.'l:..:.:.'

Permitir visualizar as características técnicas do lote;
Permitrr visualizar as caracterÍsticas da edificaçâo, quando itouver;
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Permitir a consulta, emissáo e validaÇão de certidoes de debitos (Negativa, Positiva ou Positiva
com efeito negativo);
Permitira consulta dos debitos do imoveloferecendo o recurso de atualizaçáo das dívidas no
perÍodo desejado pelo usuário,
Permitir o bloqueio de acesso e consulta, através de parâmetro, pelos administradores do
sistema.
Possibilidade de bloquear ou liberar informaçoes, de acordo com as necessidades e interesses
da administraçáo.

12- PRODUTOS E RECURSOS

12.1 Produtos a serem fornecidos e implantados

a) A Proponente deverá implantar software de apoio parc a execução das atividades
previstas neste Termo de Referência, conforme funcionalidades mÍnimas especiftcadas nos
itens de definiçáo técnica, atendendo-os na íntegra durante o período de implantação. A
implantação so será concluÍda e os trabalhos iniciados medrante emissão do Termo de Aceite
da lmplantação por parte da Administração Municipal.

5 METODOLOGIA

a) A proponente deverá especificar e detalhar a metodologia de trabalho, com as
etapas/atividades dos serviços a serem executados e respectivo cronograma de execução,
demonstrando assim conheclmento do assunto e disponibilizando os recursos e ferramentas de
softwares apropriados para o cumprimento do objeto licitado;

b) A Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará se reserva ao direito de avaliar a

metodologia proposta, através de uma comissào, e julgar se os procedimentos propostos
realmente atendem aos objetivos do edital e se a proponente demonstra ter conhecimento e
experiência nos trabalhos propostos.

Santa lzabel, l-6 de Janeiro de 2018.

O JOSE MIRANDA DE ALMEIDA

Supervisor de T.l
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