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1.

OBTETO: COrurnlrAçÃO DE EMPRESA PARA FORNECTMENTO DE LrCENçA DE USO DE STSTEMAS DE
,:srÃo ne ISseN EM wEB, coNvERsÀo, ruemrvrnçÃo E cnpecrrnçÀo oos sERvrDoREs nARA uso DAS

, I.RRÁMENTAS, CONFORME DESCR]çÃO DOS SERVIÇOS CONTIDOS NESTE TERMO NE REPENÊruCIN, PRRA
ATENDER As NECESsTDADES oo ruururcípro DE ELDoRADo oo cnnqlÁs.

2.

IUSTIFICATIVA:

Considerando que os softwares atualmente em funcionamcnto na Prefeitura têm custos mensais elevados e
,ontram-se em parte defasados em face das novas exigências imputadas à administração pública. e em parte não
.undem tecnicamente às demandas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAIÁS, com relaçâo às
exigôncias técnicas de demandas, suporte e funcionalidades, e
Considerando também, o atual momento financeiro que atravessa a administração pública do país, nas três
sferas de poder, impedindo que a administração municipal busque as instâncias estadual e federal para

-Íolicitação de repasses extraorçamentários, que possam garantir o custeio da 'máquina' administrativa e
r,ltimentos em políticas públicas, resta â este Município imprimir mais eficiência nos seus próprios processos
-Jstâo, bem como incrementar suas receitas próprias;

Considerando que para imprimir eficiência nos processos de gestão e incremento de receitas próprias, o
município necessita de ferramentas modernas, que interajam com as melhores práticas tecnológicas disponíveis
no mercado para levar aos gestores informação de qualidade para a tomada de decisão a tempo e a hora;
Considerando que a integração entre os softwares é de suma importância, principalmente no que diz
-espeito ao cadastro de pessoas, fazendo com que as diferentes secretarias do Município interajam criando um
cadastro multifinalitário que permitirá o controle dos serviços utilizados por seus cidadãos;
Considerando que além dos benefícios citados acima o cadastro integrado e mulüfinalitário permiürá, por
meio da tecnologia, que as secretarias se ajudem na busca da higienização da base de dados, no que diz respeito ao
cadastro de pessoas cadastradas nas diversas ferramentâs de software utilizadas hoje no Município;
Justifica-se a contratação ora proposta, uma vez que os resultados almeiados pela Administração, poderão
administração pública, quais sejam:
.-,.:r alcançados com base nos p.incípios constitucionais que regem
Iegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e transparência.

a

2.1.

BENEFÍCIOS A SEREM ALCANçADOS

2.1.1.BENEFÍCIOS PÂRA A SOCIEDADE

2.L.1.t.
2.1.t.2.
2.1.1.3.
2.L.1.4.

Confiabilidade e qualidade nos serviços oferecidos à população;
Agilidade no atendimento e menos burocracia;
Disponibilização de serviços na internet, evitando o deslocamento do
munícipe/contribuinte à Prefeitura;
Redução do consumo de papel, com consequente redução dos custos
operacionais de cada unidade do Município, gerando maior eficácia no
consumo consciente, colaborando de forma indireta com o meio ambiente

2.1.2. BENEFíCIOS PARA A ADMINISTRAçÃO MUNICIPAL
2.7.2.1.

2.t.2.2.
2.1.2.3.

Eliminação das tarefas e informações em duplicidade;
Visão plena do ciclo de vida das informações;
Automação e padronização dos processos das diversas áreas da Prefeitura;
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2.1.2-4.

Facilidade na obtenção de informaÇões;
Esvaziamento do balcão do setor tributário, permitindo que os
servidores tenham mais tempo para trabalhar a gestão dos processos;
2.7.2.6. Melhoria na imagem dos serviços públicos e do Governo Municipal;
2.1.2.7. Maior transparência da Gestão Municipal.
2.f

.2.5.

z.t.s. srhrsrÍcros

pARA A

cEsrÃo rntsurÁRIe MUNICIPAL

Informações dos contribuintes atualizadas e online;
Enquadramento dos contribuintes de acordo com o regime tributário;
2.7.3.3. Disponibilização de ferramentas para melhor apuração dos tributos;
2.7.3.4. Agilidade e confiança nos lançamentos tributários;
2.7.3.5. Melhoria na gestão da conta corrente fiscal;
2.t.3.6. Disponibilização de ferramentas para a melhor gesuÍo da cobrança dos créditos;
Informações para o eficiente Planeiamento e Acompanhamento das ações
2.1.3.7.
fiscais;
Apuração de forma rápida e segura da situação do contribuinte perante a
2.-t.3.8.
prefeitu ra;
Redução da sonegação fiscal;
2.t.3.9.
Incremento da arrecadação;
2.1.3.t0.
Redução do consumo de papel, com impacto em termos ecológicos;
2.1.3.tl.
Lançamento tributário adequado, diminuindo o contencioso administrativo e
2.1.3.12.
assegurando uma execução fiscal segura;
Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio
2.7.3.73
e compartilhâmento de informações entre o contribuinte e a fiscalizâção

2.r.3.r.
2.1..3.2.

2.1.3.19

municipal;
Fornecimento de relatórios gerenciais para que o município conheça suas
potencialidades econômicas, visando lançar programas de incentivo a
determinados setores da economia, bem como atrair novos investimentos.

CÂRACTERÍSTICAS GERAIS DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA:
Os Sistemas

3.1.

Integrados de Gestão Pública, deverão possuir as seguintes características básicas:

INFRÂ-ESTRUTURA E TECNOLOGIA DO STSTEMA

3.1.1.

Todos os sistemas deverão ser desenvolvidos em plataforma WEB;

3.1.2.

Deverá disponibilizar backup de dados que possa ser executado por qualquer usuário com permissão
para tal; rotina e disponibilizar junto com o arquivo Co backup a estrutura e relacionamento entre as
entidades (DER);

3.1.3. Funcionar em rede

com os sistemas operacionais Windows, Unix, Linux com as estações cle trabalho
rodando sob os sistemas olreracionais Windows ou Linux;

3.1.4.

Os sistemas deverão ser instalados em DATA CENTER'S da CONTRATADA e os back-ups deverão ser
disponibilizados no servidor dâ CONTRATANTE conforme agendamentos de horários acordados com
os técnicos da CONTRATANTE;

3.1.5.

Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de tarefas concorrentes;
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3.1,6. Prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra a violação dos dados
ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das
permissões de acesso individualizadas por usuário e função.

3,2. SEGURANçA
3.2.1.

A solução deverá contar com a instalação simultânea em vários Data Centers que forneçam um
ambiente seguro, controlado, com redundâncias de equipamentos, sendo estes de última geração e
monitorados 24 horas por dia, 365 dias por ano. Os dados armazenados no sistema terão de ser
replicados em localização física de tal forma que mesmo que um dos Data Center seja destruído a
integridade do sistema deve ser preservada, bem como terá de possuir gerência de privilégios por
função e tipo de usuários, definidos por perfis para restringir o acesso das funcionalidades através do
uso de senhas criptografadas;

3.2.2. A verificação da autenticidade dos documentos e certidões deverá ser feita com rapidez através

do

portal do MUNICÍPIO utilizando o código de verificação impresso.

3.3. COMPUTAÇÃO Etr,t wUVnTU
3.3.1

O Sistema deverá escalar os recursos de processamentu dinamicamente de acordo com o volume de
transações e prover alta disponibilidade. Com essa infraestrutura, o Sistema deverá atender pequenos,

médios ou grandes volumes de informação ou dados, podendo escalar elasticamente de maneira
atender um número extremo de usuários sem sacrifício de petformance.

3,4. FERRAMENTAS

a

DE INTELIGÊIVCIA OE UECÓCIOS

a este quesito, o sistema deverá utilizar ferramentas de última geração de Inteligência de
Negócios (Business IntelligenceJ, que combinam relatórios dinâmicos e análise de dados em uma
interface de painel de controle, através de alertas automáticos que funcionem como auditor virtual,
apresentando ao usuário somente os dados que ele precisa e quando ele precisa. Esta ferramenta
deverá apontar as divergências e inconsistências das informações prestadas ao sistema, com a
indicação correspondente, oferecendo gráficos dinâmicos e análise estatística, com a habilidade de
expandir e resumir os dados examinados interativamente.

3.4.1. Atendendo

..

iTS SISTEMAS:

, :.-t. SISTEMA DE GESTÃO DE ISSQN
3.5.1.1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O sistema deverá agregar mecanismos e processos de controle e gestão tributária, inclusive habilidade de geração
da Nota Fiscal e Processo Fiscal Eletrônico.
Os métodos e soluções técnicas a serem utilizados devem buscar controlar e ampliar a base contributiva, o volume
da receita tributária, coibir e inibir a evasão e a inadimplência do tSSQN.
Im complemento ao projeto a ser desenvolvido, o sistema deve contar também com uma assistência tributária
completa, com treinamento e capacitação aos servidores públicos.
Ainda, o sistema deverá dispor das seguintes ferramentas técnicas:
Cadastros: da Prefeitura, dos Usuários da Prefeitura, dos Conteúdos da Prefeitura, dos Documentos Necessários
para Autenticar o Contribuinte, Cadastro das Informações do Convênio, Vencimento das Guias, Taxas e Carências,
Cadastro de Agentes Autorizados a Receber o Pagamento de tSSQN.
Gestão da Prefeitura: Cadastro de Valor Mensal para MEI, Cadastro de Indicador: Correção Monetáriafsim/não],
trual ou Mensal, Cadastro Taxa de Multa, Valor Máximo da Multa, Taxa de juros, Cadastro Fórmulas para
-onfiguração de Correção Monetária e Taxa de furos, Cadastro Cabeçalho da Nota Fiscal, Informar a Legislação da
Nota Fiscal, Cadastro de Regras para Retenções Federais: INSS, PIS, CONFIS, IRPJ, IRPF, SEST/SENAT e CSLL,
Cadastro o Layout da Nota Fiscal, Cadastro a Unidade Fiscal, Taxa de Expediente, Controle de Status de Operação
da Cidade, Upload do Brasão da Prefeitura.
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Atividades: Cadastro do CNAE Vinculado ao ltem de Serviço e o Cadastro CBO para os Profissionais Autônomos e
Liberais.
.,,_de Servico: Gerar Lista de Serviços com Alíquota Padrão, parametrizar o Sistema Conforme a Lei
iamentar 116, Cadastro de Alíquotas dos ltens de Serviço constante no Código Tributário do Município,
. el'mitir AIíquota Diferenciada para Contribuinte com Convênio.
Solicitaeõe§: Solicitar AItera ção de Cadastro, Buscar Solicitaçôes por: Todas, Reieitadas, Pendentes, Aprovadas, Em
análises e Comentários em Aberto. Aprovação de Autorização para Emissão de Nota Fiscal por Período, Alerta do

Vencimento do Período para Emissão de Nota Fiscal. Aprovação de Cadastro, Anexação de comprovante de
inscrição/CNPf. Autorização para Carta de Correção, visualização da carta de correção e nota fiscal
.rrespondente. Solicitação de Cancelamento de Nota Fiscal ou Substituição, relaciona a(sJ nota[s) fiscal[isJ e
permite anexação de declarações outras. Declaração de Serviços Prestados de Contribuintes de Fora do Município,
apresenta declaração da nota fiscal e anexa a nota.
Para o Contribuinte: Cadastro de Contribuinte Mobiliários, Importação do Cadastro de Contribuinte Mobiliários,
ermitir verificar os contribuintes importados com dados faltantes, Cadastro de Contribuintes Pessoa Física,
Yadastro de Contribuintes Pessoa Jurídica, Cadastro de Contribuintes Instituições Financeiras, Cadastro de

,rlibuintes Órgão Público, Cadastro de Contribuintes Administradora de Cartão, Cadastro de Contribuintes
-.rrtórios, Cadastro do Valor do Fixo e Parcelas do Contribuinte Pessoa Física (Profissional Autônomo ou Liberal),
Cadastro da Situação do Contribuinte, Cadastro do AdminisÍador do Contribuinte, Cadastro de Usuários do
Contribuinte, Cadastro do Logo do Contribuinte.
Para o Contador: Cadastro do Contador, Vinculação do Contador ao Contribuinte, Acesso do Contador Ao Cadastro
do Cliente, Reverte Acesso de Contribuinte para Prefeitura e Contador para Cliente.
:1lacões: Emissão de Escriturações Tomador/Prestador/Declaração Sem Movimento, Buscar Escriturações
Prestâdos, Tomados, Pendentes, Divergentes, Cancelados, Dívida Ativa e Sem Movimento. Aceitar
Escriturações, Reieitar Escriturações, solicitar Carta de Correção, Substituição de Escriturações e Impressão de
Declaração de Serviços Prestados Por Contribuinte de Fora do Município.

:

Recibo Provisório de Serviçq: Escriturar RPS de Prestadores como Retida, 'Iributada ou Isenta, Escriturar RPS
como Tomador do Serviço, Importação do Recibo Provisórios de Serviços.
\ota Fiscal Eletrônica: Cadastro do Número lnicial das Notas Fiscais, Escriturar Notas Fiscais de Prestadores como

;tetida, Tributada ou lsenta, Escriturar Notas Fiscais como Tomador de Serviço, Emissão de Nota Fiscal,
.rformando obrigatoriamente o tomador de serviço, Copiar Nota Fiscal Emitida, Geração de PDF da Nota Fiscal,
-Emissâo de Cârta de Correção, Verificação de Autenticidade da Nota Fiscal, Cancelamento de Nota Fiscal
permitindo parametrizar o prazo limite para acontecer o cancelamento, Cancelamento de Nota Fiscal Avulsa,
Substituição de Nota Fiscal, Importáção de Lista de Notas Fiscais para Cancelamento, Emissão de Nota Fiscal
Awlsa, permitindo manter cadastrado os contribuintes vinculados a estas notas, bem como histórico de emissão
1;rs mesmas, Copiar Nota Fiscal Avulsa, Geração de PDF da Nota Fiscal Avulsa.

lnstituições Financeiras: Importação do Planos de Contas Referente as Contas COSIF das Instituições Financeiras,
Importação da Apuração Mensal, Importação do Balancete Contabil e do Balancete de Partidas Dobradas das
Instituições Financeiras no padrão ABRASF 3.1.
Administradoras de Cartão: Importação da declaração de movimentação dos processamentos de recebimento dos
'rlores por meio de uso de cartão de crédito/débito e cruzamento de dados das operações de cartão de crédito e
..jbito com os valores de serviços prestados mediante emissão de notas fiscais emitidas em igual período.
üartórios: Importação da Declaração de Apuração das Taxas, com a moümentação de recebidos quanto aos
processos de prestação de serviços cartoriais. Permitir declaração de serviços prestados manualmente com a
possibilidade de anexar declaração de apuração.
Guias: Emissão da Guia Tributada, Emissão da Guia Retida, Suporte a Boletos â todos os bancos conveniados pelo
município, Suporte a Boletos Febraban, Importação do Retorno Bancário, Importâção do Retorno do DAF607 do
simples Nacional, Baixa Automática das Escriturações do Simples Nacional, Busca Automática de Débitos de uma
lsaios 1120 'Porc! que todasvêjofi. e
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.ncidência para Emissão de Guia, Buscar por Guias: Pendentes, Canceladas e Quitadas, Cancelamento da Guia de
Recolhimento, permitindo informar o motivo do cancelamento, Geração de Guias do ISS Fixo e Estimado, Geração
de Arquivo Unico (PDF) para Impressão de Guias do ISS Fixo e Estimado, Cancelamento Guias do ISS Fixo e
Estimado, Extinção de Crédito, Parcelamento do Crédito, Baixa Manual via Processo Administrativo, Reemissão
sem luros e Multas e Correções via Processo Administrativo.
Acão Fiscal: Cadastro da Ação Fiscal, conforme os prazos da Notificação Preliminar, Termo de lnício da Ação Fiscal,
I rrração Fiscal, Auto de lnfração e Imposição a Multa, Análise de Recurso 1a lnstância, Análise de Recurso 24
, ncia e Termo de Encerramento da Ação Fiscal, Pesquisar Candidatos a Ação Fiscal, Buscar Ordem de Serviços
,,,i: Fechadas, Abertas, Todas, Notificação Preliminar, TIAF, ATIF, Recurso 1q Instância, Recurso 23 Instância e
TENAF. Adicionar Ordem de Serviço, permitindo a visualização da listagem de serviços, Bloquear Contribuinte Na
Ação Fiscal por Período, Notificar Contribuinte, permitir que a prefeitura saiba quando o contribuinte leu a
notificação, Termo de Início de Ação Fiscal, Auto de Infração e lmposição de Multa, Análise de Recurso de Lê
Instância, Análise de Recurso 2a Instância, Termo de Encerramento da Ação Fiscal, Cancelamento da Ordem de
serviço, Atribuir Uma Ordem de Serviço.
','itla iüva: Criar Dívida Ativa por Contribuintes do Simples Nacional, MEI, Nenhum, Estimado e Fixo, Adicionar
lontribuinte a Dívida Ativa, Baixar Débitos de Contribuinte da Dívida Ativâ, Relatório da Dívida Ativa, Emissão de
"Relatório CSV da Dívida Ativa, Controle de Versão dos Relatórios CSV da Dívida Ativa, Livro Fiscal por Incidência,
Serviços Prestados, Tomados, Detalhado, Resumido, por Emissão e por Competência, Livros Fiscais Fechados
Automaticamente, Livro Fiscal com PDF Anual ou Mensal, totalizando valores mensais e anuais.
Filtros/Gerador de Relatórios: Geração de Relatórios de Notas Fiscais, Geração de Relatórios de Escriturações,
Geração de Relatórios de Contribuintes, Geração de Relatórios de Guias, Geração de Relatórios de Ordem de
Serviço, Adicionar Filtros a Minha Organização, Formatação dos Filtros, Exportação dos Filtros em CSV.
Relatórios: Ficha de Inscrição Cadastral em PDF, Raio X dos Úlümos 5 Anos, Cadastro dos Alertas, Controle de
Permissionamento de Acesso aos Alertas, Alertas de Não Cadastramento, Alertas de Não Utilização do Sistema,
Alertas de Divergências, Alertas de Escriturações Pendentes, Alertas de Não Recolhimento Tributado, Alertas de
Não Recolhimento Retido, Alertas de Não Recolhimento Simples Nacional, Alertas referente as Declarações das
Administradoras de Cartão, Alertas de RPS Pendentes, Guias Vencidas ISS Fixo, Guias Vencidas ISS Retido, Guias
\/encidas ISS Tributado, Guias Vencidas Regime Estimativa, Contribuintes Cadastrados, Contribuintes Pendentes
(âdastramento, Média de Login por Grupo de Prestadores, Média das Notas Emitidas por Prestadores,
.. l ecadação por Contribuinte, Arrecadação por Instituição, Arrecadação por Período, Arrecadação por Código de
Serviço, Cruzamento de Dados de Cartão e NFSe Emitidas, Comparativo de Arrecadação por Período, Recolhimento
Simples Nacional por Contribuinte, Notas emitidas por Contribuinte, Notas Canceladas por Contribuinte, Guias
Baixadas por arquivo de Retorno Bancário, Relatórios de Baixas (automáticas e manuaisl e Relatórios de Auditoria
Usuário(sJ.

-por

.Éfieos: Raio X do Contribuinte com Todo Histórico dos Últimos 5 Anos, Nível de Cadastrâmento, Logins, Média de
por Grupos de Prestadores, Histórico das Notas Fiscais Emitidas por Ano, Notâs Fiscais Emitidas por Mês,
Média das Notas Fiscais Emitidas por Prestadores, Receita ISS Fixo Total - Valor Gerado e Valor Arrecadado por
Ano, Mês e Competência, Receita ISS Fixo Pessoa Física - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês e
Competência, Receita ISS Fixo Estimativa - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês e Competência, Receita
ISS Sociedade de Profissionais - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês e Competência, Receita ISS
Movimento Econômico - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês e Competência, Receita ISS Retido
Prefeitura - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês e Competência, Receita ISS Simples Nacional e MEI valor por Ano, Mês e Competência, Receita Insütuições Financeiras - Valor Gerador e Valor Arrecadado por Ano,
Mês e Competência, Todas as Receitas do ISSQN - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês e Competência,
Fiscalização - Não Recolhimento Acumulado Anual, Fiscalização - Não Recolhimento Acumulado Mensal,
Fiscalização - Termômetro.
L,ogin

Suporte: Link Direto para os Manuais das Instituições Financeiras, Contribuintes, Contadores, Cartório [s) e
a iruns, Help Desk Online, lntegração para Aberturâ de Chamados de Suporte, acompanhamento dos chamados
: rs, em andamento e encerrados e Chat Online.

lsoias
Rua da Rio vermelho "

0l -

Centro

-

41

2a

'Pc,@ que

km 100,

C F:P:

tad.s vejonl

6852,1-000

-

e

soiban . a nAa do SENHOR íez isto.'

F:ldol'ado do Carâjá6/P^

'".rcíititlo
...;rajás

PREFETTURA DE EtDoRADo oo
SECRETARIA DE FINAN

cenalÁs
S

Segurança: Acesso Via Certificado Digital, Controle de Permissionamento dos Usuários da Prefeitura, Controle de
Acessos Via Login e Senha, Controle de Recuperação de Senha permiündo a reativação de conta inativa, Controle
de Acesso Via Certificado Digital eCPIr/eCNPl/eNfe, Registro do Histórico de Operações Realizadas pelos Usuários
do Sistema.

llqkup: Gerar Backup Completo e/ou Gerar Backup Incremental.
Integracão: Configurar os Arquivos de Integração: Contribuintes, Escriturações
Integração, Baixar Arquivo de Integração nos formatos CSV e XML.

e

Guias, Gerar Arquivo de

Webservice: Padrão ABRASF, Cadastro de Autorização para Utilização do Webservice, Habilidade de Suspensão da
Autorização para Utilização do Webserwice, Recepcionar Lote RPS, Consultar Situação Lote RPS, Consultar NFe por
RPS, Consultar NFe, Consultar Lote RPS, Cancelar NFe, Validação de Certificado Digital, Importação de Serviços
Tômados.

lntegração dos sistemas NFe e o tributário de forma que ao cadastrar um contribuinte no sistema tributário este
contribuinte também seja cadastrado no sistema da NFe, quando um débito para um contribuinte for constituído
ro sistema de NFe ele também seia constituído no tribuúrio, e quando um débito for baixado, tanto no sistema da
-1\lFe, quanto no sistema tributário, ele seia baixado em ambos.
Raio X - Atualização Diária da Informação de Multas, Juros e Correção para Valores em Aberto. Histórico de
'i,.rrâções de serviços: prestados, tcmados, com ISS tributado com ISS Retido, Isenções, Sem Movimento e Não
..ur'âdo. Histórico de Guias: Pagas, A vencer e Vencidas. Histórico de RPS: emitidos, com NFeS, sem NFeS e
convertidas com atraso.
Exportação de NFeS em formato XML ou PDF por Competência no padrão ABRASF.
Permitir o registro de alíquota diferenciada por incentivo da EMBRATUR, que seja possível informar um prazo
para vencimento da alíquota e que o sistema exiba um alerta para o contribuinte antes do vencimento.
Permitir na emissão das notas que seja informado a retenção de ISS para tomadores não estabelecidos no
município.
Permitir que os contribuintes enquadrados no Simples Nacional possam ser classificados conforme alíquota do
município.
Permitir que os débitos dos contribuintes do Simples Nacional sejam baixados manualmente ou por processo
automático mediante importação do DAF607.
O sistema deverá permitir que o contribuinte emitâ certificado de quitação das guias.
Permitir imprimir nota fiscal informando quanüdade e valor unitário do serviço prestado.
P.elatório de Baixa por usuário, informando quem deu baixa nos créditos através do sistema.
._..iecibo de quitâção do ISS Retido pelo Tomador de Serviço para enviar ao prestador de serviço.
A possibilidade de cadastrar empresas, instituições financeiras (Bancos], instituições financeiras (leasing),
Administradorâs de cartão (de crédito e débitol e Cartórios. Todas estâs instituições envolvidas na cobrança de
ISSQN do município com o objetivo de fiscalizá-las e aumentar a arrecadação do município.

Permitir a importação do plano de contâs e balancetes (de apuração, contábil e de partidas dobradasJ dos bancos
. forma a apurar o ISS devido por competência, alóm de exibir os débitos conforme o plano de contas COSIF
.,lrelecido e atualizado pelo BACEN no padrão ABRASF 3.1.

Permitir que as administradoras de cartão importem as declarações de operações de cartões de crédito e débito,
permitindo a apuração do ISSQN devido. Demonstrando por competência os valores de operações de cartão de
crédito e débito e a soma de ambos separadamente por CPF/CNPJ.
Permitir que os cartórios importem as declarações de apuração, permitindo a apuração do ISSQN devido. Ou que
possa escriturar a apuração manualmente devendo anexar apuração em PDF.
Exibir alertas que permitam os fiscais, gestores e demais interessados identificar de forma rápida quais são as
situações possíveis que estão causando a evasão de receita do ISSQN no município. O objetivo desta funcionalidade
é evitar que os interessados tenham que ficar procurando nos sistemas/módulos estas informações, assim, o
processo e consequentemente o resgate destas receitas evadidas será acelerado.
Possibilitar a geração de filtros das informações, bem como a de apontar quais serão as informações que irão
compor o relatório resultado deste filtro. Também se pede para que estes relatórios sejam gerados em modelo
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O objetivo desta funcionalidade é permitir que os interessados possam criar visões das informações,
:r:ionando o trabalho de aumento de arrecadação, principalmente, aos sonegadores que realmente interessam.
-ue seja possível escolher nos filtros, informações de Notas Fiscais, das Guias, das Escriturações e dos
Contribuintes. O objeüvo destas informações é munir a equipe de fiscalização para que possam executar as
atividades para incrementar a receita.
Permitir escolher nos filtros mencionados no item anterior as notas fiscais por data de emissão, alíquota, bairro do
prestador ou do tomador, atividade econômica, que tiveram retenção federal, emitidas por contribuintes do
§imples Nacional, entre outras. Permitir escolher as escriturações por data do serviço, por atividade do prestâdor,
':l),{PJ do prestador ou do tomador, permitir escolher as escriturações dentro de uma determinada faixa de
.,,, entre outras. Permitir escolher as Guias baixadas ou não, de valor maior ou menor que o valor digitado, que
rrão vencer ou que venceram em um determinado período, de um determinado contribuinte se.ja ele tomador ou
prestador, entre outros. Os objetivos destas informações também são munir a equipe de fiscalização para que
possam executar as atividades para incrementar a receita.
Possibilitar a criação de ações fiscais. Estas devem aproveitar as informações já apontadas nos alertas para
notificar eletronicamente, através do sistema/módulo, os contribuintes inadimplentes com suas obrigações
cnforme CTM [Código Tributário do MunicípioJ. O obietivo desta funcionalidade e de potencia]izar o trabalho da
-iiscalização, permitindo que mais contribuintes sejam fiscalizados e notificados em menos tempo do que
atualmente, consequentemente, incrementando a receita do município.
Deve, ainda, demonstrar em forma de gráficos dinâmicos, que alteram conforme o sistema/módulo está sendo
alimentado, as informações de arrecadação da receita de ISSQN bem como as demais informações necessárias para
identificar de forma rápida as melhores estratégias para incrementâr a receita do município.
CSV.

''

3,5.1.2. SISTEMA DE GESTÂO DO ISSQN DO CARTÃO DE CRÉDITO

i:tema deverá identificar e levantar receitas sonegadas do ISSQN incidente sobre a comissão paga pelos
estabelecimentos locais nas vendas realizadas com cartão de crédito e o software deverá disponibilizar aos
usuários a criação e processamento de banco de dados da sonegação havida com objetivo de apurar, mediante
cruzamento com a matriz tributária do Município para fatos geradores da espécie, o imposto devido em razão dos
negócios de CARTÃO DE CRÉDITO e emitir, automaticamente, autos de infrações sequenciados para lançamento e
cobrança do tributo apurado.
'. 'rda, deverá o sistema dispor das seguintes ferramentas técnicas:
Cadastrar em registros editáveis, todas as captadoras de dados ativas no mercado, com CNPI e endereço
completo. A atualização do banco de dados deve ser feita de forma online. O sistema não deve permitir a
exclusão das instituições cadastradas no sistema;
Permitir: aos usuários mediante login individual totâl acesso via web, garantir o acesso de informações
via web deverá possuir autenticação individual visando garantir a segurança das informações em dois
ou mais níveis de permissões; o acesso ao sistema deverá ser feito visando a segurança das informações,

.

\,

r

em dois ou mais níveis diferentes, sendo um de exclusiva digitação e outro gerencial e ainda,

o
.
.

a

possibilidade da criação de um terceiro e quarto nível, caso o Município entenda necessário;
Os níveis de acesso e funcionalidades do sistema deverão ser determinados por um ou mais
administradores informados à contratada pelo Município;
Possibilitar a importação automática de informações constàntes dos arquivos eletrônicos fornecidos
pela Secretaria da Fazenda Estadual no formato Microsoft Excel extensão RET, XLS, CSV e TXT;
Permitir também: diferenciar os diversos tipos de transações com cartões tais com vendas à vista
(débito) e à crédito (cartão de crédito) e ainda vincular cada operação ao CNPf do estabelecimento local
ao escopo do cotejo manual pela fiscalização entre as vendas realizadas com cartão de crédito/débito e
a receita bruta informada pelo contribuinte local do ISS; a parametrização do sistema mês a mês e ano a
ano com a matriz tributaria local bem como customizar a emissão automática de autos de infração
numerados e com especificação completa dos índices e dispositivos da legislação local, tais como,
alíquota, iuros, multa, correção monetária, outros tipos de acréscimos, prazos e textos pertinentes; a
geração de planilha anexa à peça fiscal com detalhamento completo dos cálculos realizados por
operação contida no Auto de lnfração emitido; a restrição por exercício dos lançamentos que deverão
compor cada auto de infração; consultar e controlar fisicamente os Autos de Infração emitidos; a
emissão de vários relatórios para acompanhamento e conferência da digitação e das atuações emitidas;
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Possuir previamente: cadastradas todas as captadoras de dados ativas no mercado; cadastrado os
endereços das operadoras de cartão de crédito; o cadastro de novas operadoras de cartão de crédito
ativas no Mercado; níveis diferentes de permissão configurável por usuário;
Permitir: a edição das operadoras de cartão de crédito; que os níveis de acesso ao sistema sejam
determinados por um Gestor; aos gestores o cadastro de novos usuários e controlar o acesso através de
níveis pré-cadastrados; a adição manual ou através de arquivo CSV das instituições financeiras e
realizar o cruzamento dos dados; a adição manual ou através de arquivo CSV das operaçôes de cartão de
crédito e realiza o cruzamento dos dados através venda a vista fdébito) e venda a prazo (cartão de
crédito);
Possibilitar: a importação automática de informações constantes dos Arquivos Eletrônicos fornecidos
pelas operadoras de cartão de crédito; a vinculação de cada operação ao CNPJ do estabelecimento local;
Dispor de ferramentas de Inteligência de Negócios que gere alertas automáticos equivalentes a
auditores eletrônicas, devendo controlar data de envio, data de visualização pelo contribuinte e detalhes
do envio;
Possuir relatório gerencial que cruze informações relacionadas as movimentações em operações de
cartão de crédito ou débito comparando com a emissão de notas fiscais em igual período;
Diferenciar a baixa no município e a baixa na receitâ, onde o baixado na receita não é prestador e nem
tomador de serviço.

3.5.1.3. STSTEMA DE GESTÃO DO ISSQN BANCOS-DES-IF
1,, sistema a ser contratâdo deverá identificar e levantar receitas sonegadas do ISSQN incidente sobre os serviços

piestados por instituições financeiras e ainda o software deverá disponibilizar aos usuários a criação e
processamento de banco de dados da sonegação havida com objetivo de apurar, mediante cruzamento com a
matriz tribuúria do Município para fatos geradores da espécie, o imposto devido em razão das prestações de
serviço das lNSTITUIÇ1ES FINANCEIRAS e emitir autos de infrações sequenciados para lançamento e cobrança do
tributo apurado.
Ainda, o sistema deverá dispor das seguintes ferramentas técnicas:
. Cadastrar em registros editáveis todas as Agências Bancárias ativas no mercado que se situem no município,
com CNP.I e endereço completo. A atualização do banco de dados deve ser feita de forma online. O sistema não
deve permitir a exclusão das instituições financeiras cadastradas no sistema;
o Permitir: aos usuários mediante login individual total acesso via web. O acesso de informações via web deve
possuir autenticação individual visando garantir a segurança das informações em dois ou mais níveis de
permissões; o acesso ao sistema deve ser feito visando à segurança das informações, em dois níveis diferentes,
sendo um de exclusiva digitação e outro gerencial; permitir ainda a possibilidade dâ criação de um terceiro e
,
iLlarto nível câso o Município entenda necessário; os níveis de acesso e funcionalidades do sistema devem ser
.lererminados por um ou mais adrninistradores informados a contratada pelo Município; a parametrização do
sistema mês a mês e ano a ano com a matriz tributária local bem como customizar a emissão âutomática de
autos de infração numerados e com especificação completa dos índices e dispositivos da legislação local, tais
como, alíquota, juros, multa, correção monetária, outros üpos de acréscimos, prazos e textos pertinentes; a
geração de planilha anexa à peça fiscal com detalhamento completo dos cálculos realizados por operação
contida no Auto de Infração emitido; a restrição por exercício dos lançamentos que deverão compor cada auto
de infração; consultar e controlar fisicamente os Autos de Infração emitidos; a emissão de vários relatórios para
acompanhamento e conferência da digitação e das atuações emiüdas; o cadastro de novas instituições
financeiras ativas no mercado; a edição do cadastro das insütuições financeiras; que os níveis de acesso ao
sistema sejam determinados por um Gestor; aos gestores o cadastro de novos usuários e controlâr o acesso
através de níveis pré-cadastrados; a adição manual ou através de arquivo CSV das instituições financeiras e
realizar o cruzamento dos dados; o cadastro e gerenciamento das filiais das instituições Íinanceiras; a
importação do balancete aravés do plano de contas COSIF;
o Possuir preüamente: cadastrâdas todas as instituições financeiras do Mercado; cadastrado os endereços das
instituições Íinanceiras; níveis diferentes de permissão configurável por usuário;
o Possibilitar a importação de informações constantes dos Arquivos Eletrônicos fornecidos pelas instituições
financeiras referente as Informações Comuns: PGCC - Plano Geral de Contas Comentado, Tabela de Tarifas
Bancárias e Tabela de identificação de outros produtos e serviços;
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Possibilitar a importação de informações constantes dos Arquivos Eletrônicos fornecidos pelas instituições
financeiras referente Apuração Mensal;
possibilitar a importação de informações constantes dos Arquivos Eletrônicos fornecidos pelas instituições
rcciras referente ao Demonstrativo Contábil;
Possibilitar a importação de informações constantes dos Arquivos Eletrônicos fornecidos pelas instituições
financeiras referente ao Demonstrativo de Partidas de Lançamentos Contábeis;
Permitir o arquivamento os arquivos processados e recebidos podendo ser consultados sempre que se fizer
necessário pelo fi scal/auditor;
Possuir Livro Fiscal com a declaração de Apuração Mensal, podendo ser visualizada no detalhamento por conta,
saldo inicial, crédito, débito, saldo final, alíquota e valor do imposto a ser pago, conta por conta e ao término a
soma geral dos valores.

3.5.1.4 STSTEMA DE GESTÃO DO |SSQN - SIMPLES NACIONAL
O sistema deverá identiÍicar e levantar receitas sonegadas do ISSQN incidente sobre as empresas optantes pelo

iimples Nacional.

-Ainda,

o
o
o

o
r
o
.
r
r
o
o
o
o
o
o
.

o sistema deverá dispor das seguintes ferramentas técnicas:
Deverá permitir a Importação do PGDAS do Simples Nacional, com todas as informações de identificação e

apuração do contribuinte, informações de receita brutas de períodos anteriores por competência, soma da
receitâ bruta de períodos anteriores (valor original e tributos fixos) e informações do estabelecimento;
Possibilitar a impressão em PDF da Declaração do PGDAS importada contendo todas as informações
mencionadas anteriormente;
Após importação do PGDAS, listar os contribuintes identificados no processamento, devendo indicar quais
não constam cadastrado no sistema uülizado pela prefeitura e indicar os contribuintes que possuem
pendências junto à Receita Federal, listando: O CNPf, Nome ou Razão, Competência / Ano, número da guia
DAS e valor, devendo ainda possibilitar a impressão da listagem em PDF;
Através da importação do PGDAS, o sistema deverá identificar contribuinte que efetuaram declaração DAS
pelo Simples Nacional, mas, que no cadastro da prefeitura â mesma não está enquadrada no Simples
Nacional, devendo automaticamente gerar um Protocolo Eletrônico de Alteração de Cadastro;
Deverá alertar o usuário do sistema, ao buscar o cadastro do contribuinte que ele possui pendências junto a
Receita Federal, ao clicar no alertar o sistema deverá direcionar para as apurações identificadas através da
importação do PGDAS;
Deverá permitir a Importâção do Retorno do arquivo DAF607 do Simples Nacional;
O sistema deverá permitir a Baixa Automática das Escriturações do Simples Nacional;
Deverá identificar por meio de relatórios quem são os contribuintes optantes pelo Simples Nacional e que
fizeram escriturações e não efetuaram os pagamentos;

Deverá demonstrar se há diferença, e qual o seu valor, em relação ao que deveria ser pâgo e o que
efetivamente pagou;
Deverá alertar sobre contribuintes que estão apresentando problema em relação ao escriturado e ao pago;
Permitir que os débitos dos contribuintes do Simples Nacional sejam baixados manualmente;
Permitir que os contribuintes enquadrados no Simples Nacional possam ser classificados conforme
alíquota do município;
Deverá dispor de uma configuração para que seja mencionado o teto máximo em valores para o
contribuinte enquadrado como MEI por ano;
Deverá alertar o contribuinte MEI que ele já aüngiu o limite máximo em valores em notas fiscais emitidas
de acordo com o teto máximo por ano e bloquear o sistema automaticamente para que nâo consiga mais
emitir notâs;
Deverá calcular a alíquotâ a ser aplicada no mês conforme legislação vigente do Simples Nacional e suas
exceções;

Deverá ser possível ao contribuinte do Simples Nacional informar os valores de folha de pagamento para
efeito de deduções e cálculo da alíquota a ser aplicada no mês;
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Deverá alertar o contribuinte em forma de bloqueio exigindo que o contribuinte do Simples Nacional que
necessite informar os valores de folha de pagamento não consiga emitir nota fiscal sem inserir os dados
para que o sistema calculei a alíquota do mês;
Gráficos - Receita ISS Simples Nacional e MEI - Valor por Ano, Mês e Competência;
Relatórios - Recolhimento Simples Nacional por Contribuinte;
Relatórios - Alertas de Não Recolhiniento Simples Nacional;
Dívida Ativa - Criar Dívida Ativa por Contribuintes do Simples NacionâI, MEI, Nenhum, Estimado e Fixo.
3.5.1.5. SISTEMA DE GESTÃO DO ISSQN LEASING

O sistema a ser contratado deverá identificar e levantar receitas sonegadas do ISSQN incidente sobre

o

arrendamento mercantil.
O software deverá disponibilizar aos usuários a criação e processamento de banco de dados da sonegação havida
'l objetivo de apurar, mediante cruzamento com a matriz tributária do Município para fatos geradores da
,rc, o imposto devido em razão dos negócios de ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) e emitir
,rcmaticamente autos de infrações sequenciados para Iançamento e cobrança do tributo apurado.
-O sistema deverá ter as seguintes funcionalidades:
I. CADASTRO DE INSTITUIçÕES FINANCEIRAS
0 Sistema deverá efetuar o cadastro em registros editáveis de todas as Arrendadoras Mercantis ativas no mercado,
com CNPf e endereço completo. A atualização do banco de dados deverá ser feita de forma online e permanente.
O sistema não permitirá a exclusão das arrendadoras cadastradas no sÍstema.
II - ACESSO WEB
ü sistema deve disponibilizar aos usuários total acesso via web mediante login individual. Este acesso de
informações via web deverá possuir autenticação individual visando garantir a segurança das informaçôes em dois
níveis de permissões.
III - ACESSO AO SISTEMA
O acesso ao sistema deverá ser feito visando à segurança das informações, em dois níveis diferentes, sendo um de
exclusiva digitação e outro gerencial. Permite ainda a possibilidade da criação de um terceiro e quarto nível, caso o
' r-,icípio entenda necessário os níveis de acesso e funcionalidades do sistema deverão ser determinados por um
,.. inais administradores informados à contratada pelo Município.
IV - INFORMAçÕES FORNECIDAS PELO DETRAN
0 sistema deve possibilitar a importação de informações constantes dos arquivos eletrônicos fornecidos pelo
Departamento Estadual de Trânsito no formato Microsoft Excel extensão XLS.
VALOR DOS BENS ARRENDADOS
-Y.
Iteverá possibilitar a projeção na importação do valor de mercado do bem através de informações procedentes de
:,iiçÕes confiáveis e à critério do Município, como por exemplo, a TABELA FIPE e a base de cálculo do IPVA
,.."ponibilizada anualmente pela Fazenda Estadual.
VI . AUTOS DE INFRAçÃO
O sistema deverá permitir a parametrização do mesmo rnês a mês e ano a ano com a matriz tributiíria local, bem
como customizar a emissão automática de autos de infração numerados e com especificação completa dos índices
e dispositivos da legislação local, tais como, alíquota, juros, multa, correção monetária, outros tipos de acréscimos,
prazos e textos pertinentes.
Deverá permitir a geração de planilha anexa à peça fiscal com detalhamento completo dos cálculos realizados por
.-,peração contida no Auto de Infração emitido.
Permitir a restrição por exercício dos lançamentos que deverão compor cada auto de infração.
Permitir consultar e controlar fisicamente os Autos de Infração emitidos.
VII . RELATÓRIOS
Permitir a emissão de vários relatórios para acompanhamento e conferência da digitação e das autuações emitidas.

j

3.5.1.6. STSTEMA DE GESTÃO DO rSSQN CARTÓRIOS
.: rlra deverá identificar e levantar receitas sonegadas do ISSQN incidente sobre os Cartórios.
software deverá disponibilizar aos usuários a criação e processamento de banco de dados da sonegação havida

com objetivo de apurar, mediante cruzamento com a matriz tributária do Município para fatos geradores da
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espécie e no período decadencial, o imposto devido em razão das prestações de serviço dos Cartórios e emitir
automaticamente autos de infrações sequenciados para lançamento e cobrança do tributo apurado.
O sistema deve ter as seguintes funcionalidades:
I - CADASTRO DOS CARTORIOS

r::tema deverá cadastrar em registros editiíveis todos os Cartórios ativos no município, com CNPI e endereço
completo. A atualização do banco de dados deve ser feita de forma online.
O sistema não deverá permitir a exclusão dos cartórios cadastrados no sistema.
II - ACESSO WEB
O sistema permitirá aos usuários, mediante login inciividual total acesso via web.

0

acesso de informações via web deve possuir autenticação individual visando garantir a segurança das
informações em dois níveis de permissôes.
]II . ACESSO AO SISTEMA
O acesso ao sistema deverá ser feito üsando a segurança das informações, em dois níveis diferentes, sendo um de
exclusiva digitâção e outro gerencial. Deve permitir ainda a possibilidade da criação de um terceiro e quarto nível
caso o Município entenda necessário. Os níveis de acesso e funcionalidades do sistema devem ser determinados
or um ou mais informados à contratâda pelo Município.
-ÍV - AUTOS DE INFRAÇÃO
Deverá permitir a parametrização do sistema mês a mês e ano a ano com a matriz tributária local bem como
i,)mizâr a emissão automática de autos de infração numerados e com especificação completâ dos índices e
!Jsitivos da legislação local, tais como, alíquota, juros, multa, correção monetária, outros tipos de acréscimos,
prazos e textos pertinentes.
Deverá permitir a geração de planilha anexa à peça fiscal com detalhamento completo dos cálculos realizados por
operação contida no Auto de lnfração emitido.
Permitir a restrição por exercício dos lançamentos que deverão compor cada auto de infraçâo.
Permitir consultar e controlar fisicamente os Autos de Infração emitidos.
I/ . RELATóRIOS
,everá permitir a emissão de vários relatórios para acompanhamento e conferência da digitação e das autuações
emitidas.
4. PROVA DE CONCEITO / AMOSTRA
4.1. Após a fase de lances e classificação a empresa que apresentar o menor preço será convocada pelo pregoeiro

para realizar prova de conceito/amostra dos seus respectivos sistemas, de forma que contemple

âs

Êucionalidades descritas no item 3 do Termo de Referência, para veriÍicação do cumprimento das Especificações
écnicas descritas no mesmo.
- 4.1.1 Será nomeada uma comissão julgadora de 03 membros para acompanhamento e julgamento da prova de
conceito, podendo ser assessorada por servidores do município, com conhecimento nos módulos em julgamento.
4.2. Os itens aqui relacionados foram retirados do item 3 do Termo de Referência visando uma apresentação
objetiva em que seja capaz de detectar a capacidade da empresa em atender aos anseios da prefeitura.
4.3. A prova de conceito/amostra será via WEB e o teste dos sistemas ocorrerão em data marcada pelo Pregoeiro
até 05(cinco) dias úteis após o certâme e será comunicada à participante vencedora e às outras participantes
;oderão acompanhar a demonstração. Sendo que o não atendimento de quaisquer dos requisitos resultará na
participante.
".,ssclassificação da
4.4. A prova de conceito/amostra seguÍrá os seguintes pontos:
a- Horário: a definir.
b- Local: A comissão julgadora reunirá na Sala de Reunião da Licitação ou outro local caso seia necessário
mudança, para assistir e julgar à apresentação que será via web, utilizando um link do google meet ou outra
ferramenta similar.
-- Será disponibilizado Datashow ou similar para a comissão julgadola do município assistir.
d- A licitante vencedora, deverá fazer a demonstração da Prova de Conceito/Amostra através de ferramenta de
vídeo chamada, com o link disponibilizado pelo Município. Os representantes das demais empresas, podem
acompanhar a apresentação através do link enviado pelo Município, sem prejuízos às partes, não sendo permitrdo
a presença física na Sala de Reuniâo;
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e) A Comissão de licitação ou julgadora, enviará o link para a empresa vencedora e demais licÍtantes, em até 2 dias
.iu antecedência;

g)

Caso a licitante vencedora, não atenda quaisquer dos requisitos da prova de conceito/amostra, será
desclassificada e chamado o segundo colocado e assim sucessivamente, caso não atenda.
4.5. Os sistemas/módulos devem apresentar, em relação às especificações do item 3 do Termo de Referência,
Anexo I:

.

:

1 GESTÃO DE ISSQN: NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ISS CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, ISS LEASING, ISS
. ()S-DESIF, ISS SIMPLES NACIONAL E ISS CARTÓRIOS

Atende

Descrição

Não

atende

fazer o cadastro de empresas, instituições financeiras (Bancos),
instituições financiadoras [Leasing), administradoras de cartão [de crédito e
débitoJ e cartório (s), abrangendo todas as instituições envolvidas na cobrança
de ISSQN do município com o objetivo de fiscalizá-las e aumentar a

1. Permitir

arrecada

2.
3.

4.

Permitir a importação do plano de contas e balancete dos bancos de forma a
apurar o ISSQN devido por competência, além de exibir os débitos conforme o
lano de contas COSIF estabelecido e atualizado elo BACEN;
Permitir que as administrâdoras de cartiio importem as declarações de
operações de cartões de crédito e débito, possibilitando a apuração do ISSQN
devido;
Permitir que as Instituições Financiadoras possam efetuar as declarações
mensais conforme layout de arquivo pré-definido, possibilitando a apuração
do

5.
6.
7.

B.

o do municí lo

ISS

N devido;

Permitir que as Instituições Financiadoras possam efetuar as declarações
também de forma manual, possibilitando a apuração do ISSQN devido;
Mostrar as telas que vão permitir o cartório importar sua declaração de
faturamento para efeito de base de cálculo sobre suas atividades de serviços
cartoriais ossibilitando a a ura o do ISS N devido;
Exibir alertas que permitam os fiscais, gestores e demais interessados
identificar de forma rápida quais são as situações possíveis que estão causando
a evasão de receita do ISSQN no município (não utilização do sistema a mais de
30 dias, o que caracterizará que essa empresa não emitiu nota fiscal e nem
declarou sem movimento), fpendências de escrituração do substituto
tributário, divergência de escrituração das empresas do Simples Nacional, não
declaração de empresas de lucro presumido e etc.), (pendências de
pagamentos em aberto por regime de enquadramento do ISS, Fixo, Estimado,
Substituto e Lucro PresumidoJ. De forma automática, essas informações
deverão estar interligadas a possibilidade de parametrização e envio
eletrônico de comunicado eletrônico em lote ou individual, bem como servir de
indicador para ação fiscal eletrônica. O objetivo desta funcionalidade é evitar
que os interessados tenham que ficar procurando nos sistemas/módulos estas
informações, facilitando o processo e consequentemente a aceleração do
res te destas receitas evadidas;
Possuir a possibilidade de gerar filtro (sJ das informações (cadastros,
escriturações, notas fiscais e ordens de serviço), bem como a de apontar quais
serão as informações que irão compor o relatório resultante deste (s) filtro (s),
fatores de condicionamento (maior que, menor que, igual a) e ainda que todos
os campos pertinentes aos registros de informações (cadastro, escriturações,
notas fiscais e ordens de serviçosJ estejam disponíveis. Também se pede para
ue estes relatórios s aIn
os em modelo CSV- O o etivo desta
lsaios
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funcionalidade é permitir que os interessâdos possam criar üsões das
informações, direcionando o trabalho de aumento de arrecadação,
nncl almente, aos sone dores ue realmente interessam;
9. Que seja possível escolher nos filtros, fatores de condicionamento (maior que,
menor que, igual a) e ainda que todos os campos pertinentes aos registros de
informações das Ordens de Sewiço/Fiscalização, das Notas Fiscais, das Guias,
das Escriturações e dos Contribuintes/Câdastro. O obietivo destas informações
é municiar a equipe de fiscalização para que esta possa executar as atividades
ara incrementar a receita
10. Permitir escolher nos filtros mencionados no item 9 as notas fiscais por data
de emissão, alíquota, bairro do prestador ou do tomador, atividade econômica,
que tiveram retenção federal, emitidas por contribuintes do Simples Nacional,
entre outras;
11- Permitir escolher nos filtros mencionados no item 9 as escriturações por data
do serviço, por atividade do prestador, pelo CNPJ do prestador ou do tomador,
além de permihr escolher as escriturações dentro de uma determinada faixa
de valor, entre outras;
12. Permitir escolher nos filtros mencionados no item 9 as Guias baixadas ou não,
de valor maior ou menor que o valor digitado, que irão vencer ou que
venceram em um determinado período, de um determinado contribuinte, seja
ele tomador ou prestador, entre outros. Os objetivos destas informações
também são de municiar a equipe de fiscalização para que esta possa executar
as atividades ara incrementar a receita;
13. Permitir escolher nos filtros mencionados no item 9 as Ordens de Serviço
CPF/CNPJ do contribuinte, data de abertura, data de encerramento, valor,
vencimento e outros;
14. Demonstrar relatório comparativo de arrecadação por período, relacionando a
diferença entre um período e outro e aferindo o percentual de decréscimo ou
de acréscimo, podendo ainda delimitar o número de contribuinte com maior
arrecadação no período e ainda listar por grupo de atividade e ainda podendo
delimitar a soma de valores arrecadados no eríodo;
15. Demonskar relatório de cruzamento de dados das administradoras de cartão,
com o PGDAS e com as emissões de nota fiscal no mesmo período, por
competênciA listando: CNPJ, nome ou razão, competência/ano, nome da
administradora, valores em operações de crédito, valores em operações de
débito, somados dos valores de crédito e débito, soma de valores de notas
fiscais emitidas em igual período e a diferença entre eles. por contribuinte,
listando: CNPI, nome ou razão social, competênciaf ano, nome da
administradora, valores em operações de crédito, valores em operaçôes de
débito, somados dos valores de crédito e débito, soma de valores de notas
fiscais emitidas em i al eríodo e a diferen a entre eles;
.i6. Demonstrar relatório de arrecadação por período de forma consolidada por
código de serviço listando separadamente os valores por enquadramento do
ISS Fixo Pessoa, FÍsica Fixo Estimâüva, Fixo Sociedade de profissionais, Retido,
Simples Nacional e MEI, Instituições Financeiras e Nenhum regime especial e
ainda demonstrar o percentuâl sobre o montante total recebido por código de
se rvl o;
17. Demonstrar relatório de arrecadação do Simples Nacional, podendo filtrar por
competência, por contribuinte, definir quantidade máxima de contribuinte e
ordenar apresentação por contribuinte, valor arrecadado ou valor escriturado,
definido a ordem crescente ou decrescente. Deverá listar: nome do
contribuinte, competência/ano, valor escriturado, valor arrecadado e a
diferen entre ambos,
endo extrair os dados em uma lanilha de Excel no
lsdias
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formato CSV ou PDF;
18. Demonstrar relatório de nota emitidas por contribuinte, podendo filtrar por:
data de emissão inicial e final, CPF ou CNPf, ordenar por nota fiscal,
contribuinte, valor do serviço, valor do ISSQN. Deverá listar: nome ou razão
social, CPF/CNPf, inscrição municipal, número de notas fiscais emitidas, valor
total dos servi os, valor do ISS NeISS N
19. Demonstrar relatório de notas fiscais canceladas por contribuinte, podendo
filtrar por: período, CPF/CNPJ, valor, número da nota e ordenar por valor ou
contribuinte. Deverá listar: nome do contribuinte, CPF/CNPJ, inscrição
municipal, valor total cancelado, total de notas canceladas, devendo permitir a
lm ressão em PDF ou extrâ o em CSV
20. Demonstrar relatório de guias baixadas por arquivo de retorno bancário,
deverá listar data do arquivo, descrição do arquivo, total de guias do arquivo,
valor total do arquivo, depois detaihar o nome do contribuinte, data de
vencimento, data do pagamento, código FEBRABAN do banco recebedor e
em CSV;
rmitir a im ressão em PDF ou extra
valor
, devendo
por
guias
retorno
de
baixadas
arquivo
de
bancário,
21. Demonstrar relatório
guias
do arquivo,
deverá listar data do arquivo, descrição do arquivo, total de
valor total do arquivo, depois detalhar o nome do contribuinte, data de
vencimento, data do pagamento, código FEBRABAN do banco recebedor e
valor a , devendo ermitir a im ressão em PDF ou extra ão em CSV
22. Demonstrar relatório de guias baixadas por arquivo de retorno bancário,
deverá listar data do arquivo, descrição do arquivo, total de guias do arquivo,
valor total do arquivo, depois detalhar o nome do contribuinte, data de
vencimento, data do pagamento, código FEBRABAN do banco recebedor e
valor a , devendo ermitir a im ressão em PDF ou extra ão em CSV;
23. Mostrar a possibilidade de criar ações fiscais de forma eletrônica, podendo ser
monitorado todas as fases do processo de ação fiscal. Estas devem aproveitar
as informações já apontadas nos alertas para notificar eletronicamente,

através

24.

25.

26.

27.

28.

do

sistema/módulo,

os contribuintes inadimplentes com

suas

obrigações conforme CTM (Código Tributário Municipal). O ob.jetivo desta
funcionalidade é de potencializar o trabalho da fiscalização, permitindo que
mais contribuintes sejam fiscalizados e notificados em menos tempo do que
atualmente, conse uentemente, incrementando a receita do municí io;
Que o sistema possibilite de forma objetiva a parametrização e edição dos
documentos que compõem a ação fiscal como notificação Preliminar, Termo de
Início da Ação Fiscal, Apuração Fiscal, Auto de Infração, Análise de Primeira
Instância, Análise de Se
da lnstância, Termo de Encerramento e outros;
Na tela de Apuração Fiscal o sistema deverá buscar todos os dados já apurados
para o período da ordem de serviço, devendo possibilitar a digitação dos
demais valores apurados onde o sistema deverá buscar já as diferenças, aplicar
as alíquotas e gerar as guias de recolhimento por competência aplicando as
devidas co
Permitir que o auditor/fiscal ou gestor visualize de forma consolidada todos os
dados referentes a escriturações, guias e outros de um mesmo contribuinte e
ainda que neste o sistema aponte indicadores para fiscalização o que
poderíamos denominar Raio X do contribuinte, aglutinando dados dos últimos
5 anos e ou outros filtros de ano anterior, com etência anterior etc.;
Mostrar em uma única tela com gráficos o número de notas fiscais emitidas
pelas empresas e o número de notas fiscais avulsas emitidas, deverá ainda
mostrar por mês, o objetivr-r é acompanhar o número de emissão de notas
fiscais e consequentemente o incremento de receita ou son
o;
Mostrar em uma única tela com áficos os valores
rado e arrecadado de
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todas as fontes de receita do ISSQN, que seia visualizar todos os valores
consolidados e se houver necessidade visualizar separadamente por ISS Fixo,
ISS Pessoa Física, por Estimativa, Retido, Simples Nacional e MEI, Instituições
Financeiras e outras. AIém disso, os valores deverão ser consolidados por
exercício/ano, depois detalhar por mês, em seguida por dia e finalmente listar
todos os dados de forma analítica sobre os pagamentos recebidos, listando, o
nome do contribuinte, CPF/CNP, do contribuinte, número da guia,
competência, data de pagamento, valor pago e ainda que se possa imprimir em

I

df ou csv
29. Mostrar em uma única tela com gráficos os valores não recebidos (dívida ativa]

do

ISSQN acumulado nos últimos

5

anos, acumulado no ano corrente

sucessivamente, deverá mostrar também mês a mês, o objetivo é que o gestor
possa acompanhar o não recebimento e tenha dados para a tomada de decisão
em efetuar a cobran a e execu o da dívida ativa;

jil. Possuir relatórios auxiliares para o acompanhamento da arrecadação: por
contribuinte, por período, por insütuição financeira, do Simples Nacional, por
arquivo de retorno bancário e de baixas de pagamento, com o objetivo de dar
agilidade ao gestor na consulta e relacionamento dos dados referente a
arrecadação do ISSQN, todos esses deverão ser passíveis de impressão em pdf
e csv;

31. Que o sistema disponibilize a possibilidade de importação informações para as

operadoras de CARTÃO, de forma a constituir os seus débitos e posteriormente
a emissão de guias para pagamento do ISSQN com base nas informações
I I-n ortadas;
32. Permitir a importação do plano de contas e balancete dos bancos, com
contrapartida de forma a apurar o ISSQN devido por competência, além de
exibir os débitos conforme o plano de contas COSIF estabelecido e atualizado
elo BACEN
33. Deverá permitir a Importação do Retorno do arquivo DAF607 do Simples
Nacional;
34. O sistema deverá permiür a Baixa Automática das Escriturações do Simples
Nacional;
35. Que o sistema exiba informações do Simples Nacional pago pelos
contribuintes, e a diferença entre o vâlor escriturado e o valor arrecadado de
forma ob etiva á na visualiza odo S livro S fiscal IS
,o. Ao ser importado o DAF607 e o sistema não localtze na base de dados o CNPj
identificado na importação o sistema crie automaticamente um pré cadastro
para que posteriormente possamos efetuar a identificação do contribuinte
através do CNPJ, assegurando sempre a atualização cadastral dos contribuintes
do ISS N ind endente da ori m MEI, Sim les Nacional e outros;
37. Permitir que seja configurado o teto máximô de faturamento para o
contribuinte do MEI e que ele possa veriÍicar a soma acumulada de
faturamento no ano;
38. Permitir que sera bloqueado â emissão de nota fiscal do contribuinte do MEI
automaticamente ao atin r o teto máximo de faturamento no ano;
39. Deverá permitir a Importação do PGDAS do Simples Nacional, com todas as
informações de identificação e apuração do contribuinte, informações de
receita brutas de períodos anteriores por competência, soma da receita bruta
de períodos anteriores (valor original e tributos fixos) e informações do
estabelecimento;
40. Possibilitar a impressão em PDF da Declaração do PGDAS importada contendo
todas as informações mencionadas anteriormente;
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do PGDAS, listar os contribuintes identificados no
processamento, devendo indicar quais não constam cadastrado no sistema
utilizado pela prefeitura e indicar os contribuintes que possuem pendências
junto à Receita Federal, listando: O CNPJ, Nome ou Razão, Competência / Ano,
número da guia DAS e valor, devendo ainda possibilitar a impressão da
lis
em PDF;
42. Através da importação do PGDAS, o sistema deverá identificar contribuinte que
efetuaram declaração DAS pelo Simples Nacional, mas, que no cadastro da
prefeitura a mesma não está enquadrada no Simples Nacional, devendo
automaticamente gerar um Protocolo Eletrônico de Alteração de Cadastro;
43. Deverá alertar o usuário do sistema, ao buscar o cadastro do contribuinte que
ele possui pendências junto a Receita Federal, ao clicar no alertar o sistema
deverá direcionar para as apurações identificadas através da importação do

41.

Após importação

PGDAS;

44. Que o sistema disponibilize a possibilidade de importação de informações para

-1

a constituir os seus débitos e
posteriormente a emissão de guias para pagamento do ISSQN com base nas
informa es lm ortadas;
+5. Mostrar a tela que disponibilize a importação de informações para os cartórios,
de forma a constituir os seus débitos e posteriormente a emissão de guias para
a mento do ISS N com bases nas informa oes lm ortadas;
46. Que o sistema possibilite de forma prática a possibilidade de o próprio usuário
criar arquivos de integração gerados ern modelo csv para fins a serem
definidos;
17. O sistema deverá disponibilizar manual eletrônico de acesso rápido a qualquer
usuário, de preferência que seja objetivo para alguns tipos de contribuinte
como Institui ão Financeira, Cartórios etc.;
48. Possuir função de monitoramento e despacho de solicitações de registro de
empresa, alteração cadastral, permissão para emissão de nota fiscal e carta de
correção, onde o contribuinte faz a solicitação e o departamento de
fiscalização/tributos monitore e defira os pedidos;
49. Possuir função para parcelamento de débito, identiÍicando quem é o
contribuinte, automaticamente todos os débitos deverão ser listados, deverá
possibilitar a seleção de um ou mâis débitos e em seguida que possa ser
definido as re as dâ erâ o do acordo;
50. Possuir função para registro de compensação ou restituição de valores pagos
em duplicidade ou a maior, devendo estar se deduzida na competência do
registro da compensação ou restituição e ainda havendo saldo a ser devolvido
ue se a com nsado na com etência osterior de forma automátic
:i1. Possuir função de lançamento de Guias do ISS Fixo ou estimado para todos os
contribuintes enquadrados de forma que de acordo com as regras de
lançamentos todas as guias sejam disponibilizadas aos contribuintes no
ambiente de acesso do sistema ara ue ossam ser lm ressas;
52. Permitir o lançamento de ISSQN por meio de Guia Avulsa quando se fizer
necessário, por meio de apuração de diferença de valores, valores estimados
das operadoras de LEASING, de forma

I

I

etc.;

53.

Permitir a emissão de Nota Fiscal Avulsa de pessoa física ou jurídica

a

de ender das re AS ré-estabelecidas em le sla ão munici al vi
tej
54. Que o sistema possibilite integração via webservice (por meio de um arquivo

I

pré-definido) podendo recepcionar os dados de sistemas de terceiros e/ou
ro rios de contribuintes ueo ossuir através da rece
o de lotes em XML;
55. Possibilitar ao usuário a exportação das notas fiscais, individualmente ou em
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lote nos formatos de XML ou ['DF or com tência s
56. Que o sistema possua o layout de arquivo de prestação de contas junto ao TSE
- Tribunal Superior Eleitoral a fim de atender as exigências do mesmo para
efeito da prestação de contas dos contribuintes que por suâ vez tenha sido
candidato a ca
úblico;
57. Permitir a geração de Arquivo de Remessa para registro de boletos bancários
junto as principais insütuições financeiras podendo ser utilizadas ou não pelo
município a depender dos contratos firmados com essas institui es;
i8. Permitir o registro dos serviços prestados por instituições financeiras
contendo a conta do plano de contas, os serviços prestados associados à conta,
o valor dos servi s o valor da base de cálculo, a alí uota e o valor do ISS;
59. Permitir o registro, de forma exclusivamente digital, das declarações fiscais das
lnstituições Financeiras com a possibilidade de reemissão da segunda via de
rotocolo a ual uer momento;
60. Permitir a importação de arquivo do movimento mensal da instituição
fi na nceira;
61. Permitir a validação da estrutura de arquivo e do demonstrativo de erros,
m erro;
uando houver
62. Permitir a visualização do conjunto de informações que demonstram a
apuração do ISSQN Mensal;
63. Disponibilizar as informações para emissão de guias para pagamento do ISSQN
do mês;
64. Permitir a importação da declaração de Instituições Financeiras seguindo o
adrão ABRASF versão 2.3 ou su erlôr
65- Permitir que a importação da declaração no padrão ABRASF seja âpresentada
conforme as subdivisões: Informações Comuns aos Municípios; Demonstrativo
Contábil; Apuração Mensal do ISSQN; Demonstrativo das Partidas dos
Lan amentos Contábeis;
a6. Permitir a retificação da Declaração Apuração Mensal do ISSQN pelo
contribuinte identificando a nova declara ão como retificadora;
67.Para o contribuinte prestador ou tomador de serviço de fora do município, o
sistema deve permitir que este efetue o seu cadastro no sistema para efetuar a
declara o de servi os restados ou tomados no munici loj
No
ato da declaração de serviços prestados ou tomados por contribuintes de
68.
fora do município, este deve indicar na declaração, CPF/CNPJ do tomador,
nome do tomador, natureza da operação, tipo, número da nota Íiscal,
competência, data de emissão da nota fiscal, campo de observações, tipo de
serviço, alíquota, vâlor do serviço, Iocal da prestação do serviço e deverá
obri toriamente anexar a nota fiscal a esta declara ao
69- A critério do município e legislação vigente ou regulamentar, a declaração de
serviços prestado ou tomado por contribuinte de fora deverá gerar um
protocolo eletrônico com o pedido para análise e crivo fiscal, tão comente
Iiberando a declaração para geração do DAM de recolhimento do ISSQN
terior a esta valida o fiscal
70. Mostrar em uma únicâ tela acesso dinâmico e obietivo para o contribuinte
Íinal, facilitando a navegação e localização das funções mais utilizadas, emissão
de nota fiscal, cancelamentos de notâs e guias, declarações de serviços
tomados, aceite em nota fiscal de serviços tomados etc. Possuir alertas de
pendências [escriturações, divergências e débitos em abertoJ logo na tela
principal, dispor de função para protocolo de solicitação de autorização para
emissão de nota fiscal, alteração cadastral e cartâ de correção, deverá ainda
possibilitar que o contribuinte, insira outros usuários, ere relatórios, visualize
lsoias
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e imprima os livros fiscais mensal e anual, visualize todas as escriturações
(prestados, tomados, pendentes, com divergência, canceladas e sem
movimento, as guias pendentes, pagas, parceladas e em díüda ativa, disponha
de função para importação de arquivo de integração via webservice e possa
efetuar exportação das notas fiscais em XML por competência e link para
acesso do manual para: Cartório, instituição financeira, contador e
contribuinte.

/ AMOSTRA
5.1. A prova de conceito/amostra em ambiente WEB deverão ter sua avaliação deüdamente registrada por
documento assinado comissão julgadcrra, assinalado na frente dos itens se "Atende" ou 'Não Atende'.
5.2. Após a empresa atender a prova de conceito, esta terá o prazo de 30 dias para fazer as integrações abaixo com
.r sistema tributário, e após a integração feita estâ deverá ser homologada iunto a comissão iulgadora, atendendo
1000/o dos itens abaixo:
5. DOS ACEITES DAS PROVAS DE CONCEITO

4.5.2 INTEGRAçÃO DO SISTEMA DO ISSQN COM O SISTEMA TRIBUTÁRIO

Descrição

Atende

Não

atende
A Guia gerada no sistema de nota fiscal eletrônica deve gerar automaticamente

2.
3.

4.
5.
6.

l,
8.

um débito no sistema Tributário que seja de uma nota fiscal emitida por uma
empresa constituída no município, que seja uma empresa de fora do município
[substituta tributária), nesse caso o sistema de Tributos deverá criar um
cadastro de contribuinte, que seja um contribuinte eventual (emitindo nota
fiscal avulsa], nesse caso o sistema de Tributos deverá criar um cadastro de
contribuinte;
Quando cancelar uma guia no sistema de nota fiscal eletrônica deve cancelar
automaticamente no sistema tributário, deverá ainda possibilitar a consulta
desse débito elo número da
ta erada no sistema de nota fiscal eletrônica;
Quando der baixa no débito no sistema de Nota Fiscal Eletrônica deve dar
baixa automaticamente no sistema Tribuúrio ou vice-versa por meio do
rocessamento do a uivo de retorno;
Quando parcelar um débito no sistema Tributário informar por meio de
diferenciação de status que o débito eslá parcelado Iá no sistema de nota fiscal
eletrônica;
Quando inscrito em dívida ativa um débito no sistema Tributário informar por
meio de diferenciâção de status que o débito está em dívida ativa lá no sistema
de nota fiscal;
Quando registrado no sistema de nota fiscal eletrônica a extinção de crédito
por compensação ou restituição enviar automaticamente o status de
com ensado
aixado
a o débito re
trado no sistema de Tributos;
Possibilitar a geração de arquivo de remessa para efeito de registro dos boletos
nos convênios bancários de recebimento de tributos, no sistema de Tributos e
no sistema de nota fiscal eletrônicâ, cabendo ao município utilizar os dois ou
somente o do sistema de Tributos a ue este rece ciona todos os débitos;
Quando processado o arquivo de retorno de pagamento do Simples nacional
DAF 607 o sistema encaminha para o sistema de tributos o lançamento do
débito e o dado de pagamento dele, dessa forma mantendo os dois sistemas
totalmente integrados.

I

5.3. Após a homologação de todas as funcionalidades acima da integração do sistema de ISSQN com o sistema
Tributário, o contrato será assinado.
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Sistema de Gestão ISSQN:lSS Bancos, ISS
Cartão de débito/débito, ISS Leasing, ISS
Cartório e Simples Nacional, conversâo

de banco de dados e implantação

e

MÊs

suporte online

72

R$

XXXX,XX

VALOR TOTAL PLANILHA 01 - LOCAçÂO

R$
R$

6.1. Os preços ofertados pelas licitantes não poderão ser superiorês ao preço máximo

XXXX,XX

XXXX,XX

permitido por cada item

descritos acima, sob pena de desclassificação.
6.2. Será declarada vencedora a

licitante que oferecer o menor preço global dos serviços e atender a prova de

conceito.

Eldorado do Caraiás 74 de Março de 2022.
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Maria fosé Braga de Almeida Sousa
Secretária Municipal de Finanças
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