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PREFETTURA DE ETDORADO DO CARAIÁS
SECRETARIA DE FINANçAS

TERMo nrnrrrRÊxcla

I.OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de implantação, manutenção e suporte para fornecinrento de

licençe de um de l'erramenta web responsiva integrada, com hospedagem em nuvens, para realizar licenciamentos ambientais,

sanitários, urbanísúicos e de locaüzação e funcionamento de atividades econômicas e gestão fazendária, com

interoperabilidade de dados entre plataformas públicas e privadas por meio de Application Programming Inúerface (ÀP!.

O objeto deste Tenno de Rclerência e organizado cm Lote ljnico para assegwar o plcno atsndimento da necessidacle da

Admini stração Pública.

A modalidade do certame e Pregão Eletrônico.

O criterio de julgamento adotado será o Menor keço Global. com posterior aprcsentação de Amostras. Para hns de classiírcação das

propostas será considerado o Menor Valor Global constantc na Planilha de F-ormação de lteços deste Termo.

A _iustihçaLiva para adoção do oritúrio de julgamento dc menor prcço p()r loie se deu por qucstões cle oompatibilidade entrc crs

liei-:sim<icluios io objetc preteniiio. os q;a:s s:';.lr Ír.;:sciiirs iôi ii::r :'l:rir;.::ianic.;oie;li,:r es:es estai::'scr;drs en erecuár,el

único ou não, a criteno da licitante.

Justificativa para o nâo parcelamento do objeto:

a) Dm que pese à possibilidade de se obter maior competitividade com a drvisãc, das soluções tecnológicas em lotes, o resultado a ser

atingido e pretendldo pela admrristração poderia restar liustrado, com inúmeras empresas consagrando-se vencedoras cada uma de

cleterminadr-r lote. sem que houvesse, no enlantô, compatibilidacle entre as tecnologias por elas ot-erta<1cis, o que dificultará a srm

integraSo e a entrega dos servrços prelendrdos pelo munrcipio:

b) O parcelamento trará risco de viabilidade técnica e econômica, ern função de ,:riar rlma situação na qual os gestores públicos teriam

um aumento da despesa para administrar vários contratos com empresas distürtas, e atuando com sistemas dilerentes e potencialmente

desintep;ados entre si, tornando-se inüável tecnicamente, prejudicando o dcvid ' cumprimento do objeto desta licitaçâo e o interesse

pirblico.

c) A contratação de um úoico licitante perrrutrrá a rnalor possrbiiidacie do curnpr: nento do objeto. a centralizaçâo da responsabilidade,

a garantia da padronização dos serviços, a reduçâo de custos na prestaçâo e É'istão dos servrços, e economicidade, em função, da

possibilidade de negociação de ÍneÍror preço proporcional dos iteus por rneio de t'm único licitante.

TERMINOLOCiIAS E ORGANIZAÇÀCr nCrS ItE(lrlSrTOS DAS S(),-UÇÕES DE SOFTWARE - FERRÂMENTAS

TECNOLOGICAS. GRUPOS DE SERVIÇOS

A forma como estâo organizados os requisitos e apresentadas as terminologias rreste Termo de Referência advern exclusi"'smente da

estrategia que se adotou para organizar este reflerencial tecnico, sendo disporsá'r,el que as Í'erramentas tecnológioas ofertadas adotem

as nresnlas terminologias e fbrmas de organaação dos requisitos aqui especiÍicados. Entretanto é obrigatório que estas contemplem

integralmente os requisitos descritos neste Termo;

Os requisitos descritos neste Termo de Referência correspondem às caracteristioas \.dNIMAS do objeto que o Contatante pretende

adquinr, não hal'cndo limitação quanto a olcrta dc objcto com maiorcs c mclhor,'s capacidadcs do quc as origrralmcntc cspccificadas.

Entretanto, isto não deverá implicar em nerilrula \anlagenl competitiva r)o procr';so de licitatórit-r.

As ferramentas tecnológicas especificadas neste Termo de Ret'erência sâo oomlostas por aplicações web, sob as quais a Contratada

deverá, sob a sua exclusira responsabilidade, desenvolrê-las, atualizáJas. hosl'edá-las e operacionalizá-las, quando se aplicar, em

ambientes de Centros de Dados, para acesso r,ra intemet pública. de tal mod< que se possa garantir corretamente a execução dos

Serviços.
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIÁS
SECRETARIA DE FINANçAS

O rcgistr.o do domínio, a criação dc cvcntuais subdomínros, bcm como o gcrcnciamrrtto c a hospcdagcm dos scniços dc DNS

@on-rain Name System) hcarão sob a exclusiva resgrnsabilidade do Contrata[te, que os fará de forma direta ou indtreta.

OBJETIVO

Realizar a contrataçâo de solução tecnológica integrada cle gestão tributá,ia e de licenciamentos mruricipais, contemplando

funcionalidades ainda não presentes no sistema atualmcnte utilizado pelo municipro, visando modemizar a relação entre o hsco e os

contribuintcs c dar mais cfioiôncia na gcstâo fazctdÍria municipal. Com a implantação dc uma nola Íbrramcnta tccnológica, busca-sc

proilrover a transforrnação digitai da gestão tributária e de licenciarnentos tle elrllnesas lo rnuricípio. interoperando dados e

iaformações cadastrais entre módulos ou sisternas, os qulrs deverão estar integrados via web e em tempo real.

It4odernizar as atividades da fazenda pirblica murrcrpal. promovendo a transfor"nação drgital dos serviços públicos mr.micipais. Para

tanto pretende-se implantar tecnologias mor,adoras capazes de viabilizar a gestão completa do IPTU, ITBI, Taxas e ISS (Simples

Nacional. lúorocmprcordcdor Individual - MEI, Dcclaraçâo Digital dc Scr'.'iços dc Instituiçôcs Financciras - DF), proccsso

administrativo fiscal, bem corlo. a paranretr izaçâo permanente das aturlizações legislativas nas ferramentas digitais, o

recadastamento digital das empresas, o cruzamento de dados, tiscalização digrtLrl e gestão especializada da cobrança da díüda ativa,

ab,rangendo as seguintes áreas:

3.2.1. Gestão Estrategica lntegrada: (I) incrementar a receita própria do município sem aumentar a carga tributária e desenr,olver

atiüdades visando a integração da gestão fazendÍna rntra e interinstitucional (n'.unicipal, estadr;al e federal); (II) criar e aperfeiçoar a

gestão organüaoional e estatégica; (III) capacitação e transferência de oonhecirnentos gerenciais e rnetodológicos aos servidores

públicos municipais para que passam atuar co;to ageirtes r:ultipiicadores:

3.2.2. Gestão Trrbutária e Contencioso Frscal: (I) melhorar a eficrêncra e a elicácia da administração tributária mumcipal; (II)

aperfeiçoar a gestão do cadastro mobiliário e imobiliário, fliscalização, processos e atendimento aos contribuintes; (IIf garantir, por

meio de ferramentas digtais, o direito ao acesso simples e rápido ao contraditóri() e ampla defesa do contribuinte.

Gestão da Cobrança da Dívida Ativa: realizar a prestaçâo tle serviços públioos d,gitais integrantlo créditos tnbutiirios e não tributarios

originados pela Secretarias Municipais de Meio Amhiente, Finanças e Vigilâr,cia Sanitáriâ, que contemplem os procedimentos de

inscrição. cob,rança e execução das dír,idas municipais, viabilizando suporte rperaciorral na cobrança administrativa dos créditos

exigíveis. ajuizados e não ajuzados, os parcelados, cujas parcelas estejam com atraso, abrangendo oreditos tributários e nâo

tributarios visando estimular e facrlitar a respectiva regularrzação ou quitação cios crédito a trrbutários, obietivando o incremento da

arreoadação municipal. Além disso, possibilitar a integraçãt.r iligital oom Cartório para protesl-o de títulos e oom o Tribunal de Justiça

do Estado para gestâo dos processos de execuçãojudicial.

Pretende-se realuar tansformagão diEtal no municipio^ integrando os serr./:,,ros a serem disponibilizados aos empreendedores,

cidadâos e contribuintes. Assim, os atos de lioenciamento locais deverão set efêtuados digitalmente, de forma simplificada em

platalbrma a ser drsponibilizada aos empreendedores, interoperando dados com o Gor.erno lederal, o Govemo do Estado, via Jr-rnta

Comercial I REDESIM e as Secretarias Municipais. Do mesmo modo, busca-se nranter o cadastro mobiliário atualizado e,m tempo real

para üahilizar o controle efet'ivo do cumprimento das obrigações trihutárias municipars pe'los contribuintes mediante o uso de

tecnologias digitais aptas a ot-ertar serüços públicos isonômicos, impessoais e eticientes.

À atual gestão visa inserir política mumcipal de desburocratizaçâo do ambiente de negócios com objetivo de fortalecer e regularizar

os enpreendimentos locais, do início ao fim do processo, com. os atos de r,:nsulta prér,ia, regrstro, licenciamentos mtmicipais,

alualização cadashal, baixa do registro cadasÍal e de renoraçôes intepradas das .rcenças no âmbito das secretarias municipais de meio

ambiente, finanças e ügilância sanitária. facilitando o ambiente rle negócios locrl-
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Dcssc modo, objctiva-sc a plcna gcstão kibutriria c rcgularização dc atividadcs cconômicas no município. com pilarcs consútucionais

e legais capazes de criar uma cultura da presunção chr k;a-lé nas relações entre o muricípio e o cidadâo-ernpreendedor pertttentes aos

processos com transparência, responsabilidade e ehciência.

Por firn, espera-se que a oÍ'erta de serüços pÍrblicos digitais gere igualdade de oportr.uridades para pequenas, médias e grandes

empresas como medida para o crescimento econômico local e fbmente o empreendedorismo.

ruSTIFICATIVA

As transformaçôes globais ao longo das últrrnas decadas colocartt aos govemos o desafio de tornar rnais i:rovadora e eficiente a

prestação de serviços ao cidadão, por meio do uso de modernas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Nesta perspectiva,

a administração pública necessita rcabzar processos dc translbrmação rápida do uso de sistemas de e-go'"emement para ferramentas

online inteligentes. denominado''Govero 4.0''.

Esta mudança dc paradipma cm dircçâo a um govcmo intcgrativo risa supcrar um modclo dc adminiskaçâo pública imobilizada c

ineficiente, além de dar lugar a urr nolo modelo de gestão, rnais proativa e orientada às necessidades dos cidadâos. Quando um

govemo assume o oompromisso com a transformaçào digital significa um impacto sr[preendente na relação entre a gestâo pública, os

cidadãos e as emlxesas.

Diante disto e do aumento da necessidade por serüços públicos digitais, a Secretaria Municipal de Finanças busca contratar empresa

especializada para modemizar a gestão fazendária e promover a transformaçâo digital para desburocratizar o ambiente de negócios,

sirnplificar o crurtprintento das obrigações hibutárias muricipais, rnelhorar a receita própria e viabilizar o ftranciarnerrto das políticas

pública para melhorar a qualidade de vida da cidade.

A necessrdade de transformação digital dos sen.rços públicos está associada à missão de a cada dia aperfeiçoar seus serüços para

oumprir a sua missão institucional, sendo um dos ptrandes desatlos a realização da gestão eficiente do erande volume de informações

geradas constantemente. E de suma importância que essas atividades se.jam mane.jadas com segurança e agilidade, de lorma a

desburooratizar o oumprimento das c»brigações tribuúrias rnunicipais. A implantaçâo thr solução informatizada será um importante

elemento para a melhoria dos processos internos e fara a otimização das atir,itiades a serem desenl,olüdas pelas áreas afins e, por

conseguinte, assegurará o cumprimento clos objetivos e metas estabelecido'. L)essa tbrma, buscam-se tecnologras ino',adoras

disponíveis no mercado e já utilizadas por outras unidades federatiras para: Íi'»rnecer serr.iços públicos com qualidade e

tempestilidade; aprimorar os resultados institucic,nais: conferr maior celeridade à tramitagào processual; ser ccrúecido e recoúecido

pelos mLurír:ipes, otimizando a relaçâo ousto-bcnelício pekrs scrriços públioos.

Parafazer frente aos desaflros das transformações pelas quais passam a administraçâo públioa, toma-se rmprescindível que esta conte

com sustentação administrativa e operacional, a partir de redesenho de processos, do desenvolümento de sistemas informatrzados e

de banco de dados. de lorma a possibilitar maior controle de informações e agilidade dos trabalhos.

Convem salientar que com a promulgação da Constituiçào Federal em 1988, houle a diminuiçâo da concentaçâo do poder politico, o

que alçou o fortalecimento dos Estados e Municípios à condição de seu principal objetrvo, que exigia, no que diz respeito às hnanças

púbiicas, o auÍnento do grau de autonomia fi.-cal. a desconcentração dos recursos trihutár'ios disponí'r,'eis e a translerência de encargos

Ca União.

Nâo obstante à previsâo de maior equilitrio na partilha tributária, o que se obscrvou lbi à concentração dos recursos tributários por

parte da Uniâo na ordem de aproximadaurente 6OYo, enquanto para os 5.570 Municipros, os recursos arrecadados são de apenas 170á.

A saida que o município encontrou para melhora a participação das receilas próprias na composição do orçamento municipal e

melhorar a entrega de serviços priblicos aos cidadãos do mrmicipio. foi realizar a transtbrmação digital cla gestão Íhzendária mruricipal

visando aumentã as recertas própnas.
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Alcm disso, a atual administração, obscrvando quc a Lci Complcmc'ntar n' 101/2000 Lci dc Rcsponsabilidadc Fiscal trouxc inovaçõcs

que i.rnplicam em serias mudanças no modo de agr das preleituras no tocante à gestão de todos os tributos murrcipais e tamlém da

cobrança da dÍnda ativa, antecipa-se no sentido de estabelecer prioridade na busca de novas práticas em relação aos procedimentos de

melhoria da gestão e incremento da arrecadação mruricipal

Para melhorar a gestão tributária do municipio a introdução de noras tt'cnologias deverão ser voltadas prioritariamente à

modcrnrzação digital dos cadastros mobiliarios c imobiliários Tambóm voltadas a aprimorar cobnança administativa c judicial,

fiscalização, legislação, introdução de novas tecnologias da intbrnração e ctrnunicação 1rcr nreio de novos aplicativos, estudos

eoonômicos e financeiros. Também der,'erâo ser contempladas. a) capacitação gerencial, normativa e operacional; b) a adequação da

infraestrutrua administrati"a da Secretaria Municipal de Finanças e atendimento ao cidadâo-conhibuinte.

A implantação de sistemas inovadores tern por objetivo o lomento da arrecadação do município, com r,istas à organização,

disciplinamcnto c utilização dc mctodologia tócnica objctirando a racionalüação da cobrança c o incrcmcnto dos impostos c, ainda:

Reduzü a er.asão fiscal por erentual sonegaçâo e/ou por inadimplôncia:

Aumentar a eficácta das ações fiscais e recuperff o tributo nâo recolhido;

Simplificar e padronizar os procedimentos de aptração e pagamento dos tributos.

Implantar equidade tribuúria entre os diversos segmentos de contribuintes em siiuaçào econômico-fiscal equivalente;

Instituir a educaçâo fiscal oomo estrategra permanente da administração tributária;

Utilizal preferencialrnente a ação fiscal preventiva colno estrategia da arreçadaçâo,

Ampliar a efetividade dos controles liscais, atraves do cruzamento de informr,ções por meio de recursos (ferramentas) no próprio

sistema:

Fornecer ferramenk tecnologicamente modema e prática para que os prestadores e tomadores de serviços, possaÍn fazer a declaraçâo

do movimento econômico, transmitir dados e usar as frrncionalidades através da 'I/eb;

Simptihonr as rotinas de cadaslramento,

AlimenÍar o cadastro de inadimplmtes. em ate um dia após o lencimento da ohrrgação tributária <-ru acessória,

Possibilitar consultas online no atendimento ao contribuinte:

Definir o consumo periódico rndividual e setonal de Documentos Fiscais;

Reduzir o número de autuações fiscais;

Disponibilizar 1eis. decrctos. códigos, cm mítlia magnétioa.

Treinar e reciclar os servidores do fisco municipal.

Alem disso, pretende-se implantar uma ferramenta que fomeça um conjunto t1e tecnologias online voltadas a realizar a gestâo de

tluxos processuais de licenciamento e gestão do cadasho mobiliário, para reduzir o tempo médio de abertura de empresas,

convergindo e simplificando procedimentos intemos entre os órgâos envtÍ'r"idos, tornando cada vez mais ágil, fácil e seguro o

licenciamento de atividades econômicas no município.

Flspera-se que as ferramortas melhorem o ambiente de negócios e a promoção tio desenvolümento econômico e social do municipio,

pois o uso de tecnologias seguras e rnovadoras e um caminho para o governo di:,ponibilizar serüços públicos digitais, em tempo real,

para â otimização e a transparência na gestão dos recursos disponiveis e cio capital humano, melhorando a produtividade da

administragão pública e sua capacidade de fomecer políticas, pÍogramas e projet,>s eficientes e de qualidade para a sociedade.

Tambérn busca-se lornar mais ágrl o licenciamento de empresas é a simpliÍr,:ação e a automatrzaçâo rlesses procedimentos sem,

conludo, deixar de realízal. a análise de risco rrbenístico, ambiental, sanitárir, e de localização e funcionamenlo de empresas <le

competéncia municipal.
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Obscrva-sc quc cm gcral, na maioria dos municipios brasilciros, o proccsso dc liccnciamcnto dc ativrdadcs dc baixo risco é tratado

com toda a complexidade e exigências <las atividades de alto risco. Este e unr dos aspectos centrais que causam un emaranhado de

problemas aos empreendedores, congestionando o processo de licenciamento de negócios. Visto isto, busca-se uma solução

tecnológica que classifique de forma inteligente as atividades econômicas de barxo e alto risco compartilhando os dados em processo

único integrado entre as secretarias municipais para otimizar e dar mais ehciência nas atividades

O diapnóstico rcalizado na análisc do fluxo atual dos proccssos dc liccnciamcirto, abcrtura c lcealização dc cmprcsas mostrou quc

vários fatores conttibuenr para a deurora rro processo de abertura tle negócios, dentre os quais destacarn-se: a) Baixa intepraçâo

institucional e tecnológica; b) fragilidade dos protocolos de licenciamento. c) a maior parte da jomada dos empreendedores e

servidores ptrblicos são realizadas de forma analógica e presencial; d) rctrabalho e desperdício de tempo; e) excesso de

procedimentost f) duplicidade de exigências de documentos.

Outro aspccto atrclado ao atual modclo ó a ncccssidadc da prcscnça ffsica do cmprcsário nas dir,çrsas ctapas, o quc gcra custos cxtras

de deslocamento, couduçâo, combustír,el e outros gastos, de difícil contat-ri\zação.

O noto sistema deverá proporcionar às empresas, profissionais liberais, servidores públicos e cidadãos simplificaçâo dos

procedimentos de licenciamento trbanistico. trânsito, ambiental, sanitiirio e de iocalização e funcionamento.

Redução dos custos e do tempo médio de abertura de empresas, a eliminaçâo do deslocamento fisico entre os órgãos e de

procedimentos presenciais envolvendo andamento de prooessos e autenticações desnecessárias de documentos. Bem como, a redução

dos custos corn a çlimirração de rotinas processuais e sirnplificação dos fluxos do licertcizunelrto.

Deverá peÍmit1r o acesso em urn mesrna ferramenta, ria protocolo únict'r, conecl"ado com diversos órgãos licenciadores e a diferentes

procedimentos (constitúção, alteração, renova$o. barxa, obtenção de licenças e alvará de fincionamento online, guias e taxas de

pagamento, alem de outros serviços), eliminando a duplicidade documental. t<rrnando a rotina do licenciamento simplificada e

proporcionando resultados mais rápidos e satislàtórios ao empreendedor.

Deverá parametrizar a olassiÍicação cle risco e patlronização dos protor:o1os, tomando o trârnite de licenr:iament«r mais ehr:icrtl.e e

garantindo a segurança e a otimização da liheração de licenças, reduzindo entraves hurocráticos, 1nr me'io de respostas ágeis e seguras

ao empreendedor.

Deverá garantir a priracidade e o trâmite seguro do processo (por meio de tecnologias como a certificação on-line, intelig&rcia

artificial, a.rmazenamento em nuvem, e eto.), com nrais segurança no compartilhamento e transferência de dados entre empresa e

administração pública, mitigando as clefioiências de consulta de vrabilidade e lir:enciamentos, rncentivtm,J<s a rraluação de novos

negócios.

A ferramenta deverá reahzzr disponibi[zação diána de parnel de indicadores com intbrmações sobrre o processo de abertura e

licenciamento de empreendimentos no municipro e disponibilização de relatório anual sob,re o tema, apresentando aos

empreendedores informações precisas e atualizadas sobre o amblente de negócios.

Deverá ofbrtar serviços online para realização de consultas de riabilidade e prestação de inÍbrmações sobre licenciamento, de forma

fácil, ágil e inteligente, proporcionando ao cidadâo acesso à inÍbrmação e serüços púhlicos online sem burocracia e com menor custo.

Realizar disponibilzação diária de painel de rndicadores com intbrmações sobre o processo de abertura e licenciamento de

empreendimentos por município, ampliando o conhecimento de empresas. sociedade e setor público sobre o ambiente de negócios.

Dispor de gestão urteligente de documentos para realizar redução expressira cit, uso de reoursos materiais (impressâo, uso de papel,

processos Íisicos. equipamentos de apoio) e do impaclo ao meio ambiente (digllalização dos processos. redução dos deslocamentos,

simplificação clo nÍrmero de proceclimentos etc.).

A tecnologia deverá ser disponibilizada à pretêitura deverá operar integrad.t com outros sistemas da admmistração municipal e

possibilitar a parametrização da legislação municipal, conternplando ambiente para realização específica e autônoma da jomada dos



§.aL

:rl l\;

Etdiítâito
do Caraiár

PREFETTURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
SECRETARIA DE FINANçAS

cmprccndcdorcs c scrüdorcs públicos das sccrctarias municipais cnvoludas, para simplificação dos trâmitcs burocráticos para

abertura e sustentabilidade de negócios" lortalecendc. o emprreendedorisrno e o desenrohimento econôrnico e social da cidade.

integraçâo do licenciamento mrinicipal de atir,'rdades econômicas. çxr meio da interoperabilidade dos órgãos de registro (Junta

Comercial <Jo Estado, ()rdan dos Advogados do Brasil e Cartórios), admrnistrações tributárias lReceita l'ederal, Receita Estadual e

Receita Municipal), sistema da REDESIM (inteppador F)stadual). Ct.rrpo de Bornbeiros Mlitar e órgãos de licenciamento municipal

(vigilância sanitaria, mcio umbicntc. scrviços urbanos c tinanças).

Otinüzação dos licenciarnerrtos ria paranretrização onJine do grau lisco, colfor:ne especificações da classificação de risco das

atividades econômicas prevista na Lei Federal n" 13.874/2019, r'isando emitir de forma automática licenças de atiüdades econômicas

de baixo risco.

SimpliÍicaçâo dos Íluxos internos dos órgãos. com ir pa<.lronização e simplilicação das rotinas administrativas dos órgâos envolildos

nos liccnciamcntos, rcduzindo custos opcracionais l'ia gcrcncramcnto digital, tornando mais ágpl o intcrcâmbio dc int-ormaçõcs cntrc a

gestão e a população.

DAS ESPECTFICAÇOES GERAIS DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem contratados deverão ter as sequintes especiÍicações:

Sistema Web de Licenciamento Municipal de Pessoas Juridicas

Possuir interoperabilidade de dados, em tempo real, com a Rede Nacional para Srmplificagão do Registro e da Legalizaçâo de

Ernpresas e Negócios (REDESIM da Junta Cornercial) e lxrssibilitar a sirtcronizaçâo e uniforttüzação dos prt»edirnentos de dados

cadastrais de pessoas iurídicas ente as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Furanças, Vigilância Sanitrria, Corpo de

Bombeiros Mrlitar, Secretarra da Receita Federal do Brasil (SRFB) e Secretarial Ustaduat de Fazenda.

Realizar o licencramento urbanístico, ambiental, saniúrio e de localizaçâo e funcionamento de empresas üa qeb. Possuir matriz de

risco das atividades econômicas para auxiliar o empreendedor a realuar o proccsso de Viabilidade e Licenciamsnto de Baixo Risco de

forma auLomática. os Prooessos de Liocnciamento tle Alto Risoo, Alturação, Renovação Anual de licenças e baixa de emprcsas de

forma online e integrada.

Disponibrlizar Application Progpamming -lntertàce (APl) para integlação em tempo real com o sistema da prefeitura com ambientes

corporativos tais como o Integrador Pará Jucepa/REDESIM Sistema de Gerenciamento de Atiüdades Tecnioas (SISGATE) do Corpo

de Bomtreiros e outros;

Disponibilizar lormulano digital integrado para Declaragão Eletrônioa de Dreito de Libertlade Econômica nos lermos <]a Lei Federal

rf 73.78412019, Resoluçâo CGSIM n" 5l/2019, Resoluçào CGSIM n" 57/2020, Plano Diretor MLuricipal. Lei de Uso e Ocupação do

Solo, Decretos e Resoluções Estaduais e Municipais, contemplando informrções necessárias para realizagão do licenciamento

urbanístico, ambiental, saniuirio, localização e firncionamento, segurança e combate a incêndio.

Possuir sistema de protocolo único e inteprado cntre os <irgâos <ios entes têderai,os responsáleis peios registros dos atos constitutivos

de abertura de empresas para tramitação dos processos de viabilidade, licenciamento urbanístico, ambiental. sanitárro, localização e

func'ionamento, seguança e comhate a incêndio, bern como- para tramrtação dos processos de alteração de dados cadastrais, os quais,

deverão ser processados de tbrma aúomática entre os órgãos envcrlvidos e ater-rdendo os requisitos de coditicaçâo padronizada dos

eventos defrnidos pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Íntegração (DREI), Receita Federal do Brasil @FB) e

Juntas Comerciais Rrasileiras.

Deve cumprir os requisitos deflrnidos na Lei no 11.59812007 que estabelece diretrizes e procedimentos para a simplifrcação e

integraSo rlo processo de registro e legalüaçâo rle emJrresários e de pessoas jrr"'ír1icas. cria a Rede Nacional pnra a Simplificaçào do

Registro e daLegalização de Empresas e Negócios (REDESIM, acordo de cooperação técnica assinado entÍe a Junta Comercial e o

municipio, bem como, a legislação mrurioiçnl.
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Possuir tccnologia rcsponsiva possibilitando quc os contcúdos constantcs no sitc sc adaptcm ao tamanho dc tcla dos usuários

viabilizando o acesso dos serviços públicos digltais pelos celulares. tal.rlets e notebooks.

Dispor de sen"iços de aÍualizaSo e suporte perÍnanente aos usuários, com alertas e mensagens de respostas automáticas, retomos

online com auxílio de sistema de controles especializados. As notiírcações e alertas são realizadas via App, e-mai1 e SMS; de maneira

organizada, rastreável e segura;

Possibilitar a gcraçâo dc bolctos das taxas municipais dc forma onlinc, com rcgisko scguindo o padrão da Fcdcração Brasilcira dos

Bancos (FEBRABAN) e cornpelsação instantânea utilizando o Ql Code tlo PIX, bern corno. realizar a liberação instantánea das

licenças digltais urbanísticas, ambientais, sanitárias e alvarás no momento do pagamento das taxas pelos usuiírios.

Disponibilizar acesso para cadastro de senha com reconhecrmento digital .los usúrios para confirmação do credenciamento,

certificado digital A1 e A3 com TeCAPTCIIA.

Exccutar a gcração dc bolctos dos tributos municipais obscn'ando o "NOVO I'ADRAO FEBRABAI\"' dc cob,rança c compcnsaçã<:

sistenratizada de lmletos registrados dehnido pela FEBRABAN e ao disposto nas Circulares n" 3.461/09, 3.598/12 e 3,656/13 do

Banco Central do Brasii (BACEN).

Executar a lramitação dos processos de licenciamento. monitorameÍrto e fiscalização ambiental contemplando o registro de todos os

procedimentos realizados pelos empreendedores e servidores públicos e realizar .r emissâo dos boletos das taxas com registro "NOVO

PADRÂO FEBRABA\I ' e com QR Code do PIX com comp€nsação e liberação instantânea dos seguintes certificados de documentos

e licenças arnbientais digitais: Cu'tidão de hrexigibilidade de Licenciarnento Arnbreilal(Cll-A), Declaração de Dispensa de

Licenciamento Ambientât (DLA), Licença Ambiental Simplilicada (LAS), Licença Ambiental Unica (LAL), Licença Previa Dgital

(LP-d), Licença de Instalaçâo Digitat (LI-d), Licença de Instalação e Operação Ilgital (LO-d), Licença de Clperação Corretiva (LOC)

e Licença de Operação Digital.

Disponibilizar Application llogramming lnterface (API) para integração em tenrpo real com o sistema da prefeitura com ambiente o

corporativo clo SISOBRAPREF da Secretaria Especial tla Rcceita Fcderal do llrasil (RFB) para registr«r dos daclos e envio mensal

ohnigatório de alvará ehahite-se de ohras de construçâo civil em cumprimento ao Art. 50 da Lei no 8.212/91, pela Portaria IVIPS/SRP

n' 160 de 2l de jmho de 2005 e Instrução Normatirra lü'B n'' 1998, de l0 de dezembro de 2C|20.

Possuir integração com as demais ferramentas presentes neste termo de referência, possibilitando a gestão rmificada de cadastro de

pessoas flsicas e .jurídicas, bem como, a gestão do lançamento, oontencioso, inscrição e cobranoa da dívida atila tributmia e não

tributária

5. l.l.15. O sistema rlebdeverá estar em consoúncia com as recentes normatili:s úei Federaln" 13.874, de 20 de setembrode 2019,

Decreto Federal n" 10.i78, de 18 de dezembro de 2019 e Resolução CGSIM u' 5l i 20i9), afetas à simplificação dos processos de

licenciamento de empresas, o serügo de consulta de riabilidade de endereço e de emissão de taxas para o frrncionamento da empresa

será realizado de forma automátrca para as atiüdades de Baixo Risco A, Baixo Iàsco B e Alto Risco.

Sistema Mobile de Licenciamento Municipal de Pessoas Jurídicas

5. 1.2.1 PossuirarrbientedehomologaçôoeprodugãodaUnidadedeSuportel'ecnico(JST)edoambientewebonline,disponível

nas lojas Coogle Play e App Store, pennitu-rdo acesso a dispositivos móreis io tipo celulares^ smartphone e tablet, intepgada em

tempo real a ferramenta municipal ueb visando desburocratizar o licenciamerito municipal de empresas, abrangendo consulta de

viabilidade, alteraçâo cadastral, renovações anrmis e baixa cle empresâs. Contem.llando serüdores para aÍÍnâzenamento e hospedagem

da base de dados em Data CenterrCloud Computrng (nuvens) de alta perÍbrmanc -' e elevada segurança.

.,i(:i*i,ai.:,ir'.t,rttLlt,r.i1ri:,),rjrT*rlit,:,:itr.{:il..lt lJ.'}:(,4:1 .:liri;1r.;i4,..,.,c..i,
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5.1.2.2 Possuir intcgraçâo com as dcmais Í'crramcntas prcscntcs ncstc cdital possibilitando a gcstão rmificada dc cadastro dc pcssoas

ffsicas e jurídicas, bem corno, a gestão do lançamento, contencioso, inscriçâo e cobrança da dívida atila tibuki,ria e nâo tributária.

5. 1.3 Sistema Web de Lançamento e Gestão do ISS (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, I)eclaração Eletrônica de Bancos,

Monitoramento- Fiscalização e Contencioso online)

5. 1.3.1. Deverá completar a emissão de Nota Frscal de Serviços Eletrônica:

5.1.3.2. O documcrrto fiscal Elctrônica dcvcrá possuir codifioação cm dígitos binarios c accssado por dircrsos dispositivos

tecnológicos.

5.1.33. Deverá registrar e arrnzenar as prestações de serviços, entre qualquer cidade brasileira e exterior do país, sujeitas a

tributação do Imposto Sobre Serviço IISS).

5. 1.3.4. Seguúá os padrões da Associaçâo Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF), com possibilidade de

obtcnção dc inovaçõcs dc uma scric dc rcquisitos, scrviços c fi.rncionaldadcs onlinc para simplifrcar o cumprimcnto das obrigaçõcs

tributárias.

5. 1.3.5. Osoftwaredeverásercustomizadocombasenajornadadosusúrios,climinandoumasériedefragilidadesdostradicionais

sistemas de notas eletrônicas e estrúurada com parâmetros que conternpla de Í'orma automática e inteligente as nonnâs instituídas na

Lei Complementar no 11612003, Lei Complanentar no 157/2016, Lei Compler,rentar no 123/2006, Lei Complementar no 128/2008,

Lei Complementar no 139/2011, Lei Complernentar rf 14712014. Lei Complemcntar nu 155/2016, Lei Complementar no 175/2020 e

legislação rnunicipal.

5. l.3.6.Possibilitarainteriigaçâocomaferramentrdelicenciamentodeempresas, concrliaçãodediüdasonline,dentreoutÍas,eao

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D) realizando a gestão automatizada

da aliquota do ISS, a notificação e o processarnento instantâneo dos eventos de desenqu"edramento e exclusâo do Simples Nacional,

malha flrna fiscal e arquivos online padronizados para processamento dos dados extraídos da Secretaria da Receita Federal do Brasil

(SRFB).

5.1.1.7. Rea'lizar â gestão automática dos serviços cujo ISS deve ser recolhido no estahelecimento do prestador e/ou no local da

prestação.

5. 1.3.8. Possuir integração com as demais ferramentas presentes neste edilal possibilitando a gestão ruriticada de cadastro de pessoas

físicas e.iurídicas, bem como, a gestão do lançamento. contencioso, inscriçâo e cctnança da divida atira tributária e nâo tributária.

5. 1.4 Sistema Web dc emissão de Nota Fisrial de Serviçt.rs Avulsa (NFSA)

5. 1.4.1 A NFSe Alulsa deverá ser emitida pela ferramenla e arÍnazenada cm nuvens e disponiveis em computador, tablets e

celulares, com o objetivo de materializar os fatos geradores do ISS por meio do registro onhne das prestações de serviços sqeitas â

tributação do ISS decorrente de serviços realizados por profissionais autônomos.

5.1.4.2 Possuir intepgação com as demais ferramentas pÍesentes neste edital possibilitando a gestâo unificada de cadastro de pessoas

flsicas e juridicas, bem como, a gestão do lançamento, contencioso, inscriçâo e c,:brança da dívida ati"a tributaria e não úibutária.

5. I.5 Sistema Web de Gestão do IPTII e ITRI

5. 1.5.1 Realzar o gerenciamento onhne dos trit-rutos imobiirários lPll.i, lllJt e'laxas correlatag contemplando a geraçâo de

relatórios estatístioos de acompanhamento.

5. 1.5.2 Disponibilizaracessoparacadastrodeserúacomrecoúecimentodigitaldosusuáriosparaconfimaçãodocredenciamento,

certificado digltâl Al e A3 com TeCAPTC}IA" bem como, que perrnita a utihzaçáo do Domicílio Tributário Eletrônico do Municipio.

5.1.5.3 Disponibilizarformulárit'rdigitalrloBoletimdeCadastrolmobiliário(BCI),parausodoscontribuintesecadastraclores,que

possibilrte o levantamento de inl'ormações por dispositivos mór,eis e a juntada de l'otos e outros documentos relevantes ao cadastro.

a.jaríI.i .í l 
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5. 1.5.4 PcrmitiragcraçãocpagâmcntodcbolctosdoIPTU, ITBIcTaxaspclocclular,rnclusircacmissãodcbolctoscomrcgistro,

NOVO PADR ÃO FREBABAN, de fomra online e corn compensação instantânea utilizando o Qr Code do Pix,

5.1.5.5 Possibilitar a disponibiiização de ambiente aos usuários contribuintes e serviclores públicos a alteração do cadasúo do

imóvel, constútas de débitos, solicitações de desmemb,ramentos, tmificaçâo de imóveis e demais processos.

5. 1.5.6 Possibilitar a gestão do lançamento dos carnês do IPTU em meio impresso ou digital para envio aos contribuintes,

contcmpiando a paramctrizagão da Íbrmula dc cálcuio do lançamcnto scguindo os critórios cstabclccidos na lcgislação municipal.

5.1.5.7 Disponibilizar acesso para cadash-o de sailra corrl recorilrecinrento digital do adquüente/cornprador ou do

tÍansmitente/vendedor de imóvel para acessar a Ferramenta ITRI online e viabilize a confirmação do credenciamento, certificado

digital A I e A3 com r{'APTCFIA, bem como, que permita a túilizaçâo do f)omrcilio Tributáno Eletrônico do Municipio.

5. 1.5.8 PossibilitaraconsultedasrnÍbrmaçõesdosimóveispeloadquirente/ct-rmpradoroudotransmitente/vendedor,nostermosda

lci municipal, contcmplando fincionalidadc quc pcrmita a rcalização da avaliaçâo do imórrcl, dcclaraçâo clctrônioa do valor da

transação, cadastro na web dos docunentos necessários para cornpor o processo, análise pelo servidor púb1ico, a aprovação e

liberação online do boleto do imposto. Possibilitar aurda que em algumas situações o enrio do protocolo para acompaúamento digital

do processo da avaliação imobiliaria digital, a ser realizada pelo setor competente.

5.1.5.9 Possuir integração com as demais ferramentas presentes neste edital possibilitando a gestão r:niÍlcada de cadastro de pessoas

fisrcas e jurídicas, bem como, a gestâo do lançamento, oontencioso. inscrição e cobranga da dínda atita hibutaria e não tributária.

5. 1.5.10 Disponibilizar serviço onlitre aos contribuintes e cidadãos para trarnitação oulüre de processos de isenção do IPTU e ITBI,

impugnaçâo, pedido de rearaliação imobiliaria, 2o r,ia da guia de pagamento, guia complernentar de pagaÍnento, dentre outros

necessários.

5. L6 Sistema Web de Conciliação da Díüda

5. 1.6. I A ferramenta deverá realizar a conciliação online da dívida ativa tributaria e não tributária da fazenda pública municipal, com

mo«lernas tecnologias para realizar a gestão ellcicnte e automatizatla rJa cobrança amigável e jurlicial, via hotcsto Eletrônic«r ou

Iixecução Fiscal Eletrôni ca.

5. 1.6.2 Possibititará arealiação de parcelamento online de débitos com Application làogramming lntertàce (APls) de integgação

via uebservice com o CRÀ (Central de remessas de Arquivo) para reaüzaSo cie hotesto Eletrônico com Cartórios e integração üa

u,ebserlice com o Tribunal de Justiça para realizagão de Execuções Fiscais via |.IE.

5. 1.6.3 ContEr permissão aos usúrios da kocuratloria. contribuintes. advogadcs e demais scrvidores públicr.rs para:

a gestão online da inscriçâo do débito em divida ativa emissão e envio automatizado da CDA;

emissão de certidões de regularidade tlscais, geração e envio automático dc notificaçôes de cobrança por meio do Domicílio

Tributário Eletrônico;

petições online e cob,rança ria protesto eletrônico ou execução fiscal, bem como acompaúamento e gestão dos débitos.

credenciamento de usúrios.

simulação e realização de parcelamento online, emissão de tnletos com o QR Code do PIX;

negociações ou renegociações online:

consulta de processos.

5.1.7 Serüços de Proteção de Dados e Intiaestrutura Tecnológica e de Segurança de Dados do Software lntegrado

5. I .7. I Os soft\Àare deverão observar as noÍrnas da Lei Geral de Proteção de l)ados (LGPD) devendo contemplar a parametrização

rlas regfas para coleta, ârmâzenamento, tratamento e compartilhamenlcr cle rlados pessoais nos lermos da Lei no 13 709/2018,

garantindo mais segurança pâra o usuririo.
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5. 1.7.2 Domicílio Tributárro Elctrônico: Dcrcrá possibilitar a comunicação c a modcmizagão dos atos do proccsso adminishativo

flrscal a serem formalizados, tramitados, oomuricados e transmitidos via vreb.

5. 1.7.3 Certiflrcado Digital: Dsponrbilizar o acesso por login com senha aos contribuintes definidos pela administração e por

Cerliticaçâo Digital A1 e A3 seguindo os padrões da lnfraestrutura de Chaves PÍrblicas Brasileiras (ICP-Brasil).

5. 1.7.4 Application Programming Interface (APIs): Dsponibilizaçâo de interlâce para integração em tempo real da ferramenta da

prcfcitura com ambicntcs corporatil'os públicos, c dc cmprcsas pri.,adas com sistcmas próprios para otimização dc scrügos públicos

online.

5. 1.7.5 Recolhimento de tributos por meio do PIX: Possibilidade de emissão do boleto de pagamento com registo do QR Code do

Pix para recolhimento rápido, seguro e comperisação de grúas de pagamento de lbrma automática e instantânea para todos os sistemas

online.

5. 1.7.6 Hospcdagcm do Sistcma Wcb cm Data Ccntcr/Cloud Computing (Ambicntc cm Nuvcns): O Sistcma \\bb Intcgrada com o

acesso e o uso C)rlüre dos dados e ruanuten$o em um serüdor de uso exclusivo do Municipio, que delerá ser hospedado Data Center

/ Cloud ComprÍing de alta perlormance e elevada seguÍança no arquivamenlc da base de dados, disponibilidade e escalabilidade,

baixo custo e backup em storage com custódia externa.

5.1.7.7 Certifrcações de Segurança: Gestão de Sistemas Operacionais e Aplicações em Data Center / Cloud Computing. Dentre os

serriços do Gerenciamento de Serüdores oferecidos estão: a) AplicaSo de regras de firewall; b) Acompaúamento dos gráficos de

uso de banda; c) Monitorarnento de porlas (portas TCP. ex: IITTP-80. FTI'21, SMTP-25): d) Monitorarnento avangado (CPU,

memória, espaço em disco, IO, Web Robots); e) Backup e restore; f) Supoíe tecnico: g) Aplicaçâo de patchs; h) Autenticação,

integridade de dados e p,rivacidade dos serviços garantidos via SSH SOBRE HT'l PS.

5. 1.8 Lingr:agem e infraestruhra do Ambiente Operacional dos Softrvares lntcgpados:

5. 1.8.1 Os sistemas online erigidas neste edital deverão ser disponiveis em linguagem de programação web Jara, PF{P, C Sharp.Net,

Visual Basic.Net ou outras, desde que oumprarl os rcquisitos exigidos necessários para realizaçâo da rrtcgração e interoperabilidade

de dados entre sistemas corporativos públicos e privados por meio de App,ication Programming TnterÊace (APIs) e as demais

funcionalidades contidas neste edital,

5.1.8.2 O ambiente operacional deverá sff composto dos seguintes requisitos:

a) Servidores de ap[cação JBOSS/WildFlY ou similare s;

b) Um Storage Area Nctwork (SAII');

c) Rotina diriria de backup;

d) Sistema operacional Limrx CentOS versão 7 ou superior e também serão aceitas outras aplicações e atualizações do sistema

operacional Linux, como por exemplo o fJbuntu Server, Debian, Slackrvare, Red Hat, dentre outras:

e) Banco de dados SGBD PostgresQl 13 e posteriores. bem como, outros disporríveis no mercado como o Gacle. MySQL, Microsoft

SQL Serr,er, dentre outros. desde que cumpram os requisitos de segurança, íunci,-nalidades e outras exigências do edital.

5. 1.8.3 O ambiente web deverá ser desenr,olvido em III e IX, com permanente =volução, baseando-se na experiência do usúrio çnra

ot-erta de serviços online responsivos para serüdores públicos, empreendedores c contribuintes.

5. 1.9 Manutenção Corretiva, ET,olutiva e Suporte

5.1.9. I Manuto,ção Corretiva: A manutenção corretiva seguirá a noÍrna [IS/)/1EC. 20061, quanto à modificaçâo de produto de

software executada após a eÍrtrega a fim de corrigir os problemas detectados, ')oncretizando o aperfeiçoamento da ferramenta para

alinhamento de requisitos, o qrre inclui aceflos emergenciais de Jnopramas.

i.it.ii,.rj,.. ii:::.,r,,..jr-tr:.l.ril..,rr).'ili{).-lj': :ill:ai,r''lj:.;li'ii'ia:.iiSl(j
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5.1.9.2. Manutcngão El'olutira: A cmprcsa contratada dcvcrá rcalizar manúcnção cvolutiva dc nolas funcionalidadcs c otimizaçõcs

dentro do escopo do objeto contratado. Para tauto, a conúatante irá formalizar a solicitação da descrição das flmcionalidades

desejadas e definir a ordem de prioridade para suÍl implementação.

5. i.9.3. Suporte On-Line: Será disponibilizado suporte tecnicc rerlcic. ;:c horá:ic ccme:cial, para o trata:nento de eventuais falhas,

dúr."rdas e orientações tecnicas acerca do uso das ferramentas rveb e mobile contidas no projeto, bern como a investigaçâo e tratamsnto

dc supostos crros. O scrviço dc suportc dcvcrá scr rcalzado mcdiantc uso dc fcrramcnta tccnológica dc gcstão das dcmandas do

suporte capz de fornecer as seguintes irforrnações: a) Quantidade de charnados online abertos por utês; b) Quantidade de charnados

resolvidos ou pendentes; c) Tempo medio de resolução para os tickets; d) Tempo de atendimento dos colaboradores.

6. NÍVEIS vtÍNiuos DE sERVIÇoDE:;EGURANÇA E AMBIENTE ()PERACIoNAL

6. L Requisitos mínimos de segurança, disponibilidade, portabilidade e sigilo da inlormação (Segurança, Gestão de Sistemas

Opcracionais c Aplicaçõcs cm Data Ccntcr / Cloud Computing)

6.1.1. Com o obietivo de endossar que a solução tecnológica conltra segruarlça às infonnações que serão artnazenadas nos data

centers da empresa provedora, esta deverá possuir certificação da norma ABNT NBR ISO/IEC 27.001 e manter sua validade no

decurso da ügência do contrato;

6.1.2. Garantir que as soluções ao serem acessadas pelo navegador de internet (web b,rowser) sempre utilizem o protocolo de

segurança SSL lSecure Sockets Layer), que adicionará criptografa aos dados trafegados, atraves da ntemet pública, entre o

dispositil'o de acesso do usuario e a ferlarnenta de software ern produçâo no Centto de Dados (datacenter), imprirnindo segurança às

transações efetuadas de todos os usuários.

6.1.3. Acesso e o uso onJine dos dados e manutenção em servidor de uso excluslvo da prefeitura, que deverá ser hospedado em

Data Center / Cloud Computing de alta performance e elevada segurança.

6.1.1. Dentre os serviços do Gerenciamento de Servidores necessários estão:

Aplicação de regras cle firewall,

Acompanhamanto dos gráficos de uso de banda,

Monitoramento de portas @ortas'lCP, ex: Hl'lP-80, l'l'P21, SMI'P-25);

Monitoramento avançado (CPU, memória, espaço em disco, IO, Web Robots):

Backup e restore;

Suportc téonioo;

Aplicação de patchs;

AutenticaÉo, mtegridade de dados e p,rivacidade dos serviços garantidos via SSI{ SOBRE HTTPS.

6.2 Inliaestruttra do ambiente operacional

6.2.1 O ambiente operacional que deverà ser composto do seguinte:

6.2.2. Serüdores de aplicaçâo JBOSS/lyildFlv ou similares:

6.2.1 . I Im Storage Area Netu'ork (SAN),

6.2.4. Rotina diária de backup;

6.2.5. Sistema operacional Linux CentOS versão 7 ou superior e também serào aceitas outras aplicações e atualizações do sistema

operacional Linux, oomo por exemplo o Ubuntu Server, Debian, Slackrvare, Red Hat, dentre outras:

6.2.6. Banco de dados SGBD PostgeSQL 13 e posteriores. bem como. outros disponÍveis no mercado como o Oracle. MySQL,

Microsofl SQL Server, dentre outros, rlesde ryre cumpram os requisitos de seguri:nça, hrrcionalidades e outÍas exigências do edital.

I::i(:J*.t,{1.iJili''Ê,iril"d)ütjr}i{,i:k}.'J*it{JJ}i rÍstit$0,'lt. $I}tüü'd{}.li:,\li$J}ÍeJlsü*
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7. QUANTO AOS REQLNSITOS E FLIÀICIONALIDADES GERAIS DE DESIGN, A RESPONSIVIDADE E A
uru-zeÇÃoDE wEB APPI E APPMoBILE2

7 .1. Atender aos padrôes da web design3 responsivo. Os r.rebsites mantidos pelas soluçôes de software nas áreas pública deverão

responder de forma prô ativa quanto à visr-ralüaçâo das srns páginas r.reb, relati'uo aos tamanhos, formatos e a orientação das telas dos

dispositiros empregados para acessá-los, por exemplo: monitores de r,ídeo de computadores 1PC) desktops, tablets ou smartphones,

asscgurando sua adcqr.ração ao mclhor fbrmato dc aprcscntação,

7.1. Especiflrcações técnicas das tecnologias da ürforrnação e cornunicação IAPP)

7. l. I O Apltcativ'o móvel lApp) para dispositilos tipo smartphone e tablet, deverá contemplará as seguintes atividades:

Serüços de desenvolvimento de soluções contemplando todas as fases do ciclo de vida de desenlalvimento de soluções para

dispositiros móveis:

Scrüços dc manutorçâo contcmplando as dcmandas cvolutivas, adaptativas, pcrlbctivas c corrctivasl

Serviços de distribuiçâo contemplando atividades ürerentes à operacionalização dos aplicativos junto aos at'ubientes. públicos ou

privados, nos quais serão publicados;

Serüços de monitoramento que consistem nas atiüdades de acompanhamento do desempenho dos aplicativos em operação no

ambiente de produçâo;

O App deverá conter design responsivo, ou seja. suas telas se adaptam automaticamente ao formato do ecrã do dispositil'o tecnológico

utilizario, estando adequado às rrruitipiatafornras utilizáveis pelos elupreendedorcs.

O App de gestão de licenciamentos disporá de estrulura de Web Serr"ice conr serriço de integração com base de dados da Junta

Comercial,

7.l.2Permitirá a validaçâo da assinatura eletrônica pela Ferramenta de Gestâo de Licenciamentos, contemplando as seguintes regras:

Extrair a chave pública do certificado;

Verificação do prazo cle validade do certilioaclo utilizado.

Monta e valida a cadeia de cnnfiança dos certificados r.alidando também a LCR llista de Certiticados Revogados) de cada certificado

da cadeia;

Validação do uso da chave utilizada (Assinatr.ra Eletrônica) de tal lbrma a aceitar certificados somente do tipo A (não serão aceitos

certificados do tipo S);

Garantia que o certihcado utilizaclo é de um usuário final e não dc uma Autoridade Certilioadora,

Adoção das repSas definidas pelo RFC 328rJ para LCRs e cadeia de confiança;

Validação da rntegridade de todas as LCR utilizadas pelo sistema;

Prazo de ralidade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e frral). A lbrma de oonÍ'erência da LCR deve ser feita de 2 (duas)

maneiras: On-line ou Dorvnload periódico.

As assinaturas digitais das Mensagens sâo veriÍicadas considerando o horário fbmecido pelo Observatório Nacional.

7.2. l--)isponihilidade do Servidor

lProgressive Web App (PWA) e um termo usado para denotar uma metodologia de desenlolvirnento de sotlware. Pode ser visto
como urna evolução híbrida que se posiciona entre as págrras web tu'eb sites) e um aplicatil'o móvel (APP).Usa a mesma tecnoiogia
de um site responsivo, entretanto apresenta um formato diÍ'erente do convencional. Normalmente e utilizado para apresentar as

informações em formato de lista o que facilita a experiência do usrtário e a rnteraçào.

2APP Aplicativo Mór,e!. conhecido pelo acrônrmo APP- e uma solugâo de softu'are desenvol',ida pala ser instalada e executada

iiiretarnente em <iisposi ti i os ei etrônicos ilcivel s.

3 rvcb dcsign c uma cxtcnsão da prática dos trabalhos do dcsign grático, ondc o l'oco do projcto c a criação dc wcbsrtcs c documcntos
para o ambiente da intemet.

iicriJs ,:i:r i.a'. "Êiirc eu{a ia.d$:; vajsrn * s<li$gr:r . {, r}?ôo di} .§Êl{i.*3ll í*rr islir
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7.2.I. Os scrviços dcvcrão scr p,rcstados cm rcgrmc intcgJal,24 lvintc c quatro) horas p<r <lia.07 (sctc) dias por scmana, scm

interrupção fora do horario comercial ou etrr f,ruais de semana e t'eriados.

7.1 Acesso Instantâneo a Registos e Dados

7.3. I . O serr"iço deve disponibilizar mecanismo que garanta o download em aiquivo único de dados, arqúvos e registoos realizados

no sistcma.

7 .3.2. O rlecarúsrno rtrencionado no itern arrteriol dere estar r:hsponivel para o(s) adrrúnistr-ador(es) nolueado(s) pela Adnünistraçâo

paÍa gestão do sisterna sem que haja necessidade de solicitação ou interferêncta humana.

7.3.3- Deve permitir conexão a um número ilimitado de serúdores (fisicos ou virtualizados), estações de trabalho, câmeras e contas

de usuarios de modo a permitir suas configurações atrares de uma única interface gráfica de usúrio (GIJI);

7.3.1. Dcvc pcrmitir uma opção para fazcr baokup das configuraçõcs dc todo sistcma para urn único arquivo (XML, tcxto plano ou

ern banco de dados SQL);

7 .3.5. Deve fomecer urna ferramenta para extÍair registros do banco de dados e outÍas informações necessárias para o suporte sem a

necessidade de desligamento da aplicaçâo;

7.3.6. O software deverá disponibilizar à CONTRATANTE consultas, emjssão e usr:alizaçâo de relatórios pela intemet por

intermedio de navegador web, em tempo real, com informações referentes aos processos e procedimentos. Esses dados deverão ficar

disponíveis para acssso da CONTRATANTE ern ternpo real dulante toda a ligêrrcia do contrato.

7,3.7. Quanto ao Envio Automatizado de Correspondências Eletrônicas (e-Mairs), deve ser garantido que a funcionalidade de envio

automatizado de correspondências eletrônicas (e-mail), seja realizada de forma autônoma pela ferramenta.

7.4. Quanto a lntegração de Dados e dos Serviços de Sollware

7.4.1. O Contratante garantirá que os dados disporubilzados para os processos de integraçâo, a serem extraidos dos seus sistemas e

aplioatives legados. terão par.1rão de qualidade adequado e, aincla, virão aoomparútad«rs tlas dcvidas dooumentações e das orientações

tecnicas necessárias, a serem fhrnecidas pelos protissionais do Contratante, em raz.ão das demandas tecnicas e operacionais

apresentadas pela Contratada inerentes aos processos de integração,

7.4.2. A Contratada, conforme o planejamento prévio, deverá propor e homologar junto ao Contratante a criação de rotinas de

integra@o, para quando se melhor aplicarern, do tipo online, ou seia, em tempo real, ou off-line, de processamento temporal, com

ativaçâo manual ou automatizada, além clo planejamento aocrca das soluçôes, reoursos e ferramenl,as l"eonológioas que deverâo ser

adotadas, em face de se garantir maior aderência às necessidades pertinentes a cada processo de intepração identihcado.

7.5. Configurador Básico de Ivlenus

7.5. L As soluções deverâo oonter gerenciador de menus aptos a realizar redteci.,namento para os Módulos de Serüços do website, de

Íbrma geral ou especificamente para um conteúdo, atrarés de links, sem a -recessidade de informar o caminho URL (Uniform

Resource Locator) completo dos mesmos:

7.5.2. Permitir que, na área pública do website, possam ser rncorporados merus verticais, do tipo lateral, com ate 3 (três) níveis

hierárqúcos (sub menus ou sub nír'eis de menu) e menus horizontais. do tipo barra de menus, com até 2 (dois) dois níveis;

7.5.3. Permitr a incorporaçâo de itens nos menus, da área pública do r.vebsite, redirecionando-os para recursos extemos ao *ebsite,

atrar-és de links, informando o canrilho URL completo dos mesmos;

7.5..1. Permitir que os itens dos menus. na área pública do website, ao serem rcionados. possam abrir os recursos relacionados, na

janela atrnl ou numa nova janela do navegador (u,eh browser);

7.5.5. Permitr, através do gerenciamento, que, caso existam niveis hierárquic<'s de menus, na área pública do website, os mesmos

possam ficar recolhidos, ou seja. ocultos, e, serem expandidos. para hm de sua eribigão, quando fbr comandado pelos internautas;

J:i[.]I*ri,-il,i:i.i''!..ir(},jl.iili('L:$'i!",.'lr)r:] i.l 5i.rrjl$lr) üilta:ia(il .§i:NôÍl1djí{:.,:isli:r.
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7.5.6. Pcrmitir quc o gcrcnciamcnto dos mürus ocorra atra'r'ós do rcclrrso dc "anastar c soltar" os scus clcmcntos (os itcÍrs dos mcnus)

quando exibidos nas interfaoes dos usuários responsáveis. utilizando para tal o rnouse ou outro dispositivo de controle/acesso, quando

se aplicar.

7.5.7. Gerenciar a seleção de um tipo de menu entre os existentes na iirea piri:rlica do wetrsite, do tipo vertical ou horizontal, que

deverá ser exibido quando o rvebsite estiver sendo acessado através de dispositivos mór'eis, em razâo do recurso de responsi'uidadel

7.5.8. Pcrmitir, atravcs do gcrcnciamcnto, quc os itcns dos mcnus, na árca pública do wcbsitc, fiqucm ocultos, até quc a sua cxibição

seja autorizada pelos usuiit'ios respxrlrúvei s.

7.5.9. Gerenciar a rrcorporação de notícias e materias, para suÍr lrcsterior eribição na érea pública do uebsite, em pigina web

específica, conforme desrgn prer,'ro, compondo um repositôrio único mantido pel,r rvebsite;

7.5.10. Gerenciar a incorporação de arquivos com conteúdo de áudio e de vídeo. compondo um repositório wrico no website, para sua

postcrior cxibição na árca pública do wcbsitc, cm página u'cb cspccifica conformc dcsign prcüo, informando, cm oampos cspccificos

e independentes, o seguinte: (1) a data de inserção no repositório; (2) o títul> do conteüdo de áudio e vídeo; (3) a descriçâo do

conteúdo de áudio e údeo e. (4) a categoria ou subcategoria padronizadas do conteúdo de áudio e üdeo, quando se aplicar,

prt r:-.arcals 6ere:rc iada s rel cs -:rs -:á;i cs :e spo:sa-' c:. s :

7.5. ll. Gerenciar a incorporação de arqui'..os de imagens num repositóno único para srur posterior exibição na área website, em

página web específioa, conforme design preüo, disponibilizando as referidas imagens para consumo interno dos demais Módulos de

Serviço. quarrdu se aplicar"

7.5.12. Gerenciar a incorporação de legislações acervadas do Conúatante, para rua posterior exibição na área pública do website, em

página web especíÍica, conforme design prevro, compondo um repositório unico do website, informando para cada legislação

incorporada, em campos específicos e independentes, o seguinte: (1) a categorra padronizada da legislação, a ser selecionada entre as

previamente gerenoiadas pelos usuários responsáveis: (2) a numeração da legislação; (3) a data de assinatura da legisla$o; (4) a data

da publir.:ação da legislação ta [rea pública do website,

7.5. I 3. Gerenciar a incorporação de links úteis para sua posterior exibiçâo no wehsite;

7.5.14. Gerenciar a incorporação de pergmtas e suas respectivas respostas lrequentes, para sua posterior exrbição na área pública do

q,ebsite- e;n pagiea v,eb específ,ca coqfcrme desigi préi.io, comlronrio run lecositorio único mantiiio pelo rvebsite. informando. em

campos especíircos e rndependentes, o seguinte: (1) a descrição da pergr:nta; (2, a descrição da resposta relacionada à pergunta; (3) a

<.:ategoria xlu sub,categoria padroniza<Jas da pergrmta, quando se aplicar- a scrcm seleoionadas entre as previamente gerenoiadas pelos

usuários responsáveis; 14) a ordem lsequêncra) de exibição da pergunta e; (5) as ,.midades da estrutura organizaoional do Contratante.

7.6 Requisitos de Negócio Gerais

7 .6.1. Os Requisitos de Negócio especificados neste Termo de Referência, constih:em-se num conitrnto de recursos

OBRIGATORIOS, que deverão integrar a ferramenta de Software ofertada.

7.6.2. (ierir de forma correta e efrcaz, os tributos municipais e consequente a arrecadafro junto aos contrihuintes,

7.6.3. (ierenciar a parametnzação de juros, alíquotas, multas e correção que serâo utilizados na operacionalaação da t'erramenta;

7.6.1. Permitü a geração de Certidão Negativa de Débito pelos contribuintes, prestadores e tomadores de serviços, que integram a

base cadastral mobiliária e imobiliaria do município sede do Contratante;

7.6.5. Permitir qle ocorra a verificaçâo da autenticidade dos documentos hscais e da Certidão Negatira de Débito, descrita no item

anterior, emitidos prerriamente pela ferramenta utilüando o navegador de internet (web browser) a parlir rle dispositivos eletrônicos

móveis, tablets ou smartphones, vatendo-se de um aplicativo de leitura de i]RCODE previamente instalado, onde os reÍ'errdos

j.;í.:,íJ.{ { r i,.r' ^l3iir'ü a]{Jia Í(,r}i)i vt li:rt i * $*rl'I"'ürt . # I§{is. I]ill $Ã:Nfll}& í§:.' i§l+
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disposrtilos móvcis dcr.crão lcr, através da cômcra digital incorporada, o código QRCODE dc r-crificação da autcnticidadc c proccsú-

lo automaticamente lra ferrametÍa.

7.6.6. Gerenciar a incorporação de mensagens de aleÍta relatiras à identiflrcação de evenfttais divergências e/ou de inconsistêrcias

nas informações prestadas pelos contribuintes, inerentes às atividades e,/ou ações específicas controladas pela ferramenta, que

contnbuirâo para automatizar a comunicação de prazos, bem como a notiticação dos contribuintes. quando se aplicar;

7.6.7. Ofcrcccr um canal assíncrono dc comunicação clchônica, provido intcgralmcntc pcla fcrramcrrta, cntc o Conkatantc c os

contnbuintes. prornovendo errr razão da segurança a gravagão dos histúir"os das cornrcrsações produzidas no cana1, com a

possibilidade de gerenciar respostas padronizadas que poderão ser utilizadas pelos profissionais do Contratante, no intuito de otimizar

as respostas âs demandas dos contibuintes,

7.6.8. Permitir a correçâo automáüca de dados do cadastro econômico municrlxl. r,inculando as informações oriundas do Cadastro

Nacional dc Pcssoa Jurídica (ClfP}, scm a ncccssidadc dc lançamcnto manual. possibilitando atualizar as inforrnaçõcs dc cmprcsas

baixadas na receita federal, bem como atividades inclüdas ou excluídas do cadastro, atualizações de endereço, atualizagões de

enquadramento de ISS e atualizaçôes de contatos.

7.6.9. Possibilitar a parametrização de grupos de usuarios e de perfis de usuários, restringindo nireis de acessos (lertura- inclusão,

exclusão) por rotina. Possibilitar ainda. cadastrar usuários associando a um perfil de usúrio ou de ttlrma individualizada, resúingindo

os níveis de acesso.

7.6.10. Fomecer relatórios que prorno\?tn o cruzarnqrto de dados ern trusca de divergências nas declarações prestadas 1xlos

contribuintes.

8. DAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS E FUNCIONALIDADES DAS FERRAMENTAS TECNOLOGICAS

8. 1. Sistema \f,'eb e Mobile de Licenciamento Municipal de Pessoas .Iurídicas

8. l.l. O software de licenciamento municipal deverá possibilitar a parametização e integração com outÍas ferramentas, por meio

de webservioe.

8. 1.2. Deverá dispor de weh service para processar os dados de empreendedores e empresas nos procedimentos rle licenciamento na

Junta Comercial do Estado, onde serâo realizados os pedidos de Vrabrhdade, Constituiçâo, Alteração, Renovação e Baixa de empresa

rc Sisielr: .r:ccreáci c,a r-;:.i.e Core:cia..

8. 1.3. A ferramenta deverá ser compativel com computadores desktop, tablet, smartúone, possuir rveb design responsivo,

L'omei;endo licenças de software e serviços dc implantação e atLralização de versão e suporte especializado parâ os scrvic1ores púbücos

envolüdos no progriüna.

8.1.,1. O aplicativo realizará serviços online integrados para tramitação dos processos de '"rabi[dade, abertura, alteraçâo, renovação

e baixa de empresas;

8. 1.5. O App de Licenciamento MLrnicipal e suas ahralizaçôes deverão ser disponibilizados nas lojas (Google Play ou App Store)

aos cidadãos e empresas. Os recursos destes dispositivos aproveitarão as caracteristicas da portabilidade e conectiüdade para

melhorar a entrega de serviços on-line aos cidadãos-empreendedores.

8. 1.6. Possibilitará o acesso aos procedimentos rriciados na Jr;nta Comercial do.Estado, para que os tiscais munrcipais possam

realizar o acompanharnento e atribur as pendências que julgaran necessárias de acordo com as atiüdades p,retendidas pelo

empreendedor.

8.1.7. Possuir funcicrnalidades vrnculadas a atribuições correspondentes às competências de cada servidor público que a utiliza,

restringrndo ou ampliando acessos, aÍribuindo autonomia na configrração do sotlware tpe potlerá ser crtstomizada de acordo com os

dados oticiais, legislação municipal, cadastro dos trpos de licenças de acordo com a competência de cada secretaria, bem como os

parâmetros para cálculos e cadastro de legislaçâo.
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8. 1.8. Possibiiitar o acompanharncnto dos proccssos pcio scn,idor público. quc visuaiizará as rrformaçõcs origrnadas na.Iunta

Comercial do Estado,

8. 1.9. A ferramenta deverá disponibilizar tela com as informações cadastrais básicas do imóvel informado pelo interessado, tais como

metragem do terreno, área constntida. zonas, etc.

8. 1 . 1 0. Possibilitar a classificaçâo de risco das atividades econômicas de forma ar-rtomática conforme normativa Í'ederal.

8.2. Cadastramcnto c Crcdcnciamcnto das Emprcsas dc Dircito Público c Privado

8.2. l . O cadastrarnento e o cr edenciarnento rra fer: arnenta possibilitarão o registlo de seÍrha de acesso ao sisterua;

8.2.2. Após o cadastro de senha e login de acesso, o usuário deverá acompanhar o(s) processo(s) vinculados aos seu CPF/CNPJ e se

comunicar com as secretarias municrpais envolvidas no processo de licenciamento. bem como receber diligências. enüar

documentações, acessar pareceres, dentre outras recomendaçôes deliberadas na ferramelta.

8.2.3. O accsso pclo onprccndcdor dcvcrá scr rcalizado por mcio dc scúa pcssoal ou por Ccrtiflrcação Diprtal.

8.3. Consulta de viabrlidade de endereço

8.3.1. O Sistema Web e Mobile de Licenciamanto Municipal de Pessoas -Iuricticas deverá permitir a customização para receber os

parâmetros urbanísticos eslabelecidos, conforme a legislaçâo rutranística local:

8.3.2. Possibilitará a geração automática de consulta de viabi[dade de endereç,o, considerando o local escolhido para localização do

empreendimento;

8.3.3 O resultado da consulta de r.rabilidade suá disponibilízado a partir d: nretr:rlologia própria do Sistelna Web e Mobile de

I-icenciamelto Municipal de Pessoas Juridicas, que utilzara a base de dados folnecida pelo empresáLrio versus os parâmetros de tipo

de uso permitidos pelo zoneamento municipal para determinada zona da cidadel

8.3.4. A consulta de riabilidade de endereço deverá indicar três resultados:

APROVADA para instalação, caso em que serão informados os requisitos necesr;árros para frrncionamento;

REPROVADA para instalação, quanclo o uso pretundirlo não atenrler à legislação de uso e ocupação do so1o.

PENDF.NTFI, quando houver insuficiârcia de informação nos hancos de dados inunicipais, anterior a análise fiscal, sem prejuízo da

continuidade dos p,rocedimentos.

8.3.5. Caso a atiüdade econômica se.1a permitida pela legislagâo urbanístioa. sua solicitação deveráter aprovação automátioa para

trâmite na Jrmta Comercial.

8.3.6. Após oonsulta de viabilidade, o usuário realizará o r:atlastro ou alteração cadastral junto ao Sistema. através do

preenchimento de dados do responsálel legal, contador e/ou outro usuário autorizado.

8.4. Dos Licenciamentos

8.4.1. Após o registro na Junta Comercial do Estado, o usúrio da ferramenta deverá utilizar o protooolo único utilizado no ato de

registro para acessar os demais passos para regularização da empresa;

8.4.2. A ferramentâ deverá direcionar, pü demanda, para análise dos órgãos competentes, considerando o glau de risco e seguindo as

orientâções contidas no preenchimento do cadastro ou alterações por meio de validações automáticas das inflormações fornecidas.

8.4.3. Cada órgão municipal exercerá suas prerrogativas legais de liscalização (poder de polícia), gerenciando o passo a passo do

licenciamento plrra os casos ern que forem necesúrios, possuindo a funcionalidr,de que possibilite ao serlidor das secretarias solicitar

documentações, de forma inteprada a internet, para o empreendedor no processo de licenciamento de atividades.

8.4.4. A ferramenta permitirá aos usuários a emrssão online de guras (Documunto de Anecadação Mwricipal) para pagamurto das

taxas clas licenças.

8.4.5. Possibilitará a emissão dos certificados de licenciamento online:

8.4.6. r\ ferrameÍrta deverá conter a funcionaiidade de renovações anuais dos l:cenciamentos, quando necessário;

l:iüies,ili,ar'"Êilrüütr'* I{:,íi$.; i/r]ür:i f1 ${Jrl}ü,fi}. {., l}."(:§ di:.S§}§rrt}§lêJ;5t41..
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8.4.7. A lbrramcnta dcvcrá dispor dc ambicntc dc consulta dc liccnciamcnto pcla cmprcsa, pcrmitindo a visualização das liccnças

liberadas pelos ór gâos respectivos.

8.5. EspecificaçâodasFuncionalidades

8 5 I O Sistema de Licenciamento Municipal (Sistema Web) deverá disponibilizar seruiços com acesso por login, que permitem:

O acompaúamento e realiza@o da Consulta de Vrabilidade Automática, em tempo real, por meio de protocolo único gerado pela

REDESIM (Junta Comcrcial), para cmprcsas, cntidadcs c dcmais pcssoas jurídicas dc dircito público c prirado;

A veritioação automática do l,:cal observando as rrorrurs de uso e ocupação do solo previstas na legislação rubanístioa do rnurticipio e

envia respostas autorrráticas aos empreendedores sobre a possibilidade ou não de instalação de atividades industriais, comerciais, de

prestação de ser'""rços e de outras naturezas no endereço informado pelo interessado;

Utilizff b,rowser padrão Internet Explorer, Netscape, Mozilla ou semelhante. Bastando informar o número do protocolo para realizar a

oonsulta;

Que seja realizado o cadastramento por meio da aba "Iniciar Credenciaurento", após os trâmites encerrados ua .Tr,urta Cornercial. para

acompanhar o processo de cadastro do empreendimento, bem como o meio neeressário para a resolução das pendências inerentes ao

processo;

Que após o credenciamento, o usuário tenha acesso aos serviços de emissão automática de alvarás quando se tratar de atividade de

baixo risco, licenciamentos e autorização para o funcionamento, pela intemet;

Perrlitir a sonsulta da situaláo cadastr.al. O usúrio deve irtfbrrnar o CNPJ e geruu o Cotrtprovante de lnscriçâo Municipal. A

fbrramenta dererá permitir a consulta de autenticidade das licenças, para tanto, o usuário deve informar o CNPJ, Número do código

CNAE, Tipo de Licença, Exeicicjo e )('-rr:erc <ic ?iotocolc'.

Visualização do menu Perg;untas Frequentes, no qual e possivel consultar as dúvidas mais recorrentes: conceitos gerais,

credenciamento, ob,rigatoriedade do recadastamento e credenciamento no sistema, certificado digital, licenças e alvarás eletrônicos,

etc.;

O acesso aos manua'is em flormato de texlo, 'uÍdeos tutoriais e áudios com orientações de usos de suas funcionalidades:

A consulta ao conteúdo da legislação lederal, Estadual e Municipal vigantes e que tiurdamentam sua paramehiza$o;

Ambiente para contato com as secretarias em caso de dúr,tdas, sugestões ou reclamações, bastando para isso, informar a secretaria à

qual será direcionada a comunicação e o preenchimento do formuláriol

Indicarlores que contabilizam: Viabilidade Automátiua, Licença Autr.rmátioa B'rixo Risco A, Lioença Automátioa Baixo fusoo B e

Licença de Alto Risco;

Menus de acesso rápido às secretarias que permitirão a üsualização de informações institucionais, Fluxo de Licenciamento,

Documentos, Fale Conosco, bem como acesso aos portais recomendados: RITDESIM; RECEITA FEDERAL; ANVISA; .ILINTA

COMIRCIAL, SECRDTARIAS MLTNICIPAIS, SEBRAI e oukos.

8.6. Do Alvará de Funcionamento online

8.6. I A ferramenta deverá permitir a emissào do Allará de Funcionamento das (nnpresâs.

i{.6.2 O alvará deverá ser emitldo online, contemplando os requisitos de segur:mça estabelectdos na legislação municipal.

8,6.3 Caso haja algurna pendênoia- a Ferramenta deverá identil-icar e orien,ar os oontribuintes quantos aos p,rocedimentos que

deverão ser adotados para solução e liberação do Alvará;

8.6.4. Deverá permitir inserçâo de Tabela ohcial atr"r:alizada da classihcação Ca natureza juridica ti.rrnecida pelo Institulo Brasileiro

cle Geografia e Estatística (IBCiE) por meio tla Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) çrermitinrlo por meio de serts

respectivos códigos a identiÍicação da constituição -luridico-institucional das entidades públicas e privadas nos cadastros da

tiL:J4fi,;lrri.r"jl:jii'ij1j!:ii,i:1.i'.Ii.'rl) r'lijillila:l iil:liilii:.';i,'iii;]'.}§lj{1.:illilr.

Ruadaliro\cnnelho'íll Ccnlro knr [(tll.(Iil): 68j2J-t:(10 Í;.ltloradoiloCarajás'Pi\

pREFEiTiiRÂ DE ELDORÁDü D0 CÂRAIÁS
SECRETARIA DE FINANçAS



§tdrifãiüo
do Caraj*s

PREFETTURA DE ETDORADO DO CARA|ÁS
SECRETARIA DE FINANÇAS

administraçâo pública do País, organizando os scus códigos scgundo cinco ggandcs catcgorias: Administaçâo pública; Entidadcs

ernpresariais; Entidades sem fins lucrativos; Pessoas físicas e organizações intemacionais, e ()utras instituições extraterritoriais,

8.6.5. Conter campo para preenchimento do obieto social das empresas permitindo o preenchimento conlbrme o Contrato Social ou

Documento Constitutivo da pessoa jurídica;

8.6.6. A ferramenta deverá fornecer opção Busca de endereço pelo CEP;

8.6.7. O prccnchimcnto da Atiudadc dcvcrá scr cfctuado por mcio da palal,ra chavc dc cada atividadc cconômica dcscmpcúada

pela ertrpresa.

8.6.8 A ierramenia <iererá clispo: da Talrela da Classifi.caçãc Nacicirar das Ati-,'idades Econômicas - CNAE atua'Lizada para seleção

automática do codigo de atividade realaada pela empresa com sele$o da atir,-rdade princrpal e secundárias; Identificaçâo da Situação

Trrbutriria e Regime de Tributação;

8.6.9 Rcalizar a cmissão dc documcnto com o protocolo dc "Solicita$o do Crcdcnciamcnto dc Pcssoa Jurídica";

8.6. 10 Dispor do perÍil da ernpresa pra ralidação das infbnnações originadas no cadastro econônrico da Administraçâo. Reginre de

Tributação da empresa, Atiüdades, Conhguração de informações adicionais de contato.

8.7. Dos menus mínimos:

8.7. I Resposta Fale Conosco: Permitindo que o tiscal responda perguntâs feitas por mero do referido menu.

8.7.2. Análise de Viabilidade: Permitindo que o fiscal faça a análise de r,iabilidade do possivel empreendimento, bem como informe

sobre o pedido de análise, o que pode ser feito de fonna autonrática. Deverá possibilitar a irrtpressão de relatório de üabilidade Msica

do imólel informado pelo interessado, contendo especificaçÕes como, metragern do terreno, área construída, zonas e usos permitidos

etc., para que o rmór,-el rrformado possa ser confirm.ado no processo de anáiise d: viabihdacie.

8.7.3. Regulanzar Empresa: Permissão para que o Íisca1 dê contrruidade a determinado processo. Tambem deverá permrtü que o

hscal faça apenas consulta do mesmo.

8.7.4 Meu Pcrfil: Possibilitará que ct lis«:al lroque a seúa e o e-mail já oatlastrarJos

8.7.5 Gestão Tributária: Apresentará um guia de recebimento onl'ine.

8.7.6 Recebimento onJrne: Apresentando duas abas, sendo:

Recolhimento: O sistema permitirá carregar e processaÍ os arquivos do recolhimonto fornecidos pelo banco;

Consistidos: O sisterna permitirá visualizar os arquivos processados.

8.8. Perlis tlos Usúrios

8.8. 1 A ferramenta deverá ser parametrizada conforme Perfis indicados pelo (jontratante. Os perflrs Gestor e Fiscal são básicos para

o teste de amostra.

8.8.2 A ferrainqlta deverá ciispor ie carnpc para cariaslic ce perii- p<,: c:gão elcu CepaÍiaÍrento. conforme a estrutwa

administrativa;

8.8.3 A conÍiguração poderá ser realizada com o acesso master:

8,8,4 Permitirá a contiguração e r,eiculaçào de funcionalidades por órgão público a determinados CPF's cadasfados, para que

tenham acesso aos processos.

8.8.5 Disporá de campo para registro de pendôncias, bem como para detalhamento das informagtles e obsenações com a finalidade

de orientar os usuiírios acerca dos procedimentos e exigências de acordo com as intbrmações disponibilizadas no cada stro.

8.9 Perhl Gestor

8.9. 1. A Íêrramenta rJeverá conter L'rpção rle conflrgrração clos perÍis dos usuá;-ios conforme as atribuições inseridas pelo Gestor, o

qual será detentor de perfil master;
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8.9.2. O Gcstor vinculará as atribuigõcs aos scrvidorcs dc cada dcpartamcnto cnvolvido no proccsso, dc acordo com suas

respectivas competências, podendo editar os perfis de usúrio já existeúes eiou desativá-los,

8.9.3. O Gestor poderá configurar e definir padrões atinentes aos releridos docurnentos (vigência, texto de cabeçalho e obrigações

da licença) além de possibilitar a inclusão de modelos a sereln utilizados pelos órgãos de licenciamentos mruricipal;

8.9.4. Deverá dispor de campo para cadastro de legislação (Federal, Estadual e Municipal) que fundamenta sua parametrizaçâo.

8.9.5. Dcvcrá contcr ainda, os mcnus:

Inolusão: perrnitindo o upload de urn novo docrunerrto e a inser'çâo de ilrtbrrnações oorlespr:ndentes a sua categoria, data da

publicação, epÍgrafe e enunciado da norma. Podendo ser vinculada à alguma secretaria, de acordo com a Ínateria tratada;

Edição: permitrndo que o usrúrio faça a edrçâo de informações relacionadas às legislaçôes1á cadastradas;

Excluir: o sistema deverá possibilitar a exclusão de uma legislaçâo cadastrada;

Dovwload: o sistcma dcrcrá possibilitar o download dc uma lcgislaçâo cadastra,la.

8.9.6. O sisten-ra possibilitará a inclusão e/ou edição de perguntas frequeutes, c,ue podem ser consultadas tta home.

8.9.7. O Sistema Web e Mobile de Licenciamento Municipal de Pessoas.Iurídicas possibilitará o cadastro de instituiçÕes, suas

peculiaridades e a quem estão atrelados os dados da institüção hnanceira r,inculados às guias de pa.gamento das licenças.

8.9.8. O sistema disporá de menu para cadastro de notícias e údeos relevantes e relacionadas ao sistema, que serâo visualizadas na

home do sistema.

8.9.9. O aplicativo disporá de carnpo destinado ao cadastrarnento tle Tentro de Referência corespondente a cada secretat-ia.

8.9.10. A lerramenta tecnológica disponibilizará menu para configuração de dados bancários, campo para que sejam listados os

documentos exigíveis aos empreendedores, de acordo com cada secretaria envolrida.

8.9. I I . O Perflú Gestor poderá realizar:

Cadasto de informações bancárias referentes aos pagamentos das taxas; permitc, ainda, a conhguração de correção, juros multas das

{,,r,blanÇas.

Acompanhamento dos processos de viahilidade e regularizaçâo.

Distribuição entre os tiscais dos processos;

A confi gurações ambientais : taxa s ambientai s,

Configurações sanitárias: setor eoonômico, atividade / porte e nír'el de classificação.

ConfigwaçÕes urbanistioas: taxas do habite-sc, laxas de obras c clcmolição, taxa de obras partioularcs, taxas de ob,ras de reformas e

reparos,

Customização da home, permite a inserção de brasâo do ente federado, itnagens no carrossel, dados de endereço e demats

informações institucionais;

ConÍigtrrar perfis de aoordo com as atribuições que competem aos servidores quc utilizarão a ferramenta;

Acompanhamento de Log de Erro, nesta área o sistema possibilita üsualizar os erros acontecidos durante a execução do sistema em

determinado usuário, informando a data, hora. protocolo e ustriirio. Também é 1x-tssível pesquisar pelt'r tipo, código, versão. usuário e

período.

8.9.12. Todososperfisdeverâopossuirrestriçõesparaoacesso,conÍbrmeasatribuiçôesinseridaspeloGestor.

8.10. Perfil Fiscal

8.10. I O perhl tiscal deverá:

Realizar a consulta atra'r,es do pÍotocolo para localizar a solicitaçâo aberla pelo ll::uário.

Consultar as inÍ.ormações necessárias para a âprovaçâo ou nâo da solicitação, tats como: dados do tereno e constru$o, inlbrmações

de zonas e usos permitidos, atividades solicitadas, eto.;
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Rclacionar os prc-rcquisitos a scrcm oumpridos para a rcalização da análisc da Consulta Prcvia;

Colocar em pendência o andamento da solioitação inÍbmrando o motivo;

Acessar o sistema como requerente com uúlização de login e senha específica;

Realizar constúta atraves do nirmero do protocolo para localizar a solicitação aberta o aplicatiro;

Consultar a purdência a ser cumprida para aprovaçâo da consulta previa e remeter o processo para nova análise da prefeitura;

Aprovar ou rcpÍrovar a solioitaçâo dc oonsulta próvia.

Acessar o Inocesso, üsualizar dados da pesscx Íisica ou jurídica. visualiza"r' dados do sócio e çontador, assirn corno, üsualizar

informações adicionais que coÍespondem à ativldade clue pretende ser exercida

Visualizar o tipo de ativrdade prrncipal e secundária do empreendimento, para que lhe dê suporte na avaliação do processo;

Visualizar. editar e excluir pendências documentais ou financeiras. de acordo corn a necessidade e permissões do perfrl concedidol

Visualizar a situação da análisc do proccsso nas dcmais sccrc[anas, rcstringc a intcrÊcrência ao proccsso assumido não possibilita a

interferência no processo as deurais secretarias:

Visualizar informações sobre a natureza juridica da empresa, porte do empreendimento e tipos de registo;

Dar parecer sob,re documentações exigidas pelas secretarias.

Cadastar profissionais, tais como: Arqütetos, Engenheiros e responsáveis Sani!ários, com a inserçâo de informações de registros de

tecnicos e respectivos conselhos.

Alterar status das pendências. ao deçorrer do processo. após justificativa do fiscal'

Liberar guia de pagamento da taxa administratira para expedrçâo das licenças de obra, rigrlância sanitaria, meio ambiente, fmanças e

alyará de localização. O sistema só permite ao fiscal a liberação du gtuu eletrônica de pagamento após preenchimento dâ atividade

exeroida pelo empreendimeÍrto, porte do empreendimento e ggau poluidor.

Determinar o tempo de validade na licença:

Visualiztr o tempo de vaiitlarle das licenças, caso existam. dc todas as ser:retariar envoividas no prooesso;

Acrescentar condicionantes à ernissão do alvará ou licença dependendo da atiüdade exercida pela empresa.

Cobrar proporcional do alvará de funcionamento em casos de alteração e constituição de acordo com a data do processo, contbrme a

legislação do mwricípio.

Permitirá que o fiscal/responsável pelo cadastro da gúa de alvará de funcioname,úo, indique a que coÍresponde o valor do lançamento

de substituiçâo dc alvará. por meio de justiticativa, sentlo registrada a data. hora e responsável pela altcraçã«r.

Enüar termos de referências online, para e-mail cadastrados em casos especiais no ato do credenciamento.

Liberar o alvará de funcionamento ou licenga. assim que as pendências documental e financeira sejam sanadas.

Cadastrar obra. A ferramenta permitirá que o fiscal intbrme a área de construçâo, a área de reforma e a área de demolição, autores do

projeto, o responsável tecnico e o responúvel pela obna, dados do projeto, entre t)utras.

Encamiúar processo, por meio do sistema o servidor poderá tramitar o processo dentro da sua respectiva secretaria, adicionando

pareceres protocolares, entTe os setores de análise.

8. lt).2. O Sistema Web e Mobrle de Licenciamento Municipal de Pessoas Jiridicas pernutrá indicação das atribuiçôes para as

análises, pareceres e despaohos, de acordo oom as competências vinculadas a oatla perfil e possibilitando a üsualizaçâo dos processos

nas demais secretariasr

8. 10.3. Disporá de menu Regularizar Empresa: no qual cada serl"idor exercerá srns competências no acompaúamento e dilig&rcias;

8.10.4. Ao iniciar a sessão, na área reservada para regularização da empresí, a ferramenta disponibilizará ao fiscal a opçâo de

assumir o acompanhamento do processo, assim que assumido, o sistema cria unt histórico onde são reglstradas todas as ações tiscars

até o seu despacho para outro setor;

l:!c j0 \ "s.t;,it' 
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8. 10.5. O PcrÍil Fiscal scra rcsponúvcl pclos cncaminhamcntos conformc suas atribuiçõcs;

8.10.6. Serão conÍigurados os perfis e bloqueado acesso de servidores de secretarias drferentes 1x.ra evitar intert'erências r-ros

procedimentos de uma na outral

8.10.7. O Perfil Fiscal poderá realizar consultas de forma simples, atraves de campos de pesquisa, utilizando protocolo ou

documento t-rscal.

8. I l. Sistcma Wcb dc Liccnciamcnto Municipal dc Transportc c Trânsito

8.11.1. Possibilitar a integlação, ern ternpo real. corn as outras platafornras rtruricipais de lioençianrento e gestâo tibutaria para

executar o licenoiamento municipal digital de veiculos em todas as suas modalidades, inclusive pelo celular.

8. I i.2. Viabilizar a urteroperabrlidade de dados entre os órgãos de transporte municipal e estadual para disponibilizar serriço de

licenciamento online de veículos de transporte coletiro público e prir,ado, fiet,mento, Táxi. Mototáxi e Moto-Frete, inclusive pelo

cclular.

8.11.3. Possibilitara atualização de dados e infomraçôes cadastrais entre os órgãos rtrunicrpais, estaduais e federal, de todas as

pessoas fisicas e juridicas, empreendedores e contribuintes da cidade.

8.11.4. Ofertar aos usuál-ros, serviços online, com acesso da base de dndos íntegra e segura, interoperando dados e informações dos

autorizatarios, concessionarios, permissionários e demais interessados em obter autorização para explorar serüços de transportes

públicos de passageiros e pequenas cargas no município.

8-11.5. A ferranrelta deverá realizar a oonfurnação e validação do cadast'o dos urotoristas e respolrsáveis de veiculos pessoa física

(condutor profrssional autônomo) ou pessoa jurídica;

8. 11.6. Permitir ao autorizatário, pessoa tlsica (condutor p,roírssional autônomo) ou juridica, contirmar e complementar informações

cadastiais" reaiizar c credencianrento gerandc o lcgin e ser,ha, irem corno, in;ctar seu processo de liçenciamento do cadastro Ce

autorlzação e listoria do raículo.

8. 11.7. Possibilitar ao usúrio a solir:itação de agendamento tle vistorias de veioulos dc prolissionais autônomos. oooperativas e c1e

empresas;

13. ll.tt. Disponibilizar aos usuários intbrmações da tramitaçâo eletrônica e integrada das renovações anuais de licenças, o enr.io de

documentos e oomprovantes do autorizatário, emissão online dos boletos das taxas de tansporte com registro e o QR Code do PIX

para compensação instantânea e liberaçâo autonxitica do licenciamento do veículo;

8. 11.9. Permitir a cmissão online de r.:erLilicado dc regularir.lade ca«lastral tla pessoa lisica, jurídica e clo veíoulo. bem oomo, do

Certit-rcado de Autorizaçâo de Tráfego (CAT) e demais serviços relacionados;

8. I l. I 0. L) sistema deverá ser responsivo:

8. I l. I I . Deverá aÍÍnazerrar as informações em nuvens no formato 24/7 /365.

8. I l. I 2. Deverá cumprir as noÍÍnas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

8. 12 Sistema Web de Gestâo do ISS (l.Jota Fiscal de Serr"iços Eletrônica - NFSe, Declaração Eletrônica de Bancos, Cálculo

Automático Alíquota do SIMPT,ES NACIONAL, Malha Fina Fiscal, Monitoramento, Fiscalização e Contencioso online e Certidôes

l iscais Eletrônicas)

8. 12.1. PermittquenooabeçalhodaÍbrrameirtapossamserprafadasasexpressões"PrefeituraMunicipaldeEldoradodoCara-jás-

PA" e "Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFSe", com opçâo de personalização das marcas do Contratante e do Contibuinte em

específico;

8. 12.2. Gerar o número da NFSe automaticamente pela têrramenta, em ordem cre'scente sequencial, adotando numerações especíÍicas

para cada estabelecimento do contribuintel
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8. 12.3. Adotar o padrão ABRASI vcrsâo 2.03 ou supcrior, incorporando os scgrrintcs campos na NFSc. porcm scm sc limitar a cstcs:

(l) Nturero da NFSe (gerado autornaticamente pelo sistema); (2) Código de rcriÍicaçãcr de autenticidade (gerado autouraticamente

pelo sisrema), (3) Data e hora da emissão (gerado automaticamente pelo sistema); 14) Nome erazão social do Prestador de Serviço;

(4) Endereço do Prestador de Serviço; (5) Inscrição no fladastro de Pessoa .Iurírlica - CNPJ do hestador de Serviço, (6) Inscrição no

Cadasto Mobiliário do Prestador de Serviço; (7) Inscrição Estadual do Prestador de Serüço; 18) Telefone do Prestador de Serviço;

(9) Nomc ou razão social do Tomador dc Scrvigo; 110) IJndcrcço do Tomador dc Scn'iço: (11) E-mail do Tomador dc Scrviço; (12)

Insuir$o no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional ü i)essoa Jurídica CNPJ der Totuador de Serüço. (12)

Inscri6o Estadual do Tomador de Serviço; (13) Telefone do Tomador de Serr"iço. (14) Dscriminaçâo do seniço; (l5)Valor total da

NF; (16) Valor da dedução; (17) Valor de Acrescimos; (t8) Valor de f)escontos Condicionados; (19) Valor de Descontos

Incondicionados; (20) Valor da base de cálculo; (21) Código do serviço; (22) Alíquota e ralor do ISS; 123) Indicação de isençâo ou

imgnrdadc rclativas ao ISS; (24) Indicação dc scrviço não tributávcl pclo Município; (25) Indioação dc rctcn$o dc ISS na fontc; (26)

Eldereço courpieto do Tor:rador de serviços (rua. n''. bairro. inuricípio. estatio e cep). (27) Campo desthado a informações de

irnpostos Estadgais e Federais tais como INSS C()FINS PIS/PASEP IRRF Contribuição Sociai e Outras Retenções, (28) Campo

{estinado a observações e; (29) Campo destinado a informar o local de prestaçãc. do serriço;

8.12.4. Permitr que seja incorporada, quando se aplicar, ao arquiro eletrônico da NFSe a assinatura drgital atraves de Certificado

Digital (e-CNP) emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela [CP-Brasil, do gerador da NFSe.

8. 1 2.5 . Possibilitar a todos os contribuintes a consulta do linro de sen iços pre stai.los e tomatlos.

8.12.6. Possibilitar a todos os contribuintes a geraçâo da güa de recolhimento do ISS, garantindo que esta possa ser confeccionada

por exercicios, por competência ou por debito originarro, enpüobando o ISS de serviços prestados e o ISS retido pelo contribuinte.

Permitir ainda, que o contribuinte possa fazer a seleção dos débitos que irão oomiror a güa a ser recolhida.

8.12.7. Conlrolar o acesso ao ambiente por solicitação eletrônica do contribuintc, através do reourso de credenciamento disponivel na

l'erramenta, que deverá ser previamcnte preoerlida de autorização pclo contral"arte;

8. 12.8 O Sistema Weh der,.erá possibilitar a r.inculação da Írea do estatrelecimen o com o endereço de localização,

8.12.9. Possibititará a realização de recadastramento online de tc»das as pessoas jurídicas de direito público e prirado do município,

com a possibilidade de atrxliza$o instantânea e inteprada com a Rede Nacional para a Simphficagão do Registro e da Legalização de

Empresas e Negócios (REDESIM;

8. 12.10. Possibilitar a atuaiização tle tlados oaclasl,rais das pessoas jurÍtlicas, de direito públioo ou privado, estabeler:ido no municípitr

que são obrigadas a realizarem cadastfo junto à adrrunistraçâo tributária municipal.

8. l2.ll. Possibrlitar ainda a busca automatica de Código de Endereçamento Postal (CEP), atuahzada, de todos os mrxricípios

brasileiros para compor o endereço dos usuários,

8. 12.12. Realizar a vinculação das atividades econômicas dos contribuintes à Tabela aualizada da Classificação Nacional das

Atividades Econômicas - CNAEI

8. 12.13. Permitir a atualização dos dados cadastrais das Pessoas Juridica situadas no municipio:

8. I2. I 4. Possibilitar a integyaçâo com as demais t-erramentas contidas neste 'l em,o de Retbrência:

8. I2. 15. Permitir a atualização da classificação das atir.idades econômicas com a base na tabela do CNÀE do IBGE;

8.12.16. Realizar o cadastro da Pessoa Física e Juridioa â tabela de CEP atualizatia fornecida pelos Correios;

8.12.17. Possibilitar o cadastro das Pessoas Juridicas de Direito Público e [,ril:rdo à classificação nacional danatureza jurÍdica nos

termos do Código Civil Brasileiro de 2002. clisponibilizado pelo IBGE:

8. I 2. I 8. Possibilitar o cadastro de contadores Pessoa Física e Jurídrca:
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8. 12. 19. Inscrir o rcgimc dc tributação dos contribuintcs conlormc cstabclccido na lcgislação mr.micipal, a naturcza Jtrídica, o Portc

(empresa em Grande, Médio, Pequena Empresa, Microempresa, Microenpreendçdor e Cooperativa),

8.12.20. Gerenciar usuários permitrndo o acesso ao sistema pelos prestadores e tomadores de serraços. No acesso por empresas

prestadoras com CNPJ da empresa jtmtamente com slra respectiva senha deverá ser possivel indicar usuários. Estes usuarios deverão

ter acesso aos dados da empresa de acordo com as permissôes fornecidas;

8.12.21. O Sistcma Wcb dc Gcstão do ISS dcvcrá contcr as funcionalidadcs dc lançamcnto, fiscalizagão c cobrança do ISS,

abiangendo os serviços inciuídos pela Lei Cornplenrentai l" I 16/2003, coln errissão das rotas ltscais com couhole autonráticos das

a1íquotas do ISS das empresas Optantes do Simples para monrtoramento e flrscalização, em tempo real, das empresas Optantes do

Simples Nacional e N{EIs.

8.12.22. Para emissão das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica a ferramenta deverá dispor de estrutua para cadastrar o Tomador de

Scrviços, dcvcndo contcmplar a Pcssoa Física (lnformando o CPF, nomc. cndcrcgo, tclcfonc c c-mail). a Pcssoa -Iurídica rcsidcntc no

pais (dispor de campos CPF/CNPJ, Nome/Razâo Social. Endereço, Teletbne, E-rnail e Apelido). Pessoa .Iurídica residente no exterior

(com indicação obrigatória por meio de Checkbox),

8.12.23. As atividades econômicas listadas no campo Atividade de',,erão estar dc acordo com o cadastro da Administração Mtrnicipal.

Deverá dispor de mecanismo de preenchimento por meio da sele@o da aüvida,le no campo Atividade. O campo Serviço deverá ser

preenchido automatrcamente. Ao selecionar uma atividade o sistema deverá apresentar as confrguações da atividade selecionada e o

serviço a ela úrculado.

8.12.24. Registrar a Tributaçâo dos Seniços Prestados de acordo oom a configuração da atividade selecionada as opções dos campos

Tipo de Recolhimento, Situação e Operação de Tributação.

8.12.25. Deverá, de forma automátioa, identiÍrcar o Tipo de Recolhimento devendo ser selecionado e preenchido de forma automática

as opções: A Recolher pelo ftestador (quando o imposto for devido pelo próprio prestador do serviço); Retido na Fonte (quando o

imposto for reticlo na fonte pelo tomador clo serviço).

A12.26. l)er,erá conter identificação e registro automático do "local da prestaçâo do serviço" e "estabe'lecimento do prestador"

obsenando as regras detinidas nos respectir,'os itens da lista de serviço, contbrme estabelecido na Lei Compiementar n" 116/2003,

com a indioação automática de onde o serviço fbi prestado e onde o imposto deve ser recolhido, inclusive com a disponibilização de

guias de recolhimento do imposto:

8.12.27. Dispor de inlrrrmações sobre «r cálculo tlo imposto, com oampo "Valor Serviço" de acordo üom as inftrrmações apresentarlas

no PerÍil do Prestador, as alíquotas para os impostos e contribuições federais.

8. 12.28. f)ispor de campo para a customização de alíquota conforme a legislação municipal e federal;

8.12.29. Deverá possibilitar conholes aúomáticos das empresas pela seguinte classif-rca9ão: MEI, SIMPLES NACIONAL,

MICROTMPRESA, EMPRtrSA Dtr PEQUENO PORTE, EMPRtrSA DE MtrDiO PORTD C EMPRDSA DE GRANDN PORTE.

8.12.30. Deverá ser customizável, seguindo as regras definidas na legislação federal (I-ei n'123120O6, I-ei n" 128i2008, Lei no

1 39/20 1 1 ). devendo: (i) identificação, seleção e regi stro automático da al íquota e o valor a ser pago de TSS pela empresa; 1i i) alteração

automáÍica do porte da empresa, inclusir,e realizando o desenquadramento e enquadramento automático do porte da empresa; (iii)

realízar de forma automática a retençâo na fonte do ISS nas hipóteses prelistas na legislaçâo. inclusive com a implantação da

substituição tributária rnunicipal.

8. 12.31. A geração da Nota Fiscal de Serüços Eletrônica deverá ser realrzatla automaticamente. em modo online, ou seja, pela

Internet, alem de permitir a visrmlização das Notas Fiscais tle Sen'iços Eletrônicas após o preenchrmento de tcxlos os pâssos.
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8.12.32. A fcrramcnta onlinc consistirá na utilização dc funçõcs dirctamcntc do sitc da Sccrctaria Municipal, por mcio dc um

lavegador Intemet (Brovr.ser), iudependente de sistema usado para acesso, utilizando certificação dipltal ou identificação por rueio de

login e s«úa a serem definidos;

8 l2 33 Permitir a gerâçâo de documento fiscal com validação, com base nas inÍbrmações enviadas pelo contribuinte.

8.12.34. Deverá conter campos que reproduzem a inlormação e outros que são g<:rados pelo hsco a partir das mesmas.

8. 12.35. Dcpois dc gcrada a Nota Fiscal dc Scrviços Elctrônica, nâo pcrmitr quc a mcsrna scja altcrada, ncm pclo contribuintc, ncm

pelo hsco.

8. 12.36. Permitir a possibilidade das Notas Fiscais de Serüços Eletrônicas serem canceladas pelo contribuinte, de','endo ser

aimazer,ada eletronicamex'lte para efeito cle coniroie da fiscaiização tri'outária:

8.12.37 . Dispor de sistema "off line" que permitiú a emissão do Recibo Provisório de Seniço - RPS que é um documento, de posse e

rcsponsabilidadc do contribuintc, gcrado ob,rigatoriamcntc pcla aplicação local "off linc", possuindo urna numcração scqucncial

crescente develdo ser colr'ertido em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica l1o prazo estipulado pela legtslação tribut:iria municipal,

8.12.38. Deverá conter a funcionalidade para geraçào do RPS em Lote que dereiá ser utilizado por empresas nas seguintes condições:

8. 12.39. Para gtrande volume de notas fiscais Formulario eletrônico de RPS autorizado e disponibilizado pela Secretaria Municipal

de Finanças atrarés da Ferramenta da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, o qual deverá disponibilizar de proggama especifico para

integragão da sistema web de emissão de Nota Frscal de Sen'iços ao sistema dc contribuinte risando o processam€nto e a conversâo

clo RPS enr Nota Fiscal de Serüços Eletrônica, ern tnodo ASSÍNCRONO:

8. 12.40. Contilgôncia do modo online - Programa Gerador de RPS fornecido pela Secretaria Mwricipal de Finanças a ser processado

para conYersão de RPS em Nota Fiscal de Serviços Etetrônica, em modo SÍNCR{ )NO

8. 12.4 l. Integyar o m<xlelo de dados visando o cruzamento das informagões das Notas Fiscais de Serviços Eletrônioa registradas no

período dese.fado lisando o cnrzamento de dados e o f'omecimento de ocorrências de Íàlta de emissão de documento fiscal, diferença

de pagamclto Llc ISS Próprio e Retido na Fonte, precnchimento indevido rla base de cáloulo ou alíquota, dentre outras necessida«les «Ia

fi scali zação tri hutária muni cipal

8. 12.42. l)ispor de demonstrativo de movimento das Notas Fiscars de Serr-iços lletrônica emitidas e Recebrdas de outros municípros

para cnzamento de informações.

8. 12 43. Permitir a consulta da autenlicidade de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, por meio de QR Code, oom aoesso imediato ao

endereço de autenticação.

8. 12.44. Permitir a consulta se um RPS f<ri translormado em uma Nota F-iscal de Serviços Elekônica-

8. 12.45. Possibilitar o cálculo e o registro das possi'r'eis retenções de IR, CSSL, I'IS, COFINS e INSS;

8.12.46. Possibilitar a emissão da gura de recolhrmento do ISS Próprio e Retido na Fonte, podendo o usuario escolher quais notas a

serem pagas;

8.12 47 Realizar o armazenamento das Notas F-ircais de Serviços Eletrônicas recebidas e emitidas, em tempo real, no tnnco de dados

do municipio;

8. 12.48. Possibilitar que a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica se-ia personalizadrt pelo contnbuinte, com a inclusão da logo marca da

empresa bem como seus dados cadastrais:

8. 12.49. Fomecer ao hsco informações relativas aos valores de ISS declaradr.'s e arrecadados ao mês. dia, ano e período, a1ém de

apresentar informações relativas às práticas de evasâo do imposto sobre serviços próprio e reticlo na fonte;
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8. 12.50. Pcrmitir a sclcçâo dos contribuintcs quc praticam atos dc cl'asão fiscal dos sorviços prcstados ou tomados c impcdir a

emissâo de notas fiscais com aliquotas diferentes daquelas praticadas pelo muicípio, bem como, da dedução de materiais urdevidos

da base rle calculo do imposto;

8. 12.51. Possibilitar a geração de relatórios analíticos. emitidos lxrr mês de ccmpetência e de pagamento, de modo a proporcionar

diversas visões gerenciais e financeiras da situaSo do contriburnte com a fazurda pública:

8.12.52. l)isponibilizar no módulo do contribuintc a Escrituração Substitutir,a lcorrcção/altcraçâo dc qualqucr dado da Escrituraçâo

Fiscal) oonr a possrbilidade da inserçâo de novas Notas Fiscais tta escrituraçâo járealízaü.

8. 12.53. Após a emissão o sistema deverá possibilitar o cancelamento da Nota Eictrônica caso seia necessário;

8. 12.54. Possibilitar a emrssão de guias de pagamento do ISS com código dc barras padrão FEBRABAN ou Compensaçâo com

registo (em tempo real) ou pelo PIX, utilizando o QR Code;

8.12.55. Disponibilizc árca dc proccssamcnto dos arquivos bancários cont:ndo os rcgistros dc pagamcrrtos dos contribuintcs

viabilizando o processalnento e a baixa dos arqurl'os de pagamentos dos bancos nas Ferraruentas de ruodo "on-line" e "off-line"

lbaixa manual);

8. 12.56. A ferramenta deverá utilizar um del,erminado padrao de enr,io dos dados com as informações dos contribuintes Permitrndo

totai segurança das informações. Para tanto, deverá utilizar o protocolo IITTPS aLravés da tecnologia SSL - Secunty Socket Laver:,

8. 12.57. Dispor da luncionalidade Exportar Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, permrtindo que o movimento de Nota Fiscal de

Serüços erlitidas possam ser irnpoltadas ern out'o sisterrra para cotrtrole. aunazelÉrrlento dos dados possibilitarldo a exportação de

arquivo da Nota Fiscal de Serüços para posterior irnportaçâo em sistema própr;o. O sistema deverá dispor desta funcionalidade para

possibilitar a geração de um arqurvo no formato )C-S (Planilha do Excel) ou XNIL (Ltnguagem de marcaçâo) com layout especifico e

após adequação do sistema prôprio ao arquivo os dados deverão ser facilmentc importados. Também deverá dispor de Talão Fiscal

Eletrônica para geração do arquivo em PDF com todas as notas emitidas no peritdo selecionado;

8. 12.58. Possibilitar a verificação tle Autcntici«lade tle Nota Fiscal de Serviços Eletrônica c RPS. permitintlo ao usuiirio oon sultar a

veracidade de uma nota fiscal recebida ou RPS.

8. 12.59. Com o documento em mãos o slstema deverá permitir que qualquer tomador de serviços possa consultar, sem a necesstdade

de ter um oadastro no sistema a veracidade de uma nota tiscal de sen"iços Eletrônica ou RPS, por meio do preenchimento dos campos

CNP.T do Prestador de Serviços, o Número da Nota Fiscal de Serviços Eletrônic-r ou RPS, o Código de Verificação da Nota Fiscal de

Serviços clelrônioa e a Inscrição Municipal:

8.12.60. A ferramenta deverá conter ainda a relaçâo dos contribuintes substitutos para consulta, perguntas e respostas, cronogtrama de

implantaçâo, legislação, manuais, serüços, etc.

8. 12.6 1. Disponibilizar as opçôes de Cancelamento de Nota Fiscal de Serüços, Canceiamento de guia de pagamento, e a geragão e

envio do recibo de retenção na fonte;

8. l3 Sistema Web - Área desrinada ao Prestador de Serr'iços

8. l3.l O Sislerna Web deverá dispor de lerramenta online destinada ao contribuinte lxestador de serüços, compreendendo

funcionalidades adstritas à emissão de N! Se e ao controle delas, condicionada a emissão â autorização previa do Contratante,

8. 13.2 Permitir que seja possível a vinculação de múltiplos usuários ao ambiente do prestador de serüços, atribuindo a cada um deles

acesso controlado por nível de permissões hierárquicas.

8.13.3 Garantir que as solicitaçôes eletrônicas, de qualquer natureza, promovida' alrarés da ferramenta. deverão ser apenas efetivadas

se autorizâdas pelos ustúrios resJnnsáveis clo Contratante;

8. 13.4 Perrnitü a emrssão de NFSe;
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8. 13.5 Pcrmitr o cancclamürto da NFSo. mantcndo-a nos rcpositórios mantidos pcla tbrramcnta para cfcito dc cvcntual consulta no

log de registros das operações realizadas;

8. 13.6 Possibilitar a emissâo de carta de correção retifrcadora dos dados informados nos campos das NFSe já emitidas, desde que as

referidas correções não produzam impacto no cálculo original do ISS;

8. 13.7 Permitir a substituição da NFSe, já emitida, na hipótese de serem retrficados campos que impactam no cálculo do ISS,

promovcndo o cancclamcnto da NI'Sc antcrior c gcrando iirna no\,a quc irá substitui-ia. Contudo, a nota substituta dcvcrá scr cmrtrda

oorn novrr registro e trova ttuneraçãtl;

8.13.8 Possibilitar a seleçâo de contribuintes prestadores de serviço já cadastrados na lerramenta ou cadastrá-los de forma

incorporada ao processo de emissão daNFSe:

8. 13.9 Possibilitar a consulta dos livros de serviços prestados, tomados e dos RPA lRecibos de Pagamento Ar.ulso);

8. 13.10 Promovcr a gcração da guia dc rccolhimcrrto dc ISS, conformc os parÍimctros cstabclccidos pclo Contatantc, dc modo quc

possibilite a apropriaçâo da receita contabil pelos demais sistemas legados que serão integtrados futurameute à ferrarnenta;

8. 13.1I Dispor de fi.rncionalidade que permita solicitaçâo eleúônica ao Contratante, atrar,és dos recursos disponíveis na ferramenta,

relativa a alteração dos dados cadastrais, exclusiva para os contribuintes inscritos no muricípio sede do Contratante;

8. 13.l2Inlormar eletronicamente aos contribüntes tomadores de serviços, por intermédio de correspondência eletrônica atraves dos

recursos presentes na ferramenta, sobre a emissão e o cancelamento de NFSe.

8. 13.i3 Possii:iiitar que na teia inicial. após logil. do sistena. os ctrnt.ibuurtl-s teI;Itatn acesso ao seu painei de çolrtribuinte, este

deverá permitir que vlsualize os dados de arrecadaçâo da empresa, facilitando o seu controle e acompanhamento do desempenho jimto

à fiscahzaçâo do municipio,

8. 1"1 Sistema Web - Area destinada ao Tomador de Serviços

8. 14. I Dispor de Módulo de fi-rncionalidades estritamente relacionadas ao controle das NFSe tomadas, por pessoas físicas ou jurídicas,

junto aos oonlribuintes preskdores de serviç«rs,

Permitir que a declaraçâo de serviços tomados por prestadores estatreiecidos forrr do município sede do Contratante lossa ser

lançada manualmente, com tilko para bloquear duphcidades de lançamentos para aquela nota,

8. 14.2 Permitir que a declaraçâo de serüços tomados possa ser importada atravé.; da leitura de arquivo eletrônico, padrão texto (CSV)

e/ou )OvÍL (eXtensible Markup Language);

8. 14.3 Permitir ao tomatlor de serviços validar o RPS e imprimir auttnomamelrl,e as NFSe oorrespondentes através da ferramenta.

8. 14.4 Permitir a geração do ciemonstratiro de relenção;

8. 14.5 Possibilitar a geração de relatórios do trpo analitico e sintetrco, com forma de visualizaçâo e exportaçâo (PDF, HfML, CSV,

Documento do Word, Slide Power Point, XML, Planilha do Excel, documento RTF e ODT), com a opção de filtros para

parametrzação dos dados a serem exibidos, são eles:

8. 14.6 Disponibilizar a geração de relatório de notas aceitas, podendo ser selecionados os filtros Período Inicial e Final, CNP.VCPF,

Insc. Municipal, Razão Social, exibindo a data de emissão das notas, nÍtmero, local de trihutação, estado, CNP.I/CPF, inscrição

municipal, nome, cód. Serüço, valor serüços, valor líquido, base de cálculo, alíquota, r'alor 1SS, imposto retrdo (Sim/Não).

8.14.7 Disponibilizar a geração de relatório, podendo ser selecionados os Íiltros Período Inicial e Frnal, exibindo a data de emissão

das notas, número. estado, CNPJ/CPF. rrscrição mwricipal, nome, cód. Servrço valor serüços, base de cálculo, alíquota, ralor ISS,

imposto retido ( SimNão).

8. l5 Sistema Web - Área destinada aos Prestaclores de Serviço da área contál'ril

8.15.1 Dispor de t'uncionalidades adstritas a atuação dos prestadores de serriç.o da área contábrl, relatiras ao gerenciamento dos

recursos, dados e demais informações pertinurtes aos contribuintes previamente ass<rciados na lêrramenta ao prestador de serviços;
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8. 15.2 Dspor dc rccursos cm quc os prcstadorcs dc scrviços contábcrs possam gcrorciar o ambicntc opcracional dos scus

contribuintes previamerÍe associados na ferramenta, adstrito a erlissão de NFSc, a geração de lilro eletrônico. a geraçâo de guias de

recolhimento e a solicitação de Recibo Provisório de Sen'iço IRPS), condicionado a autorização geria fornecida pelo usuário

responsável do Contratante ou pelo próprio contriburnte em questâo;

8. 15.3 Dispor de instrumentos para suportar a integração de dados da ferramenta, via arquivos de texto estruturados do padrão CSV

c/ou XN4L, do modclo ABRASF, oom os sistcmas contábcis c fisoais proprictarros utilizados pclos prcstadorcs dc scrviços contábcis,

pernúündo a exportação de dad,rs das NFSe enritidas pela ferratnettta.

8. 16. Gestão Web do ISS (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica)

8.16. I A ferramenta deverá utilizar ferramentas de inteligência de Negócios, realizando cruzâmento de dados e gerando ocorrências

que combinam a disponibilizaçâo de relatórios para análise de dados em uma i:rterfbce de painel de controle rleb, através de alertas

automáticos quc funcioncm como auditor lirtual, aprcscntando ao usuario somcntc os dados quc clc prccisa c quando clc prccisa I

8.16.2 Deverá apontar as divergências e inconsistências das informações prcstadas ao sisterna, com a indicaçâo correspondeute,

oferecendo informações dinâmicas para análise estatÍstica, com a possibilidade de Íbrnecimenlo de informações gerais, sinteticas e

resumir os dados e ocorrências a seÍrem examinadas interativamente. Também ,leve sistematizar dados para realização de ações de

frscalização;

8. 16.3 Deverá ainda reaiizar o CRUZAMENTO DE DADOS do próprio sistema, bem como, de sistemas extemos a partir de

importaçâo e expoúaçãr,r de dados tais cortro: REDESIIvI. SIMPLES NACIONAI, - SRFB e outros.

8. 16.4 Possibilitar a interligação e cruzamento de inlbrmações Íiscais com a os documentos de arrecadação do Simples Nacional -

Declaratorio (PGDAS-D), realizando a gestão automatizada da aliquota do ISS. a noúticação e o processamento online dos eventos de

desenquadrametrto e exclusâo do Simples Nacional- malha fina i-rscal e arquivos.ligitais padronizados para processamento no Sistema

Unico de Fiscalização e Contencioso do Simples Nacional (SEFISC) da Secretaria da Receita Federal do Brasrl (SRFB).

8. 16.5 Rcalizar a gestão automáüoa dos scrviços r.:ujo ISS deve scr rcoolhi«lo no estabclecimento do prestador e/ou no l<-rcal da

prestação,

8. 16.6 Registrar o levantamento tiscal do contriburnte mobiliririo, no períod<, tlscalizado permitindo a elaboração, a emissão e o

controle de Notificações, Intimações, Autos de Infração, incluindo:

enquadramento legal;

desorigão de fatos.

cálculos automátioos do principal e acrescimos legais:

Levantamento Fiscal, com conciliaçâo automática dos valores de ISS Auto Lançado, pagos e apurados atraves dos lir,ros fiscais do

contnbuinte;

8.16.7 Registrar as üstorias efetuadas pelos fiscais, nas oLnas, nos imóveis e nas atiüdades regulares e irregulares, no período

fiscalizado, permitindo a elaboração, a emissão e o controle de Notiticações, Intimações, Autos de Infração, e imposição de Multa:

8. I6.8 Possuir integração com o Conta Corre.nte de Dehitos atralés do módulo de Receitas l)iversas, permitindo o registro do valor

da <.brrgaçãc ccnsti'tuidâ e seus aciésctmcs iegais para cada Notil-icaçâo e ou A :tc ie lnliaçãc, a partir ciestes. quando t-or solioitado

por setor/funcionário responsável,

816.9 Permitt a emissão e o controle de Notificações / Intirnações Fiscais Eletrônicas, registrando prazos de cumprimento da

obrigação;

816 l0 Dsponibilizar a comunicação eÍllre o fisco e os contribuintes por meio rle Domicílio Tributário Eletrônica, com a

possibilidade dos atos e termos pr«rcessuais (Comunrcados, Intimações e Auto d.' InÍiação Eletrônico) serem tbrmalizados. tramitados,

comunicados e transmitrdos em formato digital para o correio eletrônico dos contribuintesl
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8. 16. I 1 Promovcr a cmissão dc guias dc rccolhimcnto pclo môs dc compctôncia;

8. 16. l2 Permitir a emissão de rnúltiplas guias de recolhimento para um nlesmo nrês de cornpetência;

8. 16. l3 Permitir a consulta à relação de guias de recolhimento pagas e pendentes (não pagas) num determinado período;

8 16 l4 Dispor de hmcionalidade que apresente as eventuais divergências entre os',alores devidos e efetivamente pagos das guias de

recolhimento num determinado período;

8. 17 Dcclaração Elctrônica dc Bancos

8. l7 I A ferrarlenta deverá possibilitar a gestão de fiscalização das instituições firtanceiras suieitas a tr-ibutação pelo ISS. l»ssando

o increÍrento da arrecadação municipal e a utilização padronizada dos dados ftnanceiros das atividades bancarias;

8.11,2 Deverá possibilitar a padronzação do registro e recepção dos dadc,s das instituições financeiras atraves da r-úilizaçâo

automática do plano de contas contábil def,rnido pelo usuáno obseruando as normas pre'ristas no Piano COSIF do Banco Central do

Brasil - BACEN;

8. 17.3 Pernitir corlodidade e facilidade do curnprúuento da obrigação acessór.a Por part€ das urstituições furauceiras. melhorando o

relacionamento entre a preleitura e as instihrições financeÚas,

8. 17.4 Permitir o acompanhamento sistemático das declarações das atiüdades desenvolüdas pelas institúções finânceiras

localizadas no muricipio, facilrtando o trabalho da fiscalizaSo tributária municipal.

8. 17.5 A ferramenta rJeverá possibilitar a captação de dados e informações contabeis das instituiçôes financeiras por meio do Plano

de Contas COSIF, as quais serão autor[aticaruerrte consistidos e subrnetidos a urn roteito de análise. que possibilitará o tratarnertto

gerencial das informações e a geração automática de dados necessários ao apoio à Ílscalização;

8. 17.6 Dispor de lerramenta para a importação do Plano de Contas da mstiruição ltnanceira criada a partrr do Plano de Contas

COSIF rrstituído pelo BACEN;

8.17.7 Importar um arquivo contendo um Plano de Contas com período anual;

8. 17.8 Moslrar o Plano de Contas importaclo no aplicatir,o, exibindo a hierarquia das oonlas.

8. 17.9 Importaçâo, a partir do sistema uti'lizado pela instituição Í'inanceira, dos dados relativos à movimentação de cada conta

contida no Plano de Contas;

8. 17. l0Impcrtar um arquivo contendo um Plano de Contas e dados relativos à movimentaçâo de contas desse Plano importados e

mostrar contas com raiores de movimentaçâo;

8. t7. l l Possibilitar o cadastramento manual clo Plano de Contas e laurçtrmento manual tla movimentâção mensal de débitos e oreditos

das contas;

8. 17. l2 Lançar movimentação financeira de debito e credito, para no minimo duas competências nas contas cadastradas;

8.17.13 Demonstrar a atualização dos saldos das contas superiores e demonstrar que o saldo atual de todas as contas de um

determinado mês e igual ao saldo anterior no mês subsequente;

8.17.14 Definir contas pnssíveis de tributação pelo ISS pela instituição flrnanceira, com subsequente apuração do valor do ISS devido

para cada conta;

8.17.15 Possibilitar a reriticação do ISS apurado de cada conta passivel de tributação com movimentação tinanceira lançada e

demonstrar que a alíquota utilizada coinoide com o cadastro realizado;

8. 17. 16 Possibilitar a identificação dos contribuintes mediante a lnclusão, Alteraçâo e Exclusão e dispor aos usuiíLrios os seguintes

itens para cadastro: Razão Social- CNP-i/CPF. Inscrição Municipai, Endereçr. Teiefone- Correio Eletrtinico, Nome Responsável

Contábil, CPF Responsá',el- Regime Especial - Instituiçao Financeira, lnformaçr)es Adicionais, Nome da unidade, Atividade atribuícla

a wridade, DDD / Teletbne/ Ramal do contato;,

r;'tr;. jj.:- 'Il ,r.-1,,'r. :.ii,i ,-'.'iil,rl .r!il;i;Í,'li ar:l:ia.iC,.l-qla:i!tirlj',illlri:liif{.]

RuadaIUorennelho'01 Ccnlro knr l0().(lEP: ó8-524-1,0() IlldoradodoCarajás'PA



dü ru

Etdiflilâiido
dtl §ara§ils

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
SECR,ETARIA DE FINANÇAS

8.17.17 Gcstão c rcgistro do Plano dc Contas atrarós dc Inclusão. Altcração c Exclusão. Ncsta iirca do sistcma dcvc dispor aos

usuários mecanismos para inforrnar e registrar os seguintes itens: Código da C,rnta COSIF. Subconta (irúerna), Descri@o da Conta,

Nome Rexluzido, Tribuúvel ISS (S - Sim e N - Nâo), Valor A1íquota, Conta Superior, Inicio de Vigência do Plano de Contas, Fim de

Vigência do Plano de Contas, Descriçâo do Período de Vigência, lvÍáscara da Conta. Balancete Mensal pode ser úilizado ata'ues de

Inclusâo, Alteraçâo e Exclusão. Neste campo o usúric'r deve mformar os seguintes itens: Mês Referência, Código da Ccmta, Saldo do

N4ôs Antcrior, Cróditos, Dcbitos, Saldo, Saldo Acumulado, Valor Tributár'cl, Alíquota, Valor do ISS, Scm Moümcnto;

8.17. I8 Realizar a transferência de dados. con a entrega e recepção de arquivos via Intemet ahavés de ptograrna de oolnutioação que

possibilttará a geração de protocolo de enftega de forma automática no computador do contribuinte:

8. 17. l9 Possibilitar a conflerência automática das informações kansmrtidas e salvar os registros realizados pelo conhiburnte, inclusive

dos protocolos de processamento dos arqurvos e eÍbtuar a aÍÍnazenagem e controle dos arquivos recebidos no sistema e possibilitar a

cmissão dc 2u via dc protocolos dc arquivos cnviados,

8.17.20 Deverá realaar a captação dados e infornrações contatreis das instituições financeiras, os quais serâo autonraticaurente

consistidos e subrrnetidos a uÍn roteiro de análise, que possibilitará o tratamento gerencial das mformações e a geração automática de

dados necessários ao apoio à fliscalizagão, bem como. dispor ainda das seguintes caracteristicas:

Consistir os dados no momento do envio da declaração, sendo que as informações lançadas no Balancete Mensal deverão ter

correspondência com o Plano de Contas (lntegridade Referenoial);

Possibilitar o cálculo autornático dos valores faturados e o ISS devido para cada tipo de cortta do Plano COSIF;

Emitir relatórios parametrizados por contribuinte, Plano de Contas e Balancete Nlensal,

Possibilitar a Importação automática das informações dos Planos de Contas das Instituições Financeiras;

Permitir a visualizaçâo das potdências ou inconsistências nos dados da declmaçâo antes do envio;

Consultar o Plano de Contas COSIF;

Emitir de forma automática o Livro Fisoal - DIF para Instituições Financeiras;

8. 17.21 Aferramentader,'eráatenderasregrasacimadispostasnaquiloquenãoltrremcontráriasaoDecretoMunicipal,oqualdeverá

ser integralmente cumprida e serlirá como marco legal para Declaração Bletrônica de Bancos.

8. 18 Sistema Web para Gestâo do ISS para Prol'rssionais Liberais e Autônornos (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa, ISS

fixo de profissionais liberais e autônomos)

8. l8.tPcrmitirquesejaemitidaaNFseletrônicaavulsatleumserviçocventual porumi:ontribúnte(pessoaÍisicaou-iurídica).afrm

de que o ISS seja pago antecipadamente pelo prestador ou, noutra hipótese, que seja possível retê-lo pelo tomador do serüço:

8. 18.2 A ferramenta permitirá o aÍrnazenamento em nuvens e disponiveis em computador, tablets e celulares, com o objetivo de

materializar os fatos geradores do ISS por meio do registro eletrônico das çrrestações de serviços suieitas à tributação do ISS

decorrente de serviços realizados por profissionais autônomos, profissionais liberais e Sociedades Uniprofissionais.

8. 18.3 Deverá dispor das flmciona[dades para gestão dos serüços e dos docunentos flrscais dos Profissionais Liberais, Sociedades

( Iniprofissionais e Profissionais e Autônomos;

8. 18.4 A !'erramenta possibilitará:

Credorciamento;

Deferimento:,

Emissão de Nota Fiscal de Serüços Eletrônica Alulsa.

Emissão tle Guia rle Recolhimento de ISS Avulso e Fixo.

Possibilitar a customrzação da FerrameÍita conÍLrrme Legislaçâo Municiçnl e a ( iestão dos prestadores de serviços que desenvolvem

pessoalmente a atividade econômica de prestaSo de serriço. sem vínculo de emprego.
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8. l9 Crcdcnciamcnto

8. 19. I A ferramenta deverá disponibilizar aos usúrios menu Credenciamento, para acesso rta Ferramenta para o cadastro de:

Dados da Pessoa Física,

Endereço do local onde são praticadas as alividadest

Horário de Funcionamentol

lnformaçõcs dc Publicidadc;

Data de Lricio da Operação;

AtividadeVSerüços Realizados no estabelecimento;

Informações de Contato; e

Seúa.

8.19.2 Possibilitar quc os usúrios dcclarcm o início dc suas atividadcs;

8. t 9-3 Permitir que após o Credenciamento, o usuiitio reabze a ratificação dos dados e finalize o credenciamerrto,

8. 19.4 A ferramenta deverá permitir que a conÍirmação das informaçries seja disponibilizada aos usluirios por meio de oomunicação

Eletônica após a conhrmação da operação;

8.20 Deferimento

8.20. I A ferramenta deverá disponibilizar aos senidores oue possuirem oermissâo em seu perfil pela análise do credenciamento no

urenu deferintento,

8.20.2 Deverá constar todas as informaçôes prestadas pelo profissional ou pela sociedade uniproÍissional;

8.20.3 Possibilitará que o servidor valide as inlormações prestadaspelo usuário no credenciamento;

8.20.4 Disponibilizar os documentos listados na Solicitação de Credenciamento;

8.20.5 Permitir a inserção de data de lníoio da Emissão de Nota Fiscal e o início da Vigência.

8. 2 I Accsstr como Profissional Autônomo ou Liberal:

8.21.1 Após o deÍbrimento, a Ferramenta deverá permitir o acesso dos usruirios por meio de login e senha cadastrados;

5.21.2 Vincular o acesso aos dados contidos no credenciamento.

8.21.3 No Perfil do ustuirio deverão estar disponíveis as funciuralidades:

Emissâo de Guia de recolhimento;

Canoclamento tle Guia de reuolhimento,

Consulta de Notas Fiscais (Emitidas/Canceladas,{Recebidas);

Cancelamento de Nota Fiscal de Serviços.

8.21.4 O usuririo del'erá preencher os dados da prestação de serviços (tomador. serúço prestado, talor, local da prestação, etc);

8.22 Aoesso como Sociedades Uniprotissionais

8.22. I Após o deferimento, a Fenamenta deverá permitir o acesso dos usuários por meio de login e senha cadastadost

8.22.2 Permitirá a inserçâo de usuários (prepostos, procuradores);

8.22.3 Após o delêrimento, a !'erramenta deverá permitir o acesso dos usuários por meio de login e senha cadastados;

8.22.4 Vincular o acesso aos dados contidos no oredenciamento:

8.22.5 No Perhl do usuário deverão estar disponiveis as hlroionalidades:

Calcular ISS Fixo;

Parcelar ISS Fixo,

Emissão de guias de recolhimento para contribuintes que rc'colham o ISS por Socredade de Protissionais Lilrcrais;

Cancelamento de Guia de recolhimento;
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Consulta dc Nota s Fiscai s @mitidas/C anccla das/Rcccbidas) :

Cancelamento de Nota Fiscal de Serviços.

8.23 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Arnrlsa

8.23. t Possibilitar ao usuário emitir nota hscal de serúços para autônomo ou prot-tssional liberal:

8.24.2 Possibilitar a inserção das rnformações fiscais para as atividades constantes no cadastro do Autônomo, r,alidadas na fase de

dclcrimcnto;

8.24.3 ANota Fiscal de Serviços del'erá conter as seguürtes infor:nações rnírurrras:

Sit.-:ação Trib:rtá; j a :

Regime de Tributação;

Tipo de Recolhimento;

Rcsponsávcl pclo Rccolhrmcnto;

Local da Prestação dos Serviços;

Valor dos Serviços.

8.24.4 Permitir que o usuiírio emita a Nota Fiscal de Serviços Avulsa efetue o pagamento da Guia de ISS por meio de guias de

recolhimento para contribuintes gue recolham o ISS por estimativa ou em regime fltxo;

8.25 Cancelamento de Gúa de Recolhimento

8.25. I Disponibilizar ao ustriírio seleciorrar e carrcelal guia de recolhutrento de ISSt

8.25.2 Dsponibilizm campo de justificativa para que o usuário informe os motivos do cancelamento.

8.26 eonsrl.la de \ctas Flscais

8.26. I Permiti que o usuário realize:

Consulta de Notas Fiscais emitidas;

Consulta rle Notas Fiscais cancelarlas;

Consulta de Notas Fiscais recehidas:

Consulta de Notas liscais e gúas vencidas;

8.27 Software integrada de gestâo do IPTU e ITBI

8.2'7.1 Aferramenta de gerenciamento dos tributos imobiliários deverá ssr intcgada pelos módulos online e offline, possibilitando o

autoatcndimento online ao oontribuinte pelo menos os seguintes serviços:

Permitir que o contribuinte realize a geração e pagamento o boleto do IPTU, ITBI e Taxas, inclusive a segunda üa, pelo celular,

desktop ou tablet:

Permitir consulta em tempo real;

Permitir üsualizar os ralores venais utilizados nos cálculos;

Permitir visualizar as caÍacteristicas de localizaçâo do imÓvel,

Permitir üsualizar as caracteÍísticas técnicas do lote:

Permitir visualizar as características da editicaçâo, quando hL)uver:

Permitir a consulta, emissão e validação de certidões de débitos (Negatir'a, Positiva ou Positiva com efeito negativo);

Perrnitir a13alizar o endereço de correspondência dos contribuintes e da mesnia ft-rrma atualizar a base de dados da Admrnistração

imedratamante,

Permitir a consulta {os débitos do imór.el oferecendo o Íecurso rle attulizaçâ,, das dír,rdas no período desejarlo pelo contribuinte,

sendo que este periodo deverá atender as conÍiguações estipuladas pela Adminrstra@o;
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Pcrmitir a cmissão dc informativos dirccionados aos contribuintcs quc accssarcm o sitc. scndo cstcs cadastrados através do sistcma dc

gerenciamento dos tributos.

8.28 Ferramenta do IPTU

8.29. I A ferramenta tecnológica do IPTU deverá permitir a:

Inclusão e Alteração dos cadastros Imobiliri,rios.

Emissão da Ficha Cadastral do Imóvcl.

Alteração dos dados dos Logradorros.

Inclusão dos Valores de m:, por Exercício.

lnclusâo e A-lteração de Bairros.

Inclusão e Alteração de Loteamentos.

Inciusâo c Altcração dc Zonas Fiscais.

Ilclusão e Alteração das Talrclas. Caracteristicas do Lnór'el, Alíquotas, Venoimentos do IPTU por Exercicio, Valores do m' da

Construção e valores do m2 dos Terrenos.

Alteração dos endereços de correspondência, conrercial e residencial.

Inclusão de Histórico do Cadastro Imobiliário.

lnclusão e Alteração de Isançôes e lmruridades dos Imóveis.

8-28.2 A fenarlenta deverá purrriú o Desurernblarnento t1e um lmóvel de rnrilo que a Alea do Lote da Inscrição de Origenr seja

automaticamente recalculada.

8.28.3 Não permitr que um Imór,'el originario de um desmembramento seja ci.,brado o IPTU de anos anteriores caso a lnscriçâo de

Origem já o terúa quitado.

8.28.4 Deverá registrar cada avaliação do imór'el. por lote e unidades, constando datalhora da avaliação, usúrio, exeroíoio e

situação (Avaliado oom Suoesso/Erro).

8.28.5 Deverá emitir as certidões de Pagamento, Negativa de Debitos, Regularidade Fisca'I, Avertnção, Tnexistência Cadastral,

lsenção e Regularização I trrdiária.

8.28 6 Deverá permitir a Pesquisa dos Imóveis por úrscrição Irnobiliana, Tipr,^ CPF/CNPJ do Proprietr{rio, Nome do Proprietririo,

Código do Logradouro, Logradouro. Número do Imóvel. Qr:adra, Lote, Bairro e Complemento.

8.28.7 Deverá permitir a impressào rJos Resultados tlas Pcsquisas em Relatório:; nos Formatos HTML, PDF, )C\4L c TXT.

8.28.8 Permitir ao Usuário escolher quais campos deseja visualizar no Resultar,o da Pesquisa.

8.28.9 Permitr a Simulação de Lançamento do IPTU por Exercicio, informando-se o Valor Mínimo a ser cobrado, o número de

parcelas, opcionalmente ignorar os imóveis pertencentes ao Erário, tendo conro resultado o Valor Total do IPTU gerado para o

Exercício, o Total de hnóveis cobrados, o Total de lmunes e isentos e as ocorrênoias de erros durante o cálculo.

8.28. l0 Calcular os últimos 5 (crnco) exercicios do IPTU, trabalhando com as evcntuais alteraçrJes de legislação por periodo, além das

alterações no Cadastro de Imóveis.

8.28. 1l L,mitir Gura de Cobrança (tbrmato l-EBRAtsAN) em cota única ou parcelada com cálculo automático dos

acréscimos/descontos conforme data de venc imento.

8.28. I 2 Permitir a prorrogação dos vencimentos tanto da cota única quanto das deÍnais lx.rcelas mantendo os eventuais descontos sem

a necessidade de gerar nola cobrança.

8.28.1 3 Possibilitar, ainda, a geração, em meio mapgrético as cobranças para conlccção tlos Carnês.

8.28.14 Emittr Financeiro por Exercício contendo valor cobrado, valor pago, co-rrs pagas, cotas em aberto e situaçâo do deblto (pago,

canoelado, anistiado e em dír'ida atira).
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8.28. 15 Emitir Mcmória dc Cá1culo do IPTU por ExcrcÍcio.

8.29. Ferramenta do ITBI

8.29. I Inclusão e Alteração das Operações do ITBI.

8.29.2 Inclusão e Atualização dos Cornpradores.

8.29.3 Inclusão e Atualização dos Vendedores.

8.29.4 Emitir Guias dc Cobrança (formato FEBRABAN), com parcclamorto c pcrccntual do lmó'"cl rcfcrcntc à tansação. com

cálculo autornático dos acréscünos/descolrtos cotrfortne data de vetrcirnento.

8.29.5 Emitr as Certidões de Pagamento.

8.29.6 Gerar relatório das cob,ranças e pagamentos efetuados num determinado periodo.

8.29.7 Permitir a automatizaSo da Base de Cálculo do ITBI por Valor Venal lCalculado pelo Sistema), Valor de Venda (Informado)

ou pclo maior Valor.

8.29.8 Pemritir pesquisar os ITBIs l.rreviarnente ernitidos pelo Número, Exelcicio, Situação, Inscrição Imobiliária, Comprador,

Vendedor e Endereço do Imóvel.

8.29.9 Permitir a C)rdenação do Resultado da Pesquisa por rxn ou mais campos.

8.29. l0 Permitt a imp,ressão dos Resultados das Pesquisas em Relatórios nos Formatos HTML, PDF, XML e TXT.

8.29. I I Permitir ao Usuário escolher quais campos deseja risualizar no Resultado da Pesquisa.

8.30. Taxas diversas

8.30. 1 Permitir a Inclusão e Alteração de todas as Taxas e Preços Públicos constantes do Código Tributário Municipal,

especiírcando a Descriçâo, Ab,reviatura (Sigla), Cadastro a qual a mesma pertencc, Receita e Tipos pre-deÍinrdos;

8.30.2 Permitir a hclusão de Subitens da Taxa, especificando a Descrição, Base de Cálculo, Valores Mínimos e Máximos

permitidos, Valores em [,IFM ou R$.

8.30.3 Permitir pesquisar as Taxas heviamclte Emiticlas pelo Número, lrxercíci.r, lnsr:rição Imobiliária, CPF/CNPJ, Placa,

Si tuaçâo, Contribuinte e l)escrição

8.30.4 Permitr a Ordenação do Resultado da Pesqursa por um ou mais carrlpos.

8.30.5 Permitir a impressâo dos Resultados das Pesquisas em Relatórios nos Forrnatos FITML, PDF, XMI- e TXT.

8.30.6 Permitir ao Usuáno escolher quais oampos deseja visualizar no Resultado da Pesquisa.

8.30.7 Configi:rar as Taxas e keços Públicos que pt»rlerão ser erniLi.las peia Internet

8.30.8 Emitir Guias Arulsas.

8.30.9 Emitr Certidâo de Pagamento.

8.30. l0 Gerar Relatório das Cob,ranças e Pagamentos efetuados num determinado peúodo.

8.30. ll Todas as guias emitidas neste m<xlulo der.erão atender ao fonnato IEBRABAN. com cálculo automático dos

acrésc imos/descontos conl'orme data de vencimeÍtto.

8 3l Contencioso Online

8.31.1 Deverá possibilitar o registro, pelo contribuinte, da apresentaçâo de Questionamento para l'e 2'lnstância de julgamento e a

consulta dos resultados (decisões) de quaisquer inslâncias, inclusive eventuais rerisões de ofício eletuadas pelo fisco munioipal;

8.31.2 A f'erramenta deverá disponibilizar funcionalidades de consulta dos dados do Processo, de detalhamentos dos Creditos

Tributários, Questionamentos (se houverem) e de Consolidação de Valores;

8. 3 I .3 Der,erá disponibilizar menlr com e\€ntos rle ciência de lançamento. questir)namento e tlesfazer evento:

8.31.4 Drsponibilizar mecanisrno que possrbilite aos usúrios, o registro da mf'ormação da crência do Iançamento do AINF

diretamente no Sistema, oomo finalidade de registrar a data e a forma de ciência do ÀlNF;
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8.31.5 Disponibilizar campo parâ informar a data dc ciência, utilizando, prcfcrcncialmcntc, o oalcndário do sistcma- o qual trará

automaticamente a data de vencimento da multa.

8.3 1.6 Possibilitar a consulta processo contendo aba de menu específica para:

Consulta Geral;

Consulta do Processo;

Consulta do Cródito TributráLrio "'CT";

Consulta de Questiorrarnento

Outras consultas a sereln requisitadas, conforme a necessidades do fisco municipal;

8.31.7 Deverá apresentar tela de consulta geral- com rnformaçôes referentes aos tralores oíginais totalizados do principal, da multa

vinculada, juros e correções monetárias;

8.31.8 A funcionalidadc Consulta do Cródito Tributario "CT" dcvcr pcrmitir lrsuaüzar as inÍbrmaçôcs dos crcditos tributarios. scus

compollentes, eventos que afetaratn tais componentes e alocações de pagamentos efetuados;

8.31.9 A Aba de Submenu "Questionamento" derará estar disponivel apanas para os processos que possMm questionamento,

disponibilizando as informações das impuErações/recursos existentes no process() e o detalhamento dos resultados, caso existam;

8.3 l. l0 Outras características a serem definidas pela Secretaria Mr.rnicipal de Fimrnças.

8.32 Sistema Mrmicipal de Regularização de Dividas onünc

8.32. I Possibilita a realizaçâo de oonciliação de dír'ida ativa tributária e não tributaria.

8.32.2 Realizar a gestão automatizada da cobranÇa arnigável e judicial. lia hotesto Eletrônico ou Execução Fiscal Eletrônica,

conlugada com paroelamento digital de debitos com Apphcation Programming Interface (APIs) de integração lia websen'ice com o

CRA (Central de remessas de Arquivo);

8.33.2 Inscrever automaticamente em Divida Atira todos os tributos lançados c não qütados.

8.32.3 Emitir Guia {e Cobrtmça. oom parcelamenl,o. aoompanharla ou não rlo Tcrmo de Parselamento. permitintlo incluir mais de

um Exercicio numa única Cobrança.

8.32.2 Emitü Demonstrativo de Débitos por .lnscrição.

Emitir Certidão de Diüda Ativa.

8.32.3 Emitir Ficha Financeira por Contribuinte.

8.32.4 Permitir Baixas N4anuais da Dvida Ativa.

8.32.5 Consulta aos valores atualizados das DMdas Corrente e Ativa atÍaves dc um único extrato.

8.32.6 Emissão de Relatório para Acompanhamento de Parcelamentos.

8.12.7 Todas as guias emitidas neste módulo deverão atender ao lorrnato FEBRABAN, com cálculo automático dos

acrescimos/descontos conforme data de vencimento.

9 INFRAESTRUIIIRADEHOSPEDAGEMDOSSISTEMAS

9 i Hospedagem das ferramentas em Data Center / Clloud Computing

9.2 O Sistema de Licenciamento Municipal (Sistema Web), der,'era possibilitar o acesso e uso on-line dos dados bem como a sua

manutenção em utn servidor de uso exclusivo do CONTR T^NIE, que será )rospedado trrn Data Ceriter/Cloud Computing de alta

performance e de elevada seguança.

9.2 Os demais seÍviços que serão disponibilizados na web serão detinidos pelo g,'v1,srn6 e equipe técnica da CONTRATADA, lisando

a otimizaçâo dos recursos tecnológicos disponíveis:

9.3 A têrramenta de hospedagem deverá proporcionar ao CONTRATANTE um baixo custo paÍa a manutenção em Data Center/Cloud

Computing, diminuindo investimentos iniciais com:
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9.4 Baixo invcstimcnto inicial;

9. 5 Equiparnentos corll nranutençâo gerenciada,

9.6 Não há depreciação de equipamento (despesa);

9.7 Equipe técnica especializada (gerenciamento e suporte);

9.8 Energia elétrica redundante e garantida;

9.9 Monitoragão intcggal 24x7x365 dias;

9. I0 Links inter:ret expansíveis de acordo corn a dettmnda, prdendo ohegar a 4 gigatrits;

9. I I Proteção tisica e lógica;

9. I 2 Backup em Storage com custódia externa;

9. i 3 Sistema anti-incên<lio com gás im-200:

9.14 C\imatização com controlc dc tcmpcratura c umidadc;

9. 15 Conexâo a redes uaciottais e interuaciouais (EUÀ Europa. Asia);

9. I6 Backbone com tecnologia de roteamento cisco systems ou similares.

9. l7 hesença nos principais pontos de troca de táfego da intemet.

9.18 Dentre os serviços do Gerenciamento de Serüdores oferecidos estão:

9. 19 Aplicação de regtras de tireuall;

9.20 Acourpanhalnento dos gráficos de uso de banda.

9.21 Monitoramento de portas (portas TCP, ex: HITP-8O, FTP-21, SMTP-Z5);

9.22 Monitoramento avançâdo (CPU, memória, espaço em disco, IO, Web Robois):

9.23 Backup e restore;

9.24 Suporte tecruco:

9.25 Aplioação de patchs"

9.26 Autent'icação, inteefidâde de dados e privac'irlade dos serr,rços garantidos vi:, SSH SORRE HTTPS,

I0 SBRVIÇOS DlSPONltslLlZADOsi EMHOML E SUPORIE ON-l-.lNtr

10.1 O suporte técnico relacionado a eventuais problemas operacionais do srstema deverá ser reahzado no desenvolvimento de

atividades que busquem uma melhor racionalização das tarefas e procedimentos operacionais dos controles dos contribuintes;

10.2 A lerramcnl,a deverá tlispombilizar iirea de suporte, oom a disponibilizaçât, tlc oonteúdos a hm de racionalizar o uso da Sistema

<le Licenciarnento Mruricipal (Sistema Web) e o entendimento sob,re a proposta de simpliÍ-tcaçâo em sua completude;

10,3 O suporte aos serirlços disponibilizados será realizado pela equipe da contratada, contemplando a qr:aliflicação dos agentes

públicos da contratante;

10.4 Deverá ser disponibilizadocanal de atendimento para o suporte tecnico aos serüdores públicos, bem como aos empreendedores

e contribuintes que utilizarem a ferrameÍlta, garantindo comodidade, agilidade, segurança e controle dos procedimentos.

10.5 As demandas de suporte serâo realizadas por meio de ordem de selviço.

10.6 A contratada deverá disponibilizar suporte técnico remoto para o tratamento de tàlhas, dúr'idas operacionais, orientagões tecnicas

à prefeitura acerca dos usos da ferramenta e investigação de supostos erros;

10.7 Sen-r prejuizo a outros meios Ce courunicações, deverá ser utilizados contatos lia telelone, e-mail, chat e sistema de geração e

controle de tickets. sobretudo enfatizando o uso de t'erramentas virtuais, com a f'lnalidade de ottmzar o tempo de resposta e facilitar o

uso da tecnologia. além de garantir o registro das motirações para geraçâo 1e relatórios. possibilitanrlo o controle e análise de

melhorias corretivas, quand«r fbr o caso.

r l M NUTENÇ^O DO SISTEM
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1 1. I A manutcnção do softwarc dcvcrá scr rcalizada continuamcntc para mantcr a opcrabilidadc c o uso.

1 1.2 Após a etapa de desenvolvimento, as rnanutençôes poderâo ser realizadas para ajustar defeitos de fi.urcionalidade que não foram

identificados na fase de testes, conforme ISO/IEC, 2006;

11.3 Identiírcando a necessiciade de reahzar a manutenção corretiva. a contratânte exporá trs motivos na ()rdem de Serviços (OS).

indicando as lalhas encontradas no sistema;

ll.4 As manutcngõcs corrctivas contcmplam as modiflrcaçõcs do softwarc cxccutada após a cntrcga, a fim dc corngir os problcmas

detwtados, concretizando o aperfeiçoantento da ferlanretrLa,

11,5 Alem da manutençâo corretiva, poderâo ser solicitadas manutenções evolutivas, as quais serão discutidas e avaliadas pelas

partes, podendo ser resohidas por meio de aditivo contratual oll em comum acordo.

I 1.6 Entende-se como manutenção evolutila:

Altcraçâo dc fi.mcionalidadcs quc foram aproradas. cxcoutadas. tcstadas c distribuídas no ambicntc dchomologaçâo c produçâo;

Exclusão e/ou reinclusão de fiuoionalidades quelá foram aprovadas, erecutadas, testadas e distribuídas no atnbieute de homologaçâo

e produção.

Il.7 Para o fimcionamento do sistema web, serão disponibilizados programadores experientes para eütar problemas, buscando

sempre a segurança contra os ataques e invasões;

11.8 A lerramsÍlta deverá realizar monitoramento e avaliação dos processos, antecipando possíveis problemas, com trato Preventiva,

evitando prejuízos ao sistenta;

11.9 Deverá ser disponibiiizada aos gestores municipais, empresários, contadores e sociedade, um canai centralizado de atendrmento

remoto correspondente a solução de qualquer dúrida ou problema que possa vir a ocorrer.

12. METODOLOGIA DE ATENDTMENTO

l2.l As ooorrénoias relacionadas a suportc aoerca do uso cla ter:nologia. no tralamento de eventuais erros ou sugestão tle mclhorias,

serão atendidas por meio de sistema gerenciad«rr de demandas, com a abertura de ticket ou ()rdem Ser'"'iço - OS.

12.2 A correçâo se dará por uma OS de Manutençâo Corretiva submetida aos níveis de serv'iço de urn incidente, sendo necessária a

classificação do incidente para obter o tempo de resposta para a prestação do serr"iço;

12.3 Caso o erro lor detectado nos últimos 30 dias de prazo, a garantia será prorrogada para 30 dias após a data em que a versão

oorrigida entrar em proilutr;ãot

12.4 A abertura de OS para que a CONTRATADA realize de forma definitiva as aherações executadas pela CONTRATANTE,

restabelece a garantia dos artefatos alterados, e dos que foram impactados por eles, por novos 180 dias.

l3 IMPLANTAÇÀO lConfrguaçâo, instalaçâo, migraçâo de informações c habilitação do sistema para uso).

13 1 A conlersâo / migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos sistemas em uso são de

responsabilidade da empresa proponente, com disponihilizaçâo dos mesmos pelo Município Para uso;

13,2 A migração compreenderá a conclusão da alimentação das bases de dados e tabelas para permitir a utilização plena de cada rurt

dos softviares e aplicativos.

13.3 O trabatho çperacional de lerantamanto dos dados cadastrais que forem necessários à implantação efetiva do sistema é de

responsabilidade da contratante, com eventuais suportes do Conúatado:

13.4 Para que posg efetir,'ar a migpção, â oontratante deverá fornecer ao contratado a rlocumentação atualizada relacionacla ao banco

de dados do sistema atual que será disponibilizado o backup. considerado com ORIGEM I FONTE da migração.

'.;:l'; ..;1.: i1 ,r..,r ::,,1... ."...., .i,.., l- ,lr-r:]!i;',:'r:a:,iriiil
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13.5 A contratantc dcvcrá disponibilizar para a contratada, por pcríodo MÍltmúC, dc I (um) môs, o sistcma cm uso, ou scja, o atual cm

modo somente LEITIIRA/CONSULTA, a partir do primeiro dia de implantaçâo do sisterna contratado lNra verificação, auditoria e

homologação dos dados mrpÍados.

13.6 Considera-se necessária a migraçâo efetiva dos seguintes dados:

Int-ormações pertinentes às areas de cadashos mobiliário e rmobiliri,rio, pâgamenlos. debitos e dirida atira;

Informaçõcs cadastrais, proccssos c opcracionais dos scrvidorcs públicos das difcrcntcs institüçõcs cnvohidas no proccsso dc

licenoiametrto urunicipal ;

Informações da arrecadação, estoque e processos da divida ativa. no que tange a administraçâo do executivo üscal municipal:

Informações necessárias da ára de comruricação - marcas, imagens. entre ouhos necessários para tmplantação do sistema.

13.7 As atividades de saneamento/correção dos dados são de responsabilidade Jâ CONTRATANTE com a orientação da equipe de

migração dc dados da CONTRATADA.

13.8 A CONTRATANTE poderá optar 1rcr não rniprar detemri-uados dados ou Lnesmo de uma trase dedados completa, caso seja de

seu interesse.

13.9 A CONTRATADA de',.erá executar progÍamas extratores e de carga tantas vezes quantas forem necessárias, ate a conclusão da

migraçâo.

I 3. 1 0 A mrgração não pode causar qualquer perda de dados, de relacionamento, de consistênoia ou de segurança.

13.1 1 Dulante o ptazo de ünplantação, para cada urn dos sisteinas lioitados, quando ooulxr, deverão ser curnpridas as atiúdades de

conflguração de programas;

13.12 Na implantação dos sistemas acima discriminados, deverão ser cumpridas, quando couberem, as seguultes etapas:

adequação de relatórios, telas, lavouts e logotipos;

contiguração inicial de tabelas e cadastros.

estruturação de acesso e habilitações dos usuáriosl

adeqgação das thrmulas de cálculo para atendimento aos criterios adotados pelo mrrn'icípio;

ajuste de cálculo, quando mais de uma lórmula de cálculo e aphcárel silnultaneamente.

13 13 A irnpiantaçãc cornpreen,je ern reailzar a hstaiação e ccnÍiguração d<: sisteina. A conÍi-euração visa à carga cie todos os

parâmetros merentes aos prooessos em uso pela CONTRATAI.iTE;

l3 l4 A CONTRATAN'[E rlisponibilizará téonicos do Deparlamento tle Inlbrnática para dirimir dúvidas. act.rmpanhzLr e hscalzar a

execução dos serviços e decidir as questões técnicas submetidas pela empresi: conlratada, registrando em relatórlo as deflrciêrcias

verificadas, encaminhando notrficagões à ernpresa contratada para imediata correção das irregularidades;

13 15 O recebimento dos serviços de implantagão e miggação se dará mediante aceite formal e indiüdual dos sistemas lioitados,

devendo ser ob,rigatoriamente antecedido de procedimentos de validação peio Secretri'rio ou chel'e de setor onde o sisterna foi

implantado, bem como do Frscal de Projeto, sendo que estes deverão ser formais e instrumentalizados;

13.,16 O recehimento dos serviços de supr'rrte técnico in loco se dará mediante Iiquidação, pelo setor competeÍlte, dos serüços

indicados em documento próprio da proponente, que pormenorizadamente relate os ser\.'lços prestados e o tempo despendido para

tanto;

13.17 Todas as decisões e eirtendimentos haüdos entre as partes dr:rante o andamertto dos trabalhos e que impliquem em

modificações ou implementações nos planos, cronogramas ou atividades pacttladas. delerâo ser préria e formalmente aoordados e

clocrtmentaclos enfte as Parles

r',:,rrl,. i,.rj': r'r.,aa- .,,:;:,'.ria ,r.it:jtl .,;il:llt:t :J:li /-:.;:l'l:l:,'!!r'r'i{'jr,-''ilr'
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13.18 A cmprcsa contatada c os mcmbros da cquipc guardarão sigilo absoluto sobrc os dados c intbrmaçõcs do objcto da prcstação

de serviços ou quaisquer outras informações a que veúam a ter coúecünento em decorrência da execução das atividades previstas

no ccl:Íato, respo:lder:Cc coat'atizi e iegaitorte peia :Lcise:r.â:.cia ,.-1esla ai.:.-a. ric,';sive a?cs o tel::linc dc contrato.

I 3. I 9 Os serr"iços serão executados de forma contínu pela Contratadâ e os prazí-|s de implantação dos sistemas nos municípios deverá

ser orientado pela Contratante.

13.20 A implantaçâo scguirá as scguiltcs ctapas, podcndo scr prcscncial ou a distância, a critcrio da contratantc:

Reunião Geral de alirürarnento do pro-jeto,

Lelantamento e Analise de Requisitos funcionais e nâo-funcionais;

Parametzação e configuraçâo do sistema;

Parametização e confltguração do sistema com o intepÍador estadual;

Disoussão c aprolação dc instrumcnto juridico com intúto dc dcsburocraüar o Proccsso dc liccnciamcÍto c a gcstão tributária

muricilxl,

Liberação do ambiente de Homologação e produção ao município, realizando testes e homologação da ferramenta;

Palestra técnica para contadores;

Suporte e manutenção.

14. METODOLOGTA DE IMPLANTAÇÃO

14.1 Deverão ser adotadas btas práticas de governarça e o etrgajatltento por pafie das entidades goventarnentais envolvidas, rra

aceitação de mudanças que envolvam a melhoria de processos e o uso de not'as tccnologias.

14.2 
^ 

metodologia de implantação se pautará no compromisso com o aperfeiçoamento da gestão dos Processos, por meio da

racionalização e padroniz.agão de procedimentos, alinhamento e integraçâo entre órgãos e secretarias e linearidade do fluxo de

inlbrmações;

14.3 Para al.ingtr essc objetivo, priorizar-se-á a realizaçào dc evenLo oom canal r1e oomr-micaçâ«r estratégir:r: pzLra l-ransferência de

orientações sotre o uso das tecnologias, nivelamento e coordenação da implemerrtação de serviços interoperáreis e partilhados, com o

tito de garantir a otimrzação no uso de recursos tecnológicos e humanos disponíreis.

15. PARAMETRIZAÇÂO E CONFIGITÍRAÇÃO pO SISTEMA COM O INTE(iRADOR ESTADUAL

15,1 Permitir aoesso ao Integrador Estadual, que estará em comunicação permanente com o Integ;rador Nacronal, disponibilizando

parametrizagões a lim tlc otimizar a lrooa cle dados e intbrmações oomuns errtre os entcs. nos termos do Acordo de Cooperação

Técnica entre a .Iunta Comercial do EÍado e a prefeitura.

16 RETiI,'I-AMENTAÇÁO DA DESRI'RCX*RATIZAÇÃO Lx)S PROCESS(JS DE LICI1NCIAMENTO DE EMPRESAS E DE

GESTÃO TzuBUTÁRIA MUNICIPAL

16. I A conkatada deverá disponibilizar analistas para compor o corpo tecnico responsável pela elaboração dos atos normatit'os

necessários para institucionalização e consolidação da estrategia de implantação rla ferramenta;

16.2 O contratante deverá adotar as medidas jurídicas necessárias para adeqr-ração da estrutura juridrca que será a base da sistemática

necessária para criar o um processo tluido e linear, priorizando a pa&onizaçã<t das obrigações urbanísticas, sanitárras ambientais e

tributarias a serem et-etuadas pelo sistana.

17. pRovA DE CONCETTO / DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS / APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

17. I Para proceder com a análise da aceitabilidade do obieto otertado, quanto a sua adequação ao obJeto licitado especificado neste

Termo cle Referência, exclusivamenle, a licitante classificada em primeiro lugar na etapa tle lances, deverá apresentar, sob a sua

exclusir,a responsabilidade, à equipe responsár,el indrcada pelo Contratantc, as amostras das Ferramentas tecnológicas das

funcionalidades indicadas na prova de conceito;

ljcí.l)s .Sr ;iir: 'í)íjro ilí.jrj &\.Iü. vrt§,r) Ê .s{rü}c}rl. ü lrlcc dü .§§&}JÔ§ íê.r lslil
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17.2 A dcmonstração dos scrüços consistirá na aprcscntaçâo das fcrramcntas tccnolcigicas;

1 7.3 A licitante em questão, deverá disponibilizar as docurrentações e/ou infornrações solicitadas e estar em condição de apresentar as

amostras das soluções, em até 3 (três) dias úteis, posteriores à flrnalização da etapa de lances do pregão, de tal modo que as amostras

possam ser analisadas, em data a ser agendada pelo Contratante e publicado nos meios oficiais, para ciência dos demais interessado,

conforme preceitua a lei;

17.4 A licitantc cm qucstão quc dcscumpriÍ o prazo cstipulado tcrá sua proposta automaticamcntc dcsclassificada;

17.5 Caso as docrmrentações e/ou infbnnações solicitadas ou as arnostlas das soluções não seiarn aprovadas, ern razão do nâo

atendimento aos requisitos para a avaliaçâo da aceitabilidade e/ou dos requisitos que integram este Termo de Referência, a licitante

segunda colocada, com menor preço, será con'u'ocada, observando-se o prazo preüsto no item anterior, o que ocorrerá sucessivamente

com as demais licitantes no caso de ocorrerern mais reprovaçôes.

17.6 O Contratantc prccnchcrá ata dc ar,aliação tccnica constanlc cm ancxo, na qual oonstará sc as documcntaçõcs c/ou informaçõcs

solicitadas e as anrostras das soluções sâo aceitaveis, sendo estas declaradas A}'}ROVADAS ou REPROVADAS,

I 7.7 Será considerada não aceitável a proposta em que amostras das soluções forem reprovadas nas análises;

17.8 A apresentação das amostras será organizada em etapas. Caso as amostras sejam REPROVADAS numa etapa da apresentação, a

licitante será drspensada da apresentação das amostras rncluídas nas etapas seguintes,

17 9 O Contratante, ao seu exclusivo criterio, para efeito da comprovação do atendimento às especificações deste Termo de

Referência, durante as etapas de apresentação das arnostras, dever'á alaliar irrtegralrnerrte osrequisitos das soluções;

17. l0 A exigência da demonsúação dos serviços üsa assegurar que a admrristração contrate soluções que atendam integralmente aos

requisitos e recursos sohcitados.

17.11 A apresentaçâo das amostras consistirá na verificação de atendimento aos requisitos estabelecrdos no Anexo II - Roteiro para

análise da amostra (prora de conceito) do Termo de Referência.

17 12 A aprescntação tlas amosfas po«Ierá. a çriterio da Contratante, ser realizaria em lcrrmato nào presenoial. por meio tle sisLema de

reuniões a ser indicada previamante pela contratante. Nesse caso, os dema'is narticipantes do ceÍtame poderâo solicitar o link de

acesso da sala de rermião da amostragem, a qual partrciparão como ouüntes:

17.13 A demonstraçâo dos serviços permitirá a averiguaçâo prátrca das funcionalidades e cmacterísticas do produto e sua real

compatibilidade com os requisitos de softviare exigidos no Edital;

17 .14 Pxa que a lerramenta seja tlada uomo aoeita, será ner.:essário que ela furoione com urrra basc de dad<;s que conteúa pelo menos

60.000 lsessenta mil) processos com intuito de simular consultas e permitir avaliaçâo de tempo de resposta;

17. l5 Os testes para verificação de pleno funcionamento do sistema serâo realizados por tecnrco representante do licitante vencedor

com o acompanhamento de tecnicos da Gerência de T.l da Administraçâo, jwrtarnente com usuiirios frnais da ferramenta que emittão

a assinatura do Termo de Aceite.

17, 16 O representante dâ licitante deverá estar presente durante a apresentaçâo das amostras, quando esclarecerá quaisquer dúüdas ou

divergências levantadas pela equipe técnica;

17. l7 Considera-se eliminado nesta tàse o licitante que deixar de satistàzer o perr:entual disposto no ltem 5.J do anexo .ll deste edital:

17.18 Se o licitante for aprovado nesta Íàse de apresentação de amostras e sua proposta estiver em conformidade com o Edital, ela

será aceita;

17 19 Se a amcstra apresentada pelo orimeiro colocado não for aceita- o hes.)eiÍo analisará a aceitabilidade da proposta ou lance

olertaclo pelos rlemais particiçrantes t1o certame Seguir-se-á com a habiiitaçâo e - erificaçâo rias amostras e, assim, sucessirzmente, ate

a 
"'erilicação 

de uma proposta que atenda às especiÍioações constântes no 'fermo de Relêrência.

18 LOC^L DE iINTREG^ E EXECUÇ^O DOS SERVrÇOS
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l2 Môs

I2

1 8. I O scrviço a scr contratado dcvcrá scr prcstado nas dcpcndôncias da contratantc c o suportc dcvcrá scr rcalizado nas dcpcndências

da contratada.

19 RECEBTMENTO E ACEITAÇÃO »OS SERVrÇOS

19. I A execuçâo dos serüços será iniciada a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, na forma que segue:

Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompa.úamento e fiscalização do contrato designado, mediante

assinatura dc tcrmo circunstanciado no momcnto do rcccbimcnto.

Os serviços ser'ão recel'ridos definitivarnerrte, pelo responsável pelo acornpanharnento e fiscalização do corrtrato desigrado pela

CONTRATANTE. mediante assinatura de termo circunstanciado, ate o prazo constante no Termo de Recebimento Pro'i"isório, quando

será realizado o ateste que compÍova a adequaçâo do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei n"

8.666/93.

20 ACOMPANITAMENTO E FTSCALIZAÇÂO »O CONTRATO

21 I O acompanhamento e a fiscalizaçâo do contrato consrstem na r,erihcaçiío da conformidade da prestação dos serviços e da

alocação dos recursos necesúrios, de forma a assegluâr o perfeito cumprimento do ajuste. devendo ser exercidos por um ou mais

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e73 da Lei no 8.666, de 1993;

21,2 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser re,hzada corLl base nos critérios preüstos neste documento;

21.3 O retrnesentarrte da Contratante dever'á promover o registro das ocorrência: verificadas, adotando as proüdências nesessárias ao

flrel cumprrmento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1o e 2" do art. 67 da t,ei no 8.666, de 1993;

21.4 O descumprimento total ou parcial das demais obngações e responsabilidacles assrunidas pela Contratada ansejará a aplicação de

sanções administrativas, previstas neste documento e na legislação vigente, podendo culminar em rescisâo contratual, contbrme

disposto nos artigos 77 e 80 da Lei no 8.666, de I 993.

22. DO PREÇO DOS SERVrÇOS

22 I A hopsta de heços deverá ser apresentada conforme modelo abaixo:

Quantidade

Licença de uso de soltware de
ambiente de homologação e produção
de ferramenta digital. integgada e

responsir,a de licenciamento
ur'canistr.co" sa:ri'áiic. om'biental e de

iocalização c funcionarncnto dc
pessoas jurídicas a ser disponibilizada
ern ambiente web para acesso onlüre.
incluindo Unidades de Suporte
Tecnico IUST) para uso de App
Mobrle nas lojas Google Play e App
Store.

Lioença de uso de software de
ambiente de hornologação e produçâo
u,eb responsiro inteprada de
lançamento e gestão do ISS lnota
fiscal de serviços, gestão do Simples
Nacional. nota tiscal de serviços
arulsa. ISS fixo de profissronais
liberais e autônomos, declaração de
L-aircrs- Dc':tc ilic Tiir.::.rià- ;,,

Mês2

j Iicrirnlco. monliorancl:r.

Cornposição de )reço do Lote Unico

Item Descrição t-lnidade
Valor NÍcnsal

G$)
Valor Anual
(R$)

l:iLllos r.i.r iii, "I!.:iir'â,3tia-. ía{.Jo.; ,Jr}íJr}'}. § .sú}Ôâ'í:1. {, nrffc C.'} 5§lç},à)}l í{t";I ísíe
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fi e contencioso onIinc.
dentre outros serviços),
disponibilizado em ambiente web

acesso on'line.

3

r

Licença de uso de sotil.rare de

ambiente de homologação e produçâo
wcb rcsponsivo dc gcstâo do IP'l'Ll c

ITBI, disponibilizado em ambiente
web para acesso online.

t2 Môs

4

Licença de uso de software de
ambiente de homologação e produção
rveb responsivo de gestão da dír'ida
ativa.

t2 Mês

InFraestrutura tecnológica e de
scgurança de daclos clo sistema
integrador.
I - Hospedagem <la Sistema Web em
Data Center/C'lourI Computing
(Ambiente ern Nuvens)
II - Certificações de Segurança
ill - infraestiulura dc Arnbie:r:e
Operacional do Sistema Integrado.

t2 Irzlôs

6 Manrúenção L.orretir,a e Evolutiva 12 Mês

Suporte Tecnico ) IVICS

22.2Na hoposta de hu;os deverão coustar os valores ruritários rnen*ris, valor total anual e o prazo de validade em no utfirtno de 60
(sessenta) diasl
22.3 Proposta de [teços deverâo constar ainda:
22.4 Prazo para execução dos serviços seguirá o cronografir:r disposto no item 23 deste 'I'ermo de Ret'erência;
22.5 Os preços ot'ertados pel<'»s licitantes interessados dev'erão ser apresentados ern parcela lixa mensal correspondente a ügência do
contrato;
22.6 O valor da contratação será definido por crcasiâo da abertura das propostas de preço. sendo vencedora a licitante que apresentar a
proposta urais vantajosa correlacionando o menor preço corrl o atendimerlto das,:xigências tecnicas deste edital:
22.7 Os preços apresentados na pÍoposta devem inclur custos e despesas, tais como: custos diretos, tributos incidentes, taxa de
serüços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do obieto deste Edital;
22.8 Também devem ser incluídas todas as demais despesas, inclusive com firncionários, viagem, hospedagem, alimentação, outros
tipos de transportes, etc., necessários para execução dos serüços serâo de exclusn'a responsabilidade da empresa contratada,
22.9 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que nâo teúam
causado a desclassiticação da mesma por caracterizar preço rrexequível nojulga nento das propostas, serão considerados conto
inclusos nos preÇos, não sendo conslderados pleitos de acréscimos. a esse ou que lquer título, devendo os ser.riços serem Íbrnecidos
sem ôrrus adicionais.
22.10 A apresentação das propostas implicarána plena aceitação, por parte do licrtante, das condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos;
22. I I Serão desclassificadas âs propostas que não atenderem as especiticações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que
apresentem omissôes, irregularidades ou defeitos capazes de diücultar ojulgamerÍo:
22.12 O Flegoeiro considerará como formal. erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Àdministração Pública e não
implique nulidade do procedimento.

23 DO CRoN(X;RAMA Dh AIIVIDADES
Item L)cscriçàrr Prazo

I

Serviços de instalação, recepção da base de dados cadastrais de CNP.I's da Jurta
Comercial do Estado do Pará. conÍiguraçôes. testes. implantaçâo dos ambientes de
homologação e produgão das t'erramentas neb responsivas.

Até 30 dlas

2
Licença de uso de sollrvare de ambiente de homologaçâo e proriuçâo dc I'erramenta
digital, inteÊrada e responsira de licenciamento de pesst'ras juri,.licas a ser

Até i0 dras

:ra:rii;,.rt.'- ;r-i.,1.,,:.íi,r'i),,:-rii;r't ,,ilii..t..:, ;illa..j..:1, .:il_rrjfi;l:jtjil..:::;ii,

llLra da [üo Yerrnelho '' 0I cenlro kn1 I0o. ulil): ô852{,r 00 [i.ltlolai]o .io cara.jás,l)r\

Valor'l otal Anual:
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disponibilizada em ambiente rveb para acesso online, inclúndo Unidades de
Suporte Técnico (UST) rrara uso de App Mobile nas loias Google Play e App Store.
Í,icença de u"-o de softrvare de amhiente de hrmologação e produçâo r.relt

resçxrnsivo integrada cle lançanrento e gestiio do ISS (nota fiscal de scrviços, gestiitr
do Simples Nacional, nota flscal de ser',rços ar,ulsa, ISS tixo de protissionais
liberais e autônomos, declaraçâo de bancos, Domicílio Tributário Eletrônico,
monitoramcnto. fiscalização c contcncioso onlinc, dcnhc outros scrviços),
disponibilizado em ambiente web para acesso online.

Ate 30 dias

4

Infraestrúura tecnológica e de segurança de dados do sistema inteprador
I - Hospedagem da Sisterna Web em Data Center/Cloud Computing lAmhiente em
Nuvens)
II - Certificações de Segurança
III lnfraestrutura do r\mbiente Operacional do Sistema Inteprado.

Ate 30 dras

5

Licença de uso de softuare de ambiente de homologagão e proclução ueb
responsivo rle gestão do IPTU c ITBI. disponibilizatlo em ambiunte web para
acesso online.

Aré 120 dias

6
I-icença de uso de softrvar e de anrbiente de hornologaçâo e protlução ueb
responsi!'o de gestão da dívida ativa.

Até 3t) dlas

l Manutenção Corretiva e Evoluliva

Suporte ()niineii Até o t-rnai do contrato

ANEXO II
ROTEIRO pArLq 6ÀrÁLISE DA AMOSTRA (PR()VA DE CONCETTO)
1. Obletivo e abrangârcia
l. l. Fomecer os insumos necessários à realiza$o da análise de amostra lprova de conceito) da lerramenta tecnológica apresentada
pcla licitantc mclhor classificada no ccrtamc quanto ao atcndimcnto dos rcquisitos funcionais c não funoionais contidos no Tcrmo dc
Referêncial
1.2. A comrssão de avaliaçâo será desigrada por Poltaria pela Secletala reqúsiiarúe. O tlabalho cc.ncretiza-se fonnahnente pela

arálise Cos req*si.ics apreser*.aics peic iicitante:ta pio!'zr de ccnceitc.
Atribuiçrles da Comissão de Avaliaçâo
2. l. Cabe à Comissâo de Ava[ação garantir a plena execução de todas as atividades relativas â prora de conceito, e ainda:
a) emitir o "Relatório de conclusão da avahação tecnica";
b) emitir o "Termo de aceite" definitivo ou de recusa da ferramenta tecnológica, prra l-urs de continüdade do procedimento licitatório.
Documentaçâo <Ie araliaSo
3. l. Além dos docurnentos citados no Edital, serão lroduidos os seguintes documentos:
3. l. l. Ata de Araliação Tecnica. Na ata de avaliação técnica deverão ser registrados pela Comissão de Avaliação, quais testes foÍam
suhmetidos à avaliaçâo, consignando as ocorrências. Ao final, a Comissão deverâ apresentar relatório dos itens aceitos e recusados, os
quais serr,idão para o cálculo da pontuaSo da licitante.
3.1.2. Relatóno de conclusão da alaliagão técnica. Será rrteggado pelos casos de testes e pelas atas, sendo subsídio à Comissão de
Avaliação para a emissão do Termo de aceite deÍ'rnitil'o ou de recusa da lerramenta teonológica.
Basc dc dados
4. 1. A base de dados a ser utilizada dwante os testes deverá ser inserida no sistema pela licitante.
4. L l. E de rcsponsabiliclade da lioitantc a cr.mplementação dos dados ncccsúrios e válidos para a r-rpcração normal do sistema quanclo
a massa de dados fornecida pela Administração não estiver completa conforme o modelo de dados da t'erramenta tecnológica.
Da pontuação da Apresentaçâo de Amostras
5. 1. As pontuações dos itens da apresentaçâo serão distribuídas em 2 testes, com pontuação máxima de 50tJ (quinhentos) pontos,
sendo:
-Tcstc 1: Soma cquivalcntc a 300 (trczcntos) pontos;
-Teste 2: Soma equivalente a 200 (duzentos) pontos.

Iiâl{]sd:;,i'-'Pi}ügridiior.ií.):uê}í:.iai Ê:S(rb0t'i:. #$r{...CC-".§fNHíf§,ís,"Íglr:r

Rua da Rio vennelho o 0l .- Cenrro km 100. CEP: 68524-r_iú0 - Eldorado do Cara.iávpA
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(Tcstc I +Tcstc 2 : 500 pontos)

5.2. A lioitante deverá obter pontuação minima de 909/o (novcnta por cento) dos pontos, ou seja, 540 (quinhentos e quarenta) pontos.

5.3. Caso a licitante obtiver pontuação inferior a 90oÁ (nov-enta por cento) dos pontos, a mesma será desclassificada, sendo convocada
a seguncla licitante melhor colocada na <lisputa de preços.

5.4. Estará classificada a licitante que obtiver a maior pontuação. observadas as reetras dispostas nos itens anteriores.

Do Teste e Pontuação da Amostra
5.1. To<j.as es fuxcionalids.Ces a selei:l epresenta.das r:.as arnostras abaixo desoritas sorneiite receberâo pontuaçâo se apresentadas em

ambiente rveb responsiro, conforme estabelecido neste termo cie relerência.
6. l. I . Teste I - Plataforrna de Gcstâo F'azendária rveb

1. L l.2 Possuir web responsiva para realizar a gestão do cadastro com
identificador imico/cha'"'e pnmária associando o CPF clo Responsável Legal
e Sócios coi1l cs seus respeciiios C\,)-is de toias as ccssoas j';rídca: ie
direrto púbiico e privacio estabelecidas no território do municípro. para

ocesso a todas as plataformas de serviços digitais, incluindo o cadastr o de

pessoas estrangeiras que danandarem serviços de prestadoras do mrrnicipio,
seus docurnentos de o. telefone e

Permitir consultas lleb e históri<;os, com data de i,ucio e

fitn das ocorrências, das pessoas lisicas e seus relacionamelttos. de f-crura a

manter a integridade rc-t-erenoial com as demats inlormações da épt'rc,, ' .

0 login de acesso web tle usuários pessru fisioa deverir ser pcrnritiü
mediante el-etivação de credenciamento com cerlilicação digital liberado por
auloridade certificadora do ICP-Rrasil (e-CPF') «tu senha de acesso, r' qual

pernutirá a contrmação do domicílio tribúario eletrônico, nos termc s da

I. PINTZTTORVZ\ DE GESTÃO FAZENDARIA
AMOSTRA DE PRODUTO

1. I Cadastro Mobiliário
Item

l)ontos Recusa Aceite1. r.1 Cadastro Online lntegrado de Pesmas F'ísicas e .Iurídicas

I
Possuir ferramenla r,vcb responsir,a para realizar a gestào clo cadaslro com
identiticador único/chave prtmária (CPF ou CNP-I) de todas as pessoas que

de algum modo se relacionem com o murucipio, sejam elas tisicas ou
jurídicas, para acesso a todas as plataformas de serviços digitais, regtstrando
seus documentos de identilicação, teleti:rne. celular e endereços: fisico e

eletrônico (e-mail), lxra contato c envit'r de correspondêucias.

1.1.1.3 Possuir lerramenta web responsila que reaize a gestão cie base de dados

irnica e centralizada de todas as pessoas tisicas e jurídicâs para alimt'ntar e

retroalmentar as platatbrmas de serviços digitais, eütando redundâncias e

duplicidades cadastrais, estabelecendo os vínculos de responsabilidarle
necessórios com os demais cadastros: econômico, imobiliário, díüdr ativa e

outros.

1. 1.1.4 Dispor de t'erramenta web responsiva pra rcalizar a permissão do registro
de todas as mant{ençôes de atualizações efetuadas no cadastr() de ca,la

usuário pessoa fisica, possibilitando existir o registro histórico das

manutenções com data, hora e usúric. responsárel Pelqln4llúg!çqc.
I1.5 I)ern-ritir o registro uel: de todas as manutenções de

no cadastro de cada usúrio pesst'n juridica, possibilitartdo existir o registro
histórico das manutenções uom duta. hora c usúrio responsável pela

manutenção.

atualizações ct'etr mdas

Il l. 1.6 Permitir o registro web cle todas as manutenções de atualizações efet'udas
no cadasko de cada usúrio profissional autônomo, possibilitando exrstir o

registro histórico das manutenções com data. hora e usuário responsevel pela

manutenção.
111i.7 Permitir impressão rveb da ficha cadastral digital paclrontzada oonterdo as

informações de todos os cadastros vinculados à pessoa ob.leto da consulta,
bem como a relaçâo de responsabilidade com esses catlastros a partir de rm
ou mais argumentos de pesquisa (r. ex.: CPI, CNP.I, Nome ou Razãtr

Social).
Il. 1.1.8

I1 l. 1.9

,;(:ii)r.-{:2.i!'pÍ.iJoi}!iciortaausi.rl"",r} *s#r'lx}í:1. #n'Í.isd*.$[N]{r}l?íÊJislo

Rua da Rio vennelho " 0l - Cenlro knr l0ü. CEP: 68524-t)00 - Eldorado do Cara.iávPA
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legislação mimioipal.

U sisterna deverá dispor de mecanismo rveb de segurança criptogralada com
certiflrcado de garantia de privacidade das intbrmações de acesso ao domínio
oticral do site.

l. l. l. ln

I1.1.1.11 C) sisterra deve dispor de reCAPI'CFIA na área de cadastro e acesso.

IO sisterna web deve garantir que os dados das pessoas e as informaçóes
contidas e transacionadas pelo usúrio estejam protegidas por srgilo liscal e
pelas normas da Lei Geral de frroteção de Dados (LGPD).

1 1.1 12

Il. t.1.13 C) sisterna web deve disponibilizar destaque dos principais serviços para

acesso rápido dos usuários. legislação, fhle conosco, perguttas tiequ.ntes,
menu de serviçt'rs. termos de uso e política de pritacidade. outras

informaÇôes e orierÍações aos usuiirios
I1.1.1.14 Dispor de credenciamento digital ao proltssional autônomo usando o CPF

ou certificado digital, nos termos da legislação municipal.

I1. 1.1. 15 Dispor da possibilidade cla oonsulta digital da situação do credenoiamento
do prolissional autônomo

AceitePontos Recusa1. I .2. Cadastro Domiciiio Tributano Eietrônico
I

I

t12l

1.1.2.2

O sisterna tleverá possibilitar o e'nvio atÍomáticcr e programado de

notiÍicaçâo digitâl (lntimações, Autos de InÍia$o. CDAs" Comunicados) ou

em lote aos e-mails dos contribuintes e registrar àqueles que foram
a ci onado s_pelo titf SAg4!4p{-
0 sistenra deverá exibir ícones para a Caixa Postal de cada usuário
cadastrado. E,sses ícones delem indicar a quanüdade de Mensagens r:

Notificações pendentes de leitura. C) sistema deve permitir o acesso à Caixa
Postal de cada cadastro a partir dos icones de Nbtificação.

I11.23 O sistema deverá exibir de forma clara o tempo de sessâo do acesso a
platalormu.

It.1.2.4 O sistema deverá pemritir a eurissão do resuttto do cadastro do CNP.i. assim

como o comprovante de situação para demonsüação de regularidade
cadastral.

11.1.2.5 O sistema deverá dispor de mecanisrno de segurança criptoggaÍàda c,rm

certrfrcado de garantia de prilacidade das informações cie acesso ao ,iomínio
oficial do site.

I1.1.2.6 O sisterrra deverá solicitar o aceite dos terrrtos do donúcílio tntrutáric
eletrônico pelo usuário no primeiro acesso e ct'rncordar sobre suas

resfnnsabilirlades, çnra permitir o acesso ao ambiente cle mensagens. alertas

e notificações.
I1.1.2.7 0 sistema deverá enüar a contirmaq;ão do credenciamento contendo o

Icrmo dc Crcdcnciamcnto c do DOMICILI0 TRIBL-I'ARIO
ELETRÔNICO após a conclusão do credeirciamentq.

Pontos Recusa Aceitc1. 1.3 Cadastro Mobiliário
IPossuir f'erramenta que vincule cada estabelecimcnto das empresas e

profissionais autônomos ao Cadastro de Contriburntes Mobiliários (lnscriçâtr
Mobiliária para cada estabelecimento).

r.t.3.t

11.1.3.2 Possuir caclaslro onlinc mobilinrio, contendo tlados das empresas e

profissionais autônomos (estabelecidos ou não no municipio), que siiD

sujeitos passivos de obrigação tributária instituída pelo MLuricípio.
reiacronados direta ou rndiretamente corr o ISS e/ou Taxas Mobihár:as
(?ublicidade e de Localização e Funcionamc.nto).

l.l.L16 Dispor de hncionaüdade para imento do credenciamento
digital, pelo servidor público, de pessoas jurídicas e profissionais
autônoinos.

lro{}s{.ri:lr''pir'(]etilft.'{}r'}',,,'ür:r}}.Ís(rü"1i}l'r? {rI}}i}Orii:,§f&}islxlí{IIí§l{r.

Rua da Rio vennelho " 0l -- Cenrro km l0ú, CEP: 68524-t100 - Eldorado dc Caraias;PA
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1.1.3.3 Permitir consultas online a partir de uma informação de pesquisa, ou da

conrbinação de vári«rs. por exenrplo: rrorne/razão sq;ial. CPF/CNPJ, cidade,
regime de tributação, sócio e representante legal, situação de cadastro.

i

1.1.3.4 PermiLir uorrsulta online e irnpressão da Ficha de Insoriçâo Catlastral de
empresas.

I

1.1.3._í Permitir o cadasho e manrúen$o online do Endereço de Entrega de
correspondêncras, possibilitando inlbrmar, caso seja diferente do Endereço
de l-,ocalizaçâo da empresa, estabelecimentos e,/ou autônomo, evitando
dieitaÇão desnecessária.

I

1.1.3.6 Permitir o r,:adastramento digital e a malutenção dos tlaclos das ernpresas e

profissionais autônomos, tais como: nome/razão social, nome fàntasia,
CPF/CNP.f, endereço localização, telelbnes, e-marl, data da

constiturção/inicio das atividades, regrme de tributação. natureza juridica,
porte da empresâ, vigências, situação de CNP.I, situação tributaria, etc.

I

1.t.3.'7 Permitir o relacionamento, bem como sua r.igência (data de inicio e fim).
das empresas estabelecidos no Municipio com os Responsál'eis Contábeis

1

1.1.3.8 Permitir o cadastro e manutenção online e integrada a REDESIM/.fIJCEPÀ
do quadro societiirio das empresas, identiÍicando e q.mliticando os

responsál'eis (sócios, sócios-administradores, adminrstradores e etc.) e suas

respectivas partir:iptrções e vigênoias (data de iníoicr e llm).

I

Possuir mecanismo que itlentifique o regime tributário municipal 1ISS,
Taxas, Publrcidade etc.) das empresas e profissionars autônomos de Íbrma
automática e parametrizável.

I

l.1.3.10 Possuir mccanismo dc conccssão dc bcncfício fiscal (iscnçõcs c imunidadcs)
parametrizável.

1

I 1.3.1I Permitir o cadastramento e rnanutenção ouline das pessoas jurÍdicas imutes,
isentas ou qLre estejam com exigibiticlade suspensa por decisão

administrativa ouludicial, concedidos às ernpresas e proÍissionais
autônomos.

I

1.1.3.12 Pcrmitir o cadastramcnto c mânutcnçao digital dos rcgimcs tributários
mtmicipais, bem como suas r.rgêrrcias, a serem atribuídos às en-tpresas e

proÍi ssi<.rnai s autôn«rmos.

I

1 1.3 13 Permitir o cadastramento e rnânrrtenção tligilal das ativitlatles e octrpações
prrncipais e secrurdárias, bem como suas ugências, baseada na CNAE Fiscal
e Classit-rcaçâo Brasileira de Ocupações - CBO, respectivamente, exercidas
pelas ernpresas e proÍissionais autônomos.

I

1.r 3.14 Perrnitir manter a situação cadastral das empresas e proÍissionais. tais como:
ativa, enoerrada. paralisa<la, suspensa e baixatla

I

1.1.3.15 Pcrmitir a tramitação onlinc do proccsso dc cnccrramcnto das atiüdadcs das

empresas cadastradas no município, intepr:ado à REDESIIr4/Junta Comsrcial
I

Ll l 16 Possuir relatórios online do Cadastro Econômico por: Ati'"'idade Ecc»rômica
CN^E, IJnquadramento'fributririo. Situação Cadastral e Regime de

Tributação.

I

t.1.3.17 Possibilitar arealizaçã,o do reoaclastramento digital de l.odos as pcssoas
jurídicas de direito público e privado estabelecidas no município. e vlabilizar
a atualização automática do cadastro por meio do processamento dos

eventos de atualização cadastral da li-trDBSIM/JUCEPA e Receita !'cderal
do Brasil. incluindo os eventos das empresas optantes do Simples Nacional.

I

1 1318 Possibilitar a consulta pública na ueb do Comprovante de lescriçâo no
Cadastr a no Muricípio de ttxlas as pessoas jurídioas de clireito públco e

privada estabelecidas na cidade, informando o status do cadastro lAtrra,
Baixada, outros de interesse da administraçâo municipal) rrtegrada com os

eventos da REDE SII\4/ruCEPA

I

o a ser Pessoa
fisicaiautônorno, usando o CPF ou ccrtificado ciigital. nos tcnnos da

legislação municipal, para einissão da Nota Frscal Arulsa Digitai a ser

lisioa

1 1.3. 19

l:tírJor ,{:t iÍ., 'fi:iiü {Ju{:! lô{.lo,i rriit.li}) ir ${J,bü,/r}. {} rsd$ rIti, .ti:&!Jlliq íê-x isf*

Rua da Rio vennolho ' 0l - Centro - knr lOtl. CEP: 6E524-000 '. Eldcnado <1o Carajá*PA
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I1. 1.3.20 Permitir a lirncionalidade para o serüdor público, realizar a confirmação dos

dados e o deferirnetrto do cadastro de erttissor de Nota Fiscal Ar'ulsa. seln a

necessidade da presença do contribuinte
1O sislerna deve dispor cÍe flincionalidade que

mriniciçnis, o histórico de lbrma simplificada das aiterações cadastuats

ocorrrdas no Domicilio Tributario Eletrônico, na área do estabelecrmento,

horáno dc luncionamcnto c rcsimc dc tributaçâo.

demonstre. aos servidores1 1 3 21

1.2 Lancanrentos de Tlibutos Municipais
Pontos Recusa Acerte1.2 Gestão Drgrtal do lmposto Sobne Serüços (ISS)
1

1.2.1 Efetuar, a partir dos dados cadastrais e de suas variár'ers, o

automático para conlinnação antes cio el'etivo lançamento digital dt' [SS na

Íbrma fixa para todos os protissionais autônomos e Sociedades

Llniprofissronais. permitindo o lançamento tmitário e em lote e possiirilitar a

reemissão onhne do boleto do ISS de qualquer profissional autônoni'r clue

cáiculc

não tenha sidtr na data de vencimentt>.
It.2.2 Possibilitar quc os tomadorcs dc scrviços do

retenções digitais do ISS dos serviços prestados por prestador de outro

munir:ípio, ouio serriçct se ctrquaclre na hip(rtese de kroal da prestação- nos

tcrmos da legislação municipal c ltderral.

munioípio rcalizcm as

t1.2.3 de outros muicipios e pentritir a

emissão de boletos de ISS para o mruricípio, do rol dos serviços cujo tributcr

este.la definido como looal da prestaçâo nos termos da legislação em vigor.

Possibrhtar o cadastro web de prestadores

11.2.4 ZalcxlaÍ .rs acréscimos legais (atualização monetária. juros e multa Ce mnra)

do ISS

1.2.5 Ernitir relatório larçarnento do ISS por tipo de enquadraluellto' siLuação

ributáiia, sit'raçã,1 de paga;lentc'e origen i.o tibuto.
I1.2.6 Sirp* ,ie f*tamenta que realize a gestâo completa do lançamento do ISS

para os senviços coustautes na I-ei Completnenlar tt" 11612A03.

possibilitanrlo a emissão rligital tle nota liscal de scrviços rcalizando o

controle automáÍico daquelas que geram obrigações de pagamento do ISS

I)róprio a pagff ao município (regfa do estabelecimento do prestador) e a

outios mr-rnicipios lregga do local da prestação), contidas no artrgo 3' da l,er

Complementar I l612003 e legislaçào municipal. identitjcando por nreio do

item da lista de serviço cujo ISS deve ser recolhido pelo tomador nc local da

rneio das notas fiscats emitirJas pelo sisternaprestação, por
11.2.7 de serviços, sem

SS na forma

F ixa.

notadeionalidadefi.nc emlssiloI)i dc digitalparaspor
lnrtarSC de Idoa debide ticlttg IS S, lançamenloporseracâ(-)

Pontos Recusa Aceite
l3 NOf^ l)E SERVIÇOS

1.3.1 Credenciamento e

1Pemitir o .r.t"midrsponibiliza pelo menos o ueb site com ambienle de

produção e outro de homologação do sistema de nota tjscal de serviço

digital. com base de dados integrada com outros sistemas municrpars.

conternplando área para cadastro e acesso ao sistet-ua com certitlcadc de

segurança, informações sobre legislação. serviços mais utiluados, fale

conosco cle FAQ

1.3.1.i

t.3. 1.2 Permitir o sistema realizar o credenciamento de prestadores de serriçc-r

emissores de Nota Fiscal Ar,ulsa Digital

1_3 l3 Perrnitir o sistema rlisJxlr de mecanismo rle segurança

certiticado de garantia de prir,acidade das intbrmações de acesso ao clomínio
criptogratàcla com

olicral do site.
11.3 1 .4

I1.3.1._5

Permitir o sistema ueb possui os controlcs exrgidos
(ieral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo que os dados das pcssoas e

as informações contldas e transacionadas pelo sistema estejam protef idas.

pelas normas dir Lei

Permitir o srstema rea servrçoo credenciamento de tomadores
llscal.inclusive

pessoas lisicas e iuridicas.

ajo.r'Jr ,i.ti,.i.r'"p.tir'ô üliir i(\.ii:. v.Jü,:i it síJlb{:r:t ü l]Iao C*.:-;í:*H.]li íêJ lsüfi
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o que possl o
digital de todas as pessoas iurídicas de direito público e prirado
estabelecrdas no muÍr

que o tomador de senrlço suhstituto ou responsável
realize a retenção do ISS dos prestadores que se entluadrem na regra prevista
no Art. 4'da Lcr n" I l612003

1.3.1 6 I

l-ll7 Permitir o sistema realizar o login com seúa liberada drrante o

credenctamento.

I

1.3. r.8 Após o cadastro, disponrbilizar Íesumo de dados inseridos pela pessr,a fisica
e/ou .juridica pa.ra confirmação.

1

1 3.1.9 Enüar via DOMCÍLIO TRIBUT^ruo ELETRONICO informado dwante
o cadasko as informações pararealização da autorização de acesso e
del'erimento de cadastro.

I

1.3.2 Emrssão de Nota F'iscal de Serviços Digitais Pontos Recusa Aceite

13.3.2 Permitir o sistema a emissão de nota Íiscal de serviço digital com cadastro

de Tomadores de Serviços para futura identificaçâo por CPF/CN?.I oLr

docunrento no caso de estrangeiro.

I

1.3.3.3 Permitir que o prestador de serviços realue a ernissão de Nota Fiscal de
Serviç«rs Digital apenas com âs atividâdes pror,enientes do cadastro do

contribuinte, controlando de forma automática a relação CNAII X Serviço
de acordo com as alíquotas do muricípio.

1

1 .3.3.4 Pcrmitir o sistcma a cmissão dc nota fiscal dc scrviço digital com controlc
da retenção ou não na fonte do ISS com base em lista de tomadores
subsl.iLutos conforme deluuclo pela legislação do rnunir:ípio

I

133.5 Í)eÍnonstrar a existencia de nota tlscal de serviço digital com contro'le da

Isanção, ou imunidade ou Exibilidade Suspensa do ISS nos câsos em que o

Contribuinte tenha esse registro em seu Cadasho Econômico.

I

1.3.3.6 Permitir o sistema a emissão de nota llscal de serviço digital com de'lugão
da base de cá1culo, quando se tratar de serviços de intermediaçâo e

agcnciamcnto, idcntilioando o CPF/CNPJ do prcstador, númcro c ralor da

nota e valor da dedução.

I

I--í.-1. / Permitir o sisLema a visualização cm tela de itens que oompõent as

informações da Nota Fiscal de Serviços Digital antes da efetiva emissão da

Nota.
Permitir o sistema a emissão de nota fiscal de servlÇo c(»11 nurneração

sequencial e incremental.

-P"rrnitir 

a .solicrtaçao rr*" "rrr*a,, 
U--t "*.t., tt" t^trr*

I

1 .3.3.8 1

1.3 3I I

1.3.3. lt) Permitir a liberação da nota arulsa de forma atúomática apos compensação

de pagamento.
I

Dispor dc lirncionalidadc para quc os Profissionais Autônonros rcalizcm a
emissão da Nota F'rscal de Serliços Digitais Arulsa, desde que esteji em
situação regular oom o pagamento de ISS Fixo.

I

l)ispor de lilrcionalidade que possihilite a emissão de Nota Fiscal de

Serviços Dgital e o controle automático das aliquotas do ISS das empresâs

optantes do Simples Nacional, com base na Receita Bnrta Acumulad.a dos
últimos 12 meses. conforme a Lei Complementar n" 15512016.

I

Dispor de tncicnaiidade que possibilite a enissão de Nota Fiscal de
Serviços Digital. realizando a notificaçâo automática de tlesenquatlramento
do regime para o exercício poslerior, quando a Receita Bruta Acumulada do
MEl/Simples Nacional ultrapassar o limite em alé 2OYo, conforme a Í-ei
C n'' 123/2006.

I . -r.3. t4 a eml SSAO de ota scal deI

Serviços Dgital, realizando a notificação automática de exclusão do regime
do Sirnples NacionalÀ4lll quando a Receita Rruta Acumularla dos últirnos
l2 meses ultrapassar 20oÁ do sublimite regional. conforme a [,ci
C, n'155/2016

I

I

1.3.3.15

- . ...t . . ..,. ...,_, . ,,

Rua da Rio vemelho u (.) I Cenlro knr [Oil" e FI']: ó1t52-l-(,i]0 Illdorado ilo Cara.járPr\
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1.i 1.16

L 3.3. 1

tnl

n

Permitir que o tomador de serviçtr substituto Lributário, aceite via sistema as

uoias fiscais arrrisas e:ritrús oontra ele para eíe:to de retcnçâo rlo iSS-
desobngando o prestador do cLunprimenlo da obngação de pagamento do

Permitir ao contribuúte Tomador de Seniços consultar a

veracidaCe/aulenticidade da Nota Fisccl de Ser\iços Di€iital recebids aka!és
de un con junto cie informaçôes oomo: C\?.Í cio Prcstador. Númüo da Nota
Fiscal de Serriços Digital. código dE lerificaçâo e código rJa irrugenr rle

ILl 3.17 O srstema deve limilar a emissâo de notas llscâis dc seniços para empresas
oplântes do SN e SIMlil, apenas para as atir,idades CNAIis permitidas e

impossibilitar a cmissâo para as impcditivas, conlormc dcfinido por
ResoluÇão do CCSN.

L:r.ti lE PcrmitiÍ o sistema o enrio de e-mail individual inl'ormando sotrc a cmissâo
oLr sol, e ,r recefimenh de Notas l.'is.ais de Serriços Digilais para <r

eÍrdcreço eletrônico. int_ormado pelo Ilcstador de Serviços ou pelo l'omador
de Serviços, de acordo com a configuração cscolhida no ;erlil.

IL l.3. I9 Pcrmitir o contribuintc rcalizar a imprcssâo das Notas Fiscais dc Scrr-iço

Digitais emitidas ou recetidas.
lbntos Ilecusa ÂceiteI l.ll F'unc ional idades Divcrsas

Permitü o sistema apÍesenlar I-i\To !iscâl DiSital c(»templando as Notâs
Fiscais de Serviços Drgitais eüitrdas poÍ Compctência.

Permitir o sistema no ambiente contribuinte. exporlar (arquilos XLS c/ou
XMl.) âs Notâs l;iscais dc ScrriÇos Digitâis

I t.3.l

l1 . t.1.4 Pcrmitir ao contibuürts sorsultü as Notas Iriscais rlc Ser viços Digitais
emilidas e recebidas atra\€s dc filtros comoi l ributação. Status da Nota
(Normal, cancelâdâ etc.). peÍiodo. por preslâdor dc serYiços ou por tomâdor
dc scrr'içori

Il .l.l.5 Permitir a consulta dos contribuintes romcados como SubstitLltos

I'ributários nâ []omc, aroa sdminislÍaliva dos scrridorcs públicos c árca das

eÍrpresas.
I

I

lTornitir o 
"on-*ltn 

ao histórico dc lributaçôes orimdas do cadastro

Possuir lunoionalidâde de cousulu aos prestadores de serYiço dc denro e de

lora do murLicipio, do llecitxr de Rctençâo na Fonte. e consulta de

económico cra empÍesâ na ârea adniristrali\? dos ser\.idores prihlicos

aütenticidade do Recibo de Retençào na Ionte.

L 3.3.6

L t. u.7

Pontos Reausa Aceilc

Permitir que o contiibuinle r,isualze as ilfonaaçôcs cadastais da etr,presa

r.:omo. hrscrição Municipal. CNP-I. Razão Sq;iai. Nomc Fantasia. Entiereço.

Atividades CNAE em seu amt)iente.

1.3..1 Contiguraçâo dâ Empresa

It .l 1.2 Permitf que o contibuinte opte por recctxlr e-mail a cada NFS-e emitida,
receber e-mail a cacla NFS-e recebida. receber o XML no e-mail a cada

NFS-e reccbida. cnriar e-mail ao tomador de lora do municipio a cada NFS
e erniti<la

IL 1..1.3 Permitir que o oontribuirle ilolla silo. e-mail e lrase de segutmça nir

conligulaÇão.
IPeÍmitrí que o contribuinte cadâskc as âlíquotas padrôes relêrmte os

impostos lbderais.
L1.44

i

l l46

ll.1 ?

Pontos Recusa

Pcrmitir a rnclusào de Logolipo em .lPEC, .cspeilando o tânranho nri \jmo

l)crmitir que ao linalizar a cnlissâo dc nota tiscal. a solução disponibrliza
area cspcciÍica para cnvio dos dados da emissão da nota e possililidadc dc

Permitir a mclusão de sut|-usuários no sistema controlando os prir'ilegios de

aocsso aos mcnus da cmprcsa

1.3.5 Iloprama receplor de RPS em iotc rra API

catlastrrr dc le\lo e rcmelcnte e-mail

do ar \o em lokb.

i..r;..::;.: i:t.:..::.1.\:i.r'.;.Jarr)a!(rl)ljrrr'11rr.c.,::;Ê,\ar:llí::'!{al

RreCrII.\.r.§ll.'!'1 C.ir,rc li-:111.a::li): li.ca2;i -r'll l'.lir.:td. c. Cxrllis/l'}A
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I

I

I
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I'ermitir o sistema disponililTar ao oontribuinte possibilidade de intcgraçào
ooÍl uru progJarrra eütissot de RPS - Reeiln lloris(rrio cle Selriços lróprio
das cmlÍesas para utilizaçâo regular. possibilitando tpe o senidor a

efertlra realiTe a irhera do uso

O sisterna deve controlu o cancelamento de Notas liscais oonfoÍme as

req"?s êsll.a,ecia:rs iele f:jbii._.-a, ;:<-^-:--: :22-:r^ -. ô--.;r ;. a-a-.\ il2

nota Íiscal lirk de constdta para verif;car a sitLr.lção da nota fiscâi e .in caso

de cancelamento, disponibilização do PDF da nota tiscal com tarja de

"cancelada".

[.omo prc-re(lrLisito, o sislema rleverá permilir a paramclrização do rr'ro dcr

controlc de tomador nâo identilicado no mtmiclpio- pÍe\1sto em

Ile anlonto
() sisl{)ma deverá apresentaÍ na rotina de cmrssâo de nota, exolusil'o oara a

utilizaçâo clo tomador nâo iderúilicar.lo.

I -i $.1

Ir5l 1

Il.l. i.2 Permitlr que todas as regtras de negócros da emlssâo da nota liscal de

serüços diBital scjam utilizadas na recepçâo do RPS - Recibo Prorisório de

Scrriço cmitido pclos sistcmas próprios das cmprcsâs atÍa\cz dc XMI,.

1I 3.5.3 PeÍmit; realizar a mtegração do sistema próprio do co11tÍibuúte com o

serridor da I'rcfcitura, arral'és da troca de inlbrmações via serviço ueb,
disglnibilizado pela Pref'eitura

I[)eÍnonstrar nota fiscal convertida de RPS em Nota fiscal, indicândo .
nÍunero do RPS na notâ

L 1.5.4

liecusa
^ceite

Pontos1.ii.6 timrssào de gúa de ISS
lPerrlitir ao contribuintc realizar a c'mrssâo oulinc cia guia de rccolhirrrcnto de

ISS. podendo emitir uÍnâ únlca guia com dilersas notas da mcsma

comrclencra

r.l.6.l

Il.i 6.2 Permitir ao contribuinte selccionar cluars Notas l'iscais de Sernços Drgrtais

emitidas e recct'idas deverâo ser consideraüs paru pagamento na guia de

ISS Próprx) ou güa dc ISS Rctido no lol1to a scr cmitida.

IL 3.6.3 Permitir o sistema apresentar na guia a somatória do \alor total do ISS a ser

rccolhido mediaotc as notas fiscais sclccionadas.

1l .1.6 4 Permitir o sistema realizar a correçâo do ralor a ser recolhido com os

parâmetros detinidos para juros, multa e correçào monetiiria.

Pe;áitir o Contribüinte constútar as Cllius alravés de flitlos como pc.íodo,

situagão das guras (Ijmitidas, Canceladas e Pagps).
r I6.5

l1.t66 Permitir a emissão do boleto do ISS \ia l'lx e bolclo registÍado
âutomâlicamente- realizândo o regislro e oompeÍsação dc pagameÍrto dc

t'orma mstantânea para os registros \'14 PIX e apos a Luira lrancária para os

casos de boleto comurn.
I)ontos Rccusa1.3.7 Nota Iiscal do Tomador
lllTl Permitir ao contribtrúte reâlizar a escritlração dos seniços contsâlâdos de

prestadores de lora do mruricipio çc não possuern acessc ao sistems l'lls-e
iL r.7.2 l)ermitir reter o ISS de prestadores dc lora do munlcipro durante a

cscl11lll de ser
IL:1.7 3 PeÍmitiÍ ao lomadoÍ imprrmrr o recit» de retençâo do lS§ parâ as noias

I)ontos Rccusa1.3.8 Controle de ciurcclamento de Notas Fiscais Digitais
It181

1

Permitir tltte o cancelamento somcnte de\a ocorrcr cltanrlo a nota fi:.:al
emitidâ nã1) esliver vlnculada a nma guia dc ISs emitida ou pâga atc a data

de rencimento ou duranlc a competência da emissâo, de acordo com a

O sistenra dererá peruritir o cancelamarto das notas tiscais r:mitidas,

IcrancLr em considcração as lransuções cornen:rars nào linalizaclrs. para isto,
o sistema deverá possibilitar a inclusão do moti\b do cancelamento.

[,egislaç ão dcr Munioipio
t.1.,3.2

P(mtos RccusaLl.9 Cont..rlà de tomadores de scrviço não rdentificados - Diversos Tonadores
Il I 9.1

l1r.9.2

' : !j'i ) iriri: 
' "r" 

ti'.\ll'ri'"' :':ll''

Iiu.rdâRio\ennslho'()l Cenlro knr li)ll. CIll': ()si2.1 ,ilo Eliior.tdo.lo Carrjâ§ PA

I

cscrituradâs com rctenoão.
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emissão da nota hscal o sistema deverá realizar a lalidação das
pernussões de utilizaçâo do I'ornador não ldentilicado para a hrscriçiio
Municrpal, impedindo a errissâo das notas f,rscais para os casos em que não

1SSaO.

1

Pontos Recusa AceiteI . 3. l0 Adrnrristrativo - Nota F iscal de Serviços lJigrtal
IPerrnitir ao gestor realizar a suspensão da exigibilidade do credito tributário

por Decisão Administrativa ou Judicial.

I1 . 3. 10.2

13103

Pcrmitir ao gcstor inoluir, altcrar ou dcsativar rcgistro dc bcncffcios para os

contribuintes, atribuindo tnbutaçôes especiais (Iser.rção e Llur.ridade) sern

inoidênoia de reoolhimcnto.
ao gestor realizar o cancelamento da nota irscal de serr"iço di

administrativamente, registrando o nwnero de processo admrristratir o e o

motivo.

grt"l

1 1.10.4 Permitir o cancelamento de notas fiscais e escrituras de serviços tomi dos,

administrativamente em lote, com a mesma .iustilicativa/motivo/processo.
Pontos Recusa Aceite1.3.1 I Admrniskativo - CNAE e l-ista de Serviços

Pontos Recusa Aceite

Permitir no sistema a visualização tle relatório de CNAEs. bcm oomt,

demonsÍrar os respectirros serviços vinculados para uso no sistema.

Permitú no sisterna a risuillização de reiatórtc rle Serr-iços. bern comoi i. i 1.2

2 AdmLnistrativo dcGuia

demoustrar as respectivas CNAES vinoulados pala Llso no ststettta

II 3.12.I Permitir o sistema parametrizar a quantidade máxtma de arredondamento
(rliferença contábil) lxra a emissão de gúa de recolhimento.

t13.12.2 ao gestor cottfigru'ar o ralor de colreção nrotreúrta a ser apircada ao

ISS/Taxas, de acordo com a Legislação do Município.

11 .:1. I 2.3 Permitir o sistema a inclusão de ralor referente à.juros de acordo conr a

legislação do rnunicipio.
1l.l. l2 4

11.3. l2 5

Permitir ao gestor cadastrar o 'nalor da UFM de acordo com a legislação
mruriciçnl e atualizaçào para cálculo cle laxas.

Permitir o sistema uLilizar oalendário vrnculado à lista de lerrados do
municipio para consideração na data de vencimento da guia de recoll'imentit
para rtrn determinado ancl fiscal.

Pontos Recusa Aceitet.3.13 Relatórios
11.3 r 3.1 O sisterna deverá peIrnitir geliü e itnprunir Relatório de Notas Fiscais de

Serviços emitidas agrupadas por CNPJ/CI']F, que apresente informaçi)es
como Valor rla Nota Fiscal. Valor do Serviço, Valor do ISS, poclendt, ser

filtrado por periodo, por notas pagas, entre outros.
113.13.2 O sisterna deverá permitir gerar Relatório que possibilite tiltro por

informaçõcs tributarias, TRIB UTAVEL. I\,11-NE, I SENTO, SUSPE,\SA
POR DDCISAO JIIDICiAL, SUSPtrNSA POR PRoCLSSO
ADMINISTRATIVO, PARCELADO. para que seja p:ssível localizar CNPJ
com notas fiscais nessas situaçôes.

I1..1.13.-l O sistema deverá permitir gerar Relatório qtte possa ser filtrado por
inÍôrmações de orrqem dos debitos

I1.3.13.4 Cl sislcma d*'crá pcrmitir gcrar Rclatório cluc scja possílcl idcntilicar
contribuintes com base nos tipos de recolhimento^ identitjcando
contnbuintçs clue lueram retutções de ISS e estâo rxrnr DEBITO

I1.3 t3 5 O sislema deverá permitir gerar Relatório que apresente inlormações de

serviços prestados corn ISS não lncidentes no Mr-rrrcipio, competência e

CNPJ, utilizando filtro de periodo.
I1.3.13.6 O sistcrna dcvcrá pcrmitir gcrar Rclatório quc aprcscntc o Movimcnto

Econtimico das Notas Fiscais de serviços emitidas por contrtbutntes
prestadores, utihzando filtro de período e apenas Notas Tributaveis 1'or
optantes do Simples Nacional.

/sni*a ,ii.I i:r-,: "p{i,,(} {iur í(rrí) i $(.!§rl} R .(orÍ}o1l}. {.} r}xlio (l1} .§€NfiSJt ís.,i'i$íi:.

RuadaRiovennelh«ro0l Cenlro km 100. CEP: 68524-a'C0 EldoradodoCaraiáv?A
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I1.1.13 .7 O sisterna deverá permitir a visualizaçâo e impressão em XLS de relatório,
conteudo o tàturarnento do contribuinte, busoando por período, inclusire
com os totalizadores se o contnbuinte ercedeu o limite de far.ramento paÍa
o regime que se enquadra.

l.3.l3.tt L) sistsna deverá permitir gerar relat(rrio que apresente as maiores
diferenças de pagamento de ISS Próprio. baseado no molimento de notas

omitidas c não rccolhidas pclos contriburntcs, utilizando filtro dc pcríodo,
identificando os contribuintes eil debito.

I

11.3.13.9 O sistema deverá dispor de relatório para vrsualização em tela e XLS. para

consulta de l)ebitos, permitindo seleção por período, maiores detedores e

intervalo de r,alores a ser consultadot
1.4 GERENCIAMENTO DAS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES
NACIONAL

Pontos Recusa Aceite1.4. I Cadash'o de Lavouts e Lnportação dos arquiros da RFB
IO sistema deverá realizar a importaSo de arqutt'os do sistema do Srmples

Nacional PGDAS-D.
L4.1.1

11.4.1.2 O sistcma dcvcrá pcrmitir o carrcgamcnto dc arquivos da RFB,
demonstrando a el'olução do processaurento etn teruos percentuais,

possibilitando que seja feita a identificação dos layouts dos releridos
arquivos parâ imnorteçâo, no fr«rnt-end {l em temoo de execução pelo
usuário qestor do sistema. Caso se-ia necesúria alguma programação para

processamento de novos arqúr'os a contratada deverá realizá-la para não
haver descontinuidade do trabalho da fiscalização d9 **Mp!o.

I1.4.1.3 O sistema dercrá possuir uma tela para visualização do conteúdo dos

al'cluivos catlegados da RF'B, de lorlrta sirnples e aIIrigár'el.

1O sistema deverá disponibilizar uma lista de importações para facihtar o
controle das cargas de arquivos da RFR, contemplando pelo menos os

seguintes canlpos de inforrnaçõcs. data do processattteuto. courlttência do

arquivo, para os casos de arquivos de eventos por trÍíodo. exibir tambérn a

data de efeito.

1.4.1.4

IL) sisterna deverá exibir uma lista de importações informar a quantid.ede de

arquivos rmportados com sucesso e as respectivas quantidades de arquivos
em processamento ou prooessados com erro.

1.4. l._s

1.4. L6 Quando estiver utilizando a tela de consulta dos registros dos arquiv-os

importados tla RFB, não permitir a alteração clos nomcs dos arquivos em

e dados cia RFB
Pontos Recusa Aceite1.4.2 Relatórios de Cruzamento entre os dados declarados na RFB e na Nota Fiscal de

Scrüços Dgitais
It.4.2 I O sistema deverá apresentar r.ul relatório ottline courlx.ratiro totalizado por

Contribuinte identiÍrcado pelo CNPJ Raiz, entre os valores de serviços
declarados no DASN / P(iDAS-l) (Receita Rnrta de N4ercadorias, Locação e

Serviços) com os ralores inÍbrmados no sistema da Nota Fiscal de Serviços

Digrtais, seguindo o modelo de declaraçâo do DASN / PGDAS-D e

apresentar as diferenças entre os movimentos declarados entre os dois
sistcmas.

I1.4.2.2 O sisterna deverá apreserrtar por rneio rJe Íiltlos das atiridades dc locaçâo,

mercadorias e serviços, contemplando ainda tlltros por tipl de operagão
(Apuração ou Retificação), por período de transmissâo, por Jreríodo de

apura$o e pelo número do recibo para confrontar informações do
cruzamento.

It.4.2.3 0 sistcma dcvcrá rcalizar a soma das Notas Fiscais cmitidas por
competência, oomo base para comparação das apurações realizadas f,ara
identilicaçâo clas rlilerenças.

I1474 O sistema deverá disponibilizar pelo menos dos seguintes relat«irios tle
gestão do SNr Faturamento do Contribuinte, Consultar Notas Fiscais
Emitidas e Recebidas de empresas ootantes dc SN. consulta de Declaração
de Venda de Mercadorias e Folha de Pagamentos. Consuita de Dacios de

Dcclaraçâo PGDAS c dc Dcscnquadramcnto c Exclusão.

ijcJ(r! .f r;:.:i 'Fi;lâ Çliii Í&ii$, vtirsr:) at snróctrt . {, lr}.ic CL .S§&.li{)S Í§.J isla}
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1426

() sislcma delerá demonslrar o detalhamento dos dados da Receita I} uta dc

N'lcrcadorias- Losação e Serviços colr as liaixas A. B c C dc acordo.om a

dcolara
O sistema deverá âpresenlâr ÍêÍramentâ de N{alhu Fiscal qtle possibiljte a

demonstraçâo dc relatóÍro em tela, contmdo as ocorências enconlÍadas à

partrr do cnzamento de inlbrmações. permitindo a.ealização dc liltrrs Por:
pcrio<ic <ia ocorôncia, frcriccio dc rolcrôrcia. a busca pcic. CNl.i in<i:ri<iu-ai

Je contribuintc, a husca pelo CN?.I dc hdos os oontrihuintes. de ocorrênoia
identihcacla- rcforênoia à qual tipo de arcluriro l-r.ri utilizacio piLra itlcntihcar a

ooorrência. assim como identificar as emprcsas,que excederam os limites e

sublimilc's do esta citr Irnlô rll l,itlrrânlenlo

Â làrramclta rla Malha Fiscal conüdâ no item L:l 2.7 dcveríi possibililar âo

tiscal de tributos muoicilxis a pcrmissõo, a análise c o gercnciamento das

ocorrências que serão listadas de cada c,mtribuintes de acordo com as

dir'crgàrcias de Recertas Brutas Apruadas (serviço, nercadoria e L»,rçâ,.r)

que foram dcclaradas pelo I'CiDAS e oruzadas com as declaradas no 'iistema
de Nota Fislal Di trl ú t']rc|oilura
( ) sistema de\era pernitir o conkole dâs ocorrôncias a exibidas na Nl:tlha dtr

municiirio. a slTem trâtadas poÍ meio do SIIFISC da RI'ts, para que o Íis€al

do municipio identiÍique. analisc e posteriormentc inlbrmc no FróPr1,)
sistcna da prefeitura p,>r meio de registro dc stalus próprios idcntitiorndo as

ões de coltroles hscais realizadas

O sistqna delcrá dispor r.]c lisualizaçâo geral em tela de todos os rcgistios
em (lue hou\e alteÍaçõer cadastrais e liscais na base de dados rla Receita

lederâl do -tsrasil, a paÍtrr do cârregamento dos dados do 
^rquilo 

de

Evenlos por Periodo (E\G/PER), exibindo as inlirmações do CNPJ razão

social. data dc clcito, data da ocorrôncia c tL natrucza do crcnto- os ti;us dc

eventos ocorridos de in6resso e cxclusâo de sDPresas optantes do Srrpics
Nauional e de irtclusão. desetr úarrrelto c erclusão do SMEI

( ) sistema deverá ideÍrtitjcar âtm\és de Íelatóno os contÍibuifltes que por
ultrapassagern do limite em até 209/0 e em mais quc 207o, que delerã r ser

exoluidos do SN.

I1.4.2.5

I

14.2.8

1.4.).9

I1 4 2 l0

II 1.2.1 I

I1.4. L 12

a) sisrcma dcleú possibilitar a visualiTaçào cm lela do relalÍYio dos,lâdos
processados io.lrridualmente de cada CNPJ informando os cfeiros so!ne os

rcgislros da ernpresa optante do Simplcs N acionâ1, alLrupando pelo CNP.I

todos os eventos de inclusâo, exclusão e rlesenquadramorkr relacionados

Dispor dc altsração na lxse dc dar.los das eurpresas rcgistraüs no sislclla tle
l'oÍmâ automática a partiÍ dos arquivos processados. atualizando o Regimc
'Iributação, levando em oonsideraçào a l)ata de liteito do tlcgimc

O sisterna devcrá dispor de área para que oventos próprios do município,
relacionados à Faturamento de cÍnpÍesas do Simplcs Nacional, assirn como

enquarlradas do MEI, sejatu aualisadas. pcruritindo o cottrolc dc
documenlos entregues- en\lados. llrclusâo de úotilos para cáda situáçâo-

assim como encaminllamento do er,ento para o rol de empresas que ce\em
cômpor o Cocumento de notificação dâ Receita l_cderal qllilntô â

fàtulamento excedido.

àqucla cmprcsa

TÍjbutaçâo mais âtlral

IDispor de geraçâo e recepçâo, no sistemn, os lotcs dc elent.rs corn ar,:1úr'os

no lôrmato .TXT contendo úl'ormações de desenquadramcnto ou erclusâo
de regiure do Sin'r1ics Nacional das eurpresas que ultapassaraur o lir, ite de
latuÍamento.

1.4.1.13

li-1 114

I1.4.2.15

tlispor de Exportação dos arquil.os no tbÍmato pâdrão pâÍa o Íiscal taitar e

encamrrlar ao aplicatrvo de llxclusâo dc Conlnbumtes do Srnples l'lacional
em l,()te. a,) Sisteina da Reoeitâ Federal.lo Brasil.
O sislemtr ,locrá dispor de ftmcronalidadc de notificaçâo que pormitr ao

servidor alcrtar o ool'ltribuintc que possuir dit'erença eru Íàturanrcnto lc
serviços com ISS devido no muriciJjio, apLrraú en1re o PCiDAS-l) e NI'S-E
nolillcandoar para regulaÍi /açâo

II .l.t.16

r.i:r ,.r." r_'.,'ir, :lrj)|.'i .;rrr...; .:r;r'r'rri r"':.'-

ItrLa da Rio \ennsllo 0l Lcnlro iDr 1()rr (Irl'jróS5:lI{r(l }llJorad() Llc CxÍrlâ§ lr\
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1.4.2.t1 O sisteÍna dcverá realizar a liestâo automática de notas liscais emitidas com
o Regüre Sirnples Naciorral. lxra ernpresas ercluitlas de fornra retroJliva, de
tbrma que a empÍesâ üquÊ aüomâlicamente com débitos relatilos ás ootas
Ílscais emitidas com ISS PR( )PRl().
Deverá oermitir a impoltaFo e processamento de aÍqui\os do Simplcs
Nacional da Receita Federai. Após o processamento, o sistema deverá gerar
o arquilo dc rcsposta no padrão cspccifioado pcla Rcccita fcdcral.

iI ,] 2 18

IJ DECLARAÇAO DE INSTITiNÇÕES FINANCEIRAS
Recusa AceitcLi. I Caracterislicas Ci!'rfl is

I1.5.1.1 l)ispor de lêrramenta na §eb quc possibilite às instituiçôes linanceirrs do
municipio, o proccssamcnto da Dcolâraçâo Digital dc Scrriços das

Instituiçô€s IrinaDceims/Pa&ão AIIR^SF no sisterta da pret'eitura. o qual

de\ e estar paraÍnotrizado r.:om as contas rlo Plano dc Contas CO-SIF.fIACEN
devidâmente associados aos itens da lista de seÍ\'iços da Lei Compl§lnentar
n" 116/2003.

ILi. 1.2 Dispor de dcmonstrativo de valores do ISS Mcnsal a Pagar. após o
processamento da l)lf, contendo os valores de ISS associados aos có.ligos
do Plano dc Contas C()SIF e os respeotivos itcns da Lista de Serviço cla Lei
Complerlentar n" I 1612003 para possibllital a gcração do Lroleto dc
pagamcnto \ia PIX c tl1elo oomum

t5.tl O sisternâ deverá registrar de forma exclusj\ámente digital a.s declâÍaçôes

trscais das lnstituiçôes l-inanceiras com a possrbilidade de vrsr.ralizaçâo de
protocolo a qualquer momento-

I1.5. i .4 Disgrr dc ambiontc rvcb quc pcrmita ao scrvidor tlo municipio visuaiizar as

informações das Declaraçõcs das Institulções []ilanceiras. inclusir.e
itlentilir.:anrlo os respeolivos iterls da listü de serriço assooiados aos crirligos
financeiros do Plano de Contas COSIF,tsANCLN

I i.l.5

1.5.2 Parámctros

1'5.2.7

Drspor de Manu,al de L)rientaçâo às hstrtuiçôes Financetas para o
processamento da I)eciaragão de 1r:stiiuições irina:rcetas.

O sisteraa deverá permitir a conlirguração do tenpo de sessâo rlos

conkibuintes c serÍidoies, detefinüaidc o scu p:rioi.o máriro.

Recusa ÀceitePonlos

5.: O sistema devcrá permitir o upload de LcgislaçÍo disponibilizando-o para

Jovrnloacl no propri,' sisema
I\.5.2 2

It52t

O sisterna tleverá pcrmilir o oaüstÍo de acgra ptrrii oáloulo de Juros. Mulla e

Atualiz.aÉo Monetária para cálculo das Gúas do lSS.

O sistema deverá permitir o upload dc Brasaro e Logotipo da Prcfeitura que

scrâo apÍcsmtados no sistcma e nos rclitt(fios gcrados oom salü otl PD!
I1.5.2..1 O sislana dcr'crá permitir a inclusôo dc oonr,énios bancários das con(us dtr

mLÚ1lcrplo.
IL i.2.5

I

O sislcrna deverá permitir o cadastro de púÍodo de entÍcga dc deolaÍaçâo de

instituiçôcs financeiras aceitas pelo sistelÍLl.

O sistema deverá pcrrnitir a inclusâo de endercços das secretarias municipais
e €ntrais dc atcndimcnto, Llisponibilizardo-o no sistcnra.

1.5.2.6

I)ontos Ilecusa Aceite1.5.3 Operaçôes permitidas às Instituições Finatrceiras

lL 5.1.l O sisterna deverá permitú que a Instituiçâo Finanoeira \inoulc ReprescnLanle

Lcgal para que este acesse o sistema Dllie realize as declarações e emissào

de (iuia do ISS
I1.5.3 2 O sislLynâ Lleverá pcnnitir a importação de arquiro de rleclaração do Módulo

de lnfbrmaçôes Comuns da lnstituiçâo Finance;a com validação de IâJout e
apresentâção de criticas de acordo com o padrão ABRAST'.

I1 .5.3.3 () sisteÍna deveÍá permitir importar arqurro do Morlulo de Apuragâo Mensal
com validação dc lavout c aprcsentaçâo de criticas de acordo com o padrâo

ABR\SI;,
I 5 3.,1 o sislqna deverá permitir rlue o usuiirio visualize as etapas de

preenchimanlo das inl'ormações pâra cada módLrlo

a '. t" ^ rr.::., rr ir;rr:r:) rri,i,.l:r!- ,ia\il')--,ri.. .ifr'

Ruadailiovennelho'01 Ccnlro kIx l0rl.efil): ôBa24-rr;(l Írldorado do Car.riâ§ PA

I

ll,rntt,:

I



i;',

Eldií?êii{o
do Carajiis

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

IL 5.3.5 (l sistema deverá ernitir protocolo de enlio, indicando o recelriment<, das

irrfor'ruções do Contribuinte a serem prooessadas L.eru colto o resulto da

decla.açâo entregue.
I1.5.1.6 C) sislernâ devera permitir âcompânhâmento dos ar$ri\os de declâraçdes

através de stâtus páa as imporlagões reahzadas do Nlódulo de r\puração
Mensal.

I1 .5.3.7 Cl siJiema dorerá permitt ao conlribuinte consullar a declaraçâo de
apLuação rnensal \.lo ISS- o resutno da tlcclalaçAo ctrü'egue.

IO sistema deterá permitir ao Contribuinte constlltar as Guias âtÍaves de

lilhos como perio<Jo, situaçâo das guias lEmitidas, C;rirccladas e lapas)
L 5.3.1r

IO sisterna deverá exlbtr o Valor Prrrcipal do ISS que será recolhrdo por cada

l)epcndên c ia
1.5 1.9

2, ADMII.X STRAÇ C) DA ATIVIDADE lIlSCAL
llecttsa2. J limissâo rle Açâo Fiscal I lProcesso AclminisÍrati\o Fiscâ1)

IC) sistcrna dcr crá pcrmitir ao Gcstor da Iiiscalizuçào, a rcalizaçãti tla

progr;uração da F'iscalizaçâo tncluindo os oolttribuintes que dcvcrão scÍ

fisoalizados grr r-:ar1a lisoal. por meio do atos dcsiSnatórios. Cada Açào

liiscal Je\era possulr nurnemçâo unicJ

2) 1

I(l sisternâ de\erá permitrr ao Geslor dâ llscalização. o regi§ao dos atos

designatórios para delinir a pro€Íamaçào da liscalização contendo o Tipo de

Iriscaiizaçâo, com base no descumprimento das ot,rigações tributárias

relalivas aos hibuk)s a sercm t'rscalizados.

2. t.2

2 t.l dir

progfamação da fiscaiizaçâo sontemplando a seleÇâo do pÊÍíodo a seÍ
O sistema clcrerá permitir do [iestor da Fjscalização. o registro

)l+ sualüação da

programaçào da liscalização antes da eiàtira geragâo do pooesso

administrativo fiscal, catrndo ao fiscal assumir o fJroccsso, o qLral nào

O sistema de.('erá permiti. âo Gcslor dâ Ijiscalizaçào, a pre-ri

e tkr r da liscalzaçâorá sol'rcr mais altera

1

?.1.5 () sistema delerá pemitir ao Cestor da l iscalizaçào a inclusão da Açâo

Fiscal de f'orma individual para cada hsoal.

2.1 6 O sistcrna deverá pcrrnilir o acesso por mcio de selúra ou oerLi

ao gestor da fiscalização c a todos os llscais cadasÍados na f'cÍramenla por

meio de \áros dispositi,,'os mrivcis lcomputâdoÍ. lahlet-s. celularcs. etc )

licado digital. I

217 O sislüna de\'crii permitir o acesso ao gestor da fiscalizaçào paÍa Ícalizar a

distrihriçào das 
^ções 

Fiscais aos tlscais indirrdrrais ott cot equipcs

preliâmente selecioÍIadas e que làçam parte da programação da l_IscaliTagâo

l

2.1 Permitr a Consulta DigÍal de Ação fiscâl Rr:cLlsa

2.2.). (l sistena de\rrá peflritir ao Cestor da Íiscalüação, a oonsulta

Fistais cm andamento. as rçalizadas e saneeladas. por fiscal. pc,

dâs AçôeJ

contribuintc. [úúrLÍo do

I

2.2.2

dc ióri contri'ouintc c ia sitra odo

trscaistl sistcma deleÍá permitir ao tlscal de t butos, â consulla das ações

que estâo ou estiveram sob sua responsabihdade, pendent§ de aberturi. em

andameoto c oonoluidâ-", possibilitando a consulta por númerc do aÍo

I

2.:.3 O sistv:nzL deverá pelllitir ao Gesto r-la iiscalizaçãc,. coosultar o Hist,llico de

Ações Fiscais realüadas anteriormeÍIte, possibilitando consultâs f,or
conlribuinte, nr'lrnero do prooesso. liscal e sihrâçâo dâ fiscâlizâção

l

2.)..+ aJ sisleÍna delerá peÍnlitir ao geslor da iiscalização. o fiscal e contÍibuinte a

consultar digital dos processos de fiscâlizÂçâo, pcr.itindo â imPressão

intclral de todos os documentos utilizados que compõem o processo da

tiscalização

I

2.2. s IO sislema deverá apresentar cm tcla únioa o Íluxo de da Ação Fisca

Crédito e Lncc'rramento da Iriscall
conteurplando. Termo de lnioio, Irrtnração- Apu: ação, Lanqaurento dtr

I

2 I Prorrogaçâo de 
^ção 

Iiiscâ1

". 
rir.,r." j': 1.'ir,. l,l:. rirl-,'r : :irr)if r ir rr)i i- ::.l aril,rrl'a'l i.ir':l/'

llue d, tro \ §rn§ll1o . 0 t crrro I\nr L(lll. (_ÍI 635: 1,í i)i] trldoÍLdrl do cxrâiás P/\
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I2.3.1 O sistema deverá possuir um controle do pruzo limite çnra prorrogaçâo da

Ação Fiscal, collorrnc legislação rltunicrpal.

I2.3.2 f) sisterna deverá permitir ao Gestor da Fiscalização prorrogar uma 1'.ção

Fiscal solioitada e justificada pelo Fiscal, desde de que o pedido de

prorrogaçâo seja realizado antes do prazo de vettcituento originário.

12.3.3 f) sistema deverá bloquear a prorÍogação da trscaliza$o após o vencimento
do prazo para sua conclusão.

I2.3.1 No momento em que o fiscal solicitar a prorrogação de prazo da

fiscalização. o sistema deverá inlormar automaticamente o contribuinte
sobre o no1,o prazo da Ação l-iscal.

Pontos Recusa Aceite2.4 Execução da Fiscalizaçãcr
")O sistema deverá registrar a ciéncia da notificag.ãs em meio digital e

possibilitar que o fiscal execute o registro da ciência ern meio fisico.
2.4.1

I2.4.2 O sistema deverá permitir ao ltscal a visualização da data da ciência em

meio fisico e digital, datas e situação da ciência/entrega da A$o Fist,al

distribuida, pcrmitindo a sua visualização pclo gcstor da fisoalização, fiscal

de tributos e o contribuinte.
2.4.?

12 4.4

O sistema dererá dispor de flrncionalidade de envio de documentos, na
rlomicilio tributário eletrônico, visualizaçào na área de processos c1o ;uiettct

passivo, e registro da entrega em meio fisico pelo Íiscal, os documentos
gerados durante o processo de f'rscalização (Termo de Inicio, lntimações,
Termo de Encerramento, Autos de InÍiação, etc.)

O sistema deverá permitir ao Iiscal a la'iratura do Termo de Início
Fiscal (TIAI) aos sujeitos passivos r.;ontidos na prograrnaçâo hsoal

da Ação

distribuida pelo gestor da Írscalização.
I2.4.5 0 sistema der,erá permitir ao gestor da Íiscalização. ao lisca[, e acr

contnbuinte o dou,nload do processo integral da fiscalização.

I

distribuida para qlte o Contnbninte possa cumJrir as exigências solicitadas
pela autoridade tiscal. Deve possibrlitar inclusive. aos contribuintes, a

juntada de documentos exigidos pelas autoridades fiscais, via sistema e em

meio digital.

, a lar,ratura da intimação da açâc fiscalO sistema deverá pomitir ao Fiscal2.4.6

12.4.7

2.4.lt

i

O sistema deverá pemritir ao Fiscai, o registro do ReceLrir-nento de

Documentos solicitados no Termo de Inicio e de Intimações, para

O sistema der''erá permitir ao i'rscal, aptrar os

apresentando automaticamente os debitos de ISS contidos no sistema e

permrtindo a inclusão de eventuais dilerenças apuradas das notas f,iscais de

principal clo tributo, attmhzação monetária, -ilros de mora e lalor total

Deüdo.

compr()\rar a entrega rrelo Contribuinte.
créditos tributários

servt emitida e recebida berr
o slstetna

trlentos efetuados.
automático do rá possibilitar a realização do .l*2.4.9

I2.4 l0 C) sistema deverá permitir ao F'iscal a larratura do Autos de infiação de

obrigação principal, vincr.rlando aos débitos de ISS apurados de tbrma

automática pelo sisteura ou a inclusão manual de diÍ'erenças apurada:r. O
Aul"o de Inliação deverá oonternplar no mínimo: O Motivo da Autuacão, «;

Dispositivo .Iurídico da Obrigação nttingida. o Dispositivo .luridico la
Penalidlde infringida, o Percenttml da Mtüta Infringicla e Valor. o V:ilor
Principal. o Valor da Correção Monetária 

" 
Va19@

2.4.1 O sistema deverá permitir ao Fiscal, a Âutos de Infraçâc, de

Obrigação Acessória da Açâo Fiscal distribuída, contemplando no Mínimo:
IdentrÍicação da Obrigação Accssória que mc,tiv'ou a autuação. l)escriçâo do

Motivo da Autuação, Dispositiv-o Jurídico da Ob'rigaçâo infrrrgida;
Disps5i1i1,s .Turidrco da Penalidade infringida: Quantidade de Infring"ncias

' l.t:t:'.'.:':
I InÍiaçao.

s: i'-r-o:--1..1'1'111i.r,-: :.^'-i:'.:.,1-t'^ c:-''--1 :^. -'::.r-'tl'.i i:,t'. 1: '--:l

.(.::.],.trj:! i:ri,,r-:t:r..:ír,:i r-:liri'1,:'(i'i;l):'i':r ;ill)(.(,'i:rilf-;,'r,'f.l*J:liii.:i;iilr.
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í) sisterna deverá permitir o envio via domicílio tributario eletrônico de

Auto de Infração de Obrigação Prinoipal e Acessória. bern cottro, o r,:gistro
pelo fiscal da data ciência na hipótese de enúega em meio físico.

124t2

12.4.13 O sisterna deverá permitir ao Fiscal, a lawatura do Termo de Encerramento
ría Ação Fiscal.

O sistema deverá permitir ao Fiscal, o douinload em PDF Íro pÍoc€ssr)

digital. o Termo de Encerramento da Ação Fiscal com a ciênoia do

Contribuinte.

I2.4.14

O sistema deverá ptrmitir ao Fisoal. o regislro tlos r-lados da oiência do

Contribuinte no Termo de EncerramerÍo, para concluir a f,rscalizaçâo da

Ação Fiscal distribuída

12.4.t5

Pontos Recusa Aceite2.5 Apiicaçâo de

12.5.1 O sisterna rleverá dispor tie lerramentas para proi:edimentos dc apiicações cle

penalidades ao descumprimento de obrigações tributárras a pessoas lisicas e

jurídicas

2 2 O sisterna deverá dispor de registro de conÍigurações das s oue serao

aplica.cias ccino: ncilLe. i-.r.iei:er:iagão iegal. desci.gâc d: pe;alCeCr. r'aio:
da infraçâo, tempo para contagem do prazo a partir da notiÍicação. tirre5 6"
docurnentos solicitados e modelos de docuuentos

I2.5.3 O sislema deverá dispor do registro de uma penalidade para aplicação de

multa a partir dos dados. tipo de auto-intiação, valor do trihuto- tipo de

rnfração,'",alor da penalidade.
I2.5.,1 O sistema deverá dispor de cirlculo automático a partir da escolha da

infração cm UFM ou porccntagcm cm crma do r'alor do tributo inforlado.
I2 5.5 O sistema deverá dispor da aplicação de desconto a partir da antecipação da

data do pagamento anterior ou até o vencimento.

256 O sislema tleverá dispor c-le registro de muha a paÍr c-le rtm valor aprra
em um processo de fiscalização.

t'lt'r

2.5.7 O sistema deverá dispor de notihcação e intimaSo das inlrações apltcadas

ao oontribuinte.
2ando das notitrcações e intimar;ões

! registrandc a enlrega das mesnas e controlando o pÍazo.

ICl sisterna deverá dispor de acompaúarnento do prazo de entrega dos

documentos solicitados.
259

I2.5.l0 O sistema deverá dispor do lançamento do debito a partir da aplicação da

infração.
I2.5.1t O sisterna deverá exibiÍ alerta oaso ainda não esteiam cumpridos os passos

anteriores, no momento do lançamento do debrto.

)O sisterna deverá dispor do registro de contestação pelo contribuinte do

valor aplicatlo e oonsequentemcnte a suspensão temporaria do prazo de
quitaçâo do débito.

2.5.12

IO sistema deverá dispor da rerrrsão da contestação permrtindo ao agente
tiscal registrar o det'eriment«r ou indetêrimento a Partlr do rcsultado da

contestação.

2.5. I 3

I2 5.14 O sisterna deverá dispor do cancelamento <1o debito a prartir do deferimento
da contestação.

Pontos Recusa Aceite2. 6 F t x,a1tt.ação'l'ributári a

I2.(t.l

I2.6.2

Possibilitar a localização do contribuinte através de uma interface fácil e

amigár'el.
O sisterna tlcvcrá ser oap'az,Je incluir outras sitLraçôes. de acordcl çom a

demanda do corpo de fiscalização.

No sisterna em caso de inobsen-ância às respectiras intimações por parte dos

contnbuintes, o ISS auxilia ao oorpo de liscalização na emissão do r\ukr de

infração disital.

12.6.3

2.6.1 (l sisterna deverá ter a existência de módulo de adrninistração que registre os

eventos associados tanto ás intimações quanto aos Autos de Intiação
Digitais

r:isrilr-i,ll;.a., "if,ii/rlLttli{.)x.\rr):,rc./(]r}} iLSttr'll(}$t. r'}r}ldioÍi{-.5f§}Ji}§Â,.,4íst{}.
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Pontos llecusa Aceite2.7 Ambiente dos Servidores Públicos

I27I íl sislerna deverá permitir ao gestor da prefeitura a inati',aç.io de trsuário dct

domrcíl io tributário eletrônrco.
I2.'7.2 O sistema deverá disponibilizar relatório analitico de pessoas fisicas e

jurídicas que ftzeram adesâo ao domicilio tributário elctrônico, assim como
a data da adesão, pernriturdo ao gestor realiz-ar a eurissão em XL,S e PDF do

relatório.
)13 I

I2.'1.4

O sislerna rleverá tlisponibilizar relatório sintetico r1e mansagens do

domiciho tributário eletrôntco, sendo possivel r,isualizar ern tela
(Mensagem/NotiÍicação), por tipo de cadastro (pessoa ffsica ou jurídica). por

O sisterna deverá permitir que o agente fiscal promora a geração de

Notificação Digital de Débitos para os oontribuintes prestadores que

emitirem Notas tnbutár,eis no munrcipio e não recolheram o ISS.

númc'ro da notificação e tipo de

Pontos Recusa Aceite3. SISTEMA DE GESTAO DO IPTU

3. l. Configurações
IDe',rrá possibilitar a realização do cadastro e mapeamento de todas as

intbrmações ret'erentes à localização dos imóveis cadastrados no sistema.

Dentre os dados. o sistema dererá permitir a gestâo e maçreamento dos

bairros, cdificios, logradouros c lotcamcntos, utilizados no prccnchirncnto
do BCI

3 1.1

13.1.2 a coniigrraçâo e manutenção dos parâmetros que cercam
o preenchimento do RCI- tais como: Tipos de Construção, Tipos de

Revestimento, Pedologias. Padrões Construtivos, It4ateriais de Parecle,

Parlrôes de Edificio, Instalações Sanitárias, Delimitaçôes, Disposições,

Aliúamentos, Conservações e Estrutr-uas

Deverá possl

IDeverá pemritir configurar todas as seções / setores fiscais de determinado
munioipio e inli:rmar o valor (em IIFM de cada seção/ setor fiscal.

3. r.3

I3.1..1 cada seçâo/ setor liscal cadastrado. rnlbrmar os

serviços disponíveis para o contribuinte naquela determinada seção/setor

fiscalt

l)el'erá permitir. para

Ifiguraçâo e manutençâo dos dados dos logradouros. tais como:
Código de Identificação. Nome, Decreto ou Lei, dentre outros dados.
Perm Itlr con3l5

I
-1. i.6 PerraiLir o registro online de todas as manulençÕes de atualizações cadastrais

el'etuacias. possibrlitando o registro histórico das manutenções (Regis.ro de

log das principais alterações)
13.1.7 Permitir a configuração e a manutenção web dos dados da Face de Quadra

por exemplo: Referência Cadastral: Logpadouro. Loteamento; lnfraestrutura

Agua, Esgoto, Rede Dlétnca, Pavtmentação, dentre outras. Serviços: Coleta

de Lixo, Lilnpeza Pública, Conserração de Via, dentle ouh.os;

3.1.8 Permitir o cadastro e a manutençâo online de parâmetros que compõcm a

Planta Generica de Valores - PCiV por trn dos seguintes segmentos: zona

tiscal ou seção/logradouro
3 r.9 p."rssr"rlr mecanismo que permite a parametrização online dos ralores dos

atributos Iloletins Imobiliários, relatiros às inlormações do tcrreno, da

ediflrcação e da Face de quadra. dc urodo a possibilitar que o cadastrc-

técnico seja alterado sem a necessidade de mudança no código da apiicação

3.2. Cadastro
13.2.1 Dispor de limcionalidade para realização do cadastro BCI dos

do municípicr, bem como seus proprielarios, locatários e den-rais inÍtrmaçõcs
sobre o terrcno, entlereço. lor.:alização e edil-rcação do rel':riú-l imóvel.

bens rmóveis

I3.2.2 Deverá possibilitar talrtlrem que seja infonnado, de rnaneit a tnattual- tr I'alor

venal do imóvel.
I3.2 3

J. ,
I

Utilizar como identificador [rnico o nitmertr da Inscrição Imobiliaria para

cadastramento web dos imóveis.
Impedir a duplicidade de registo de s com a mesrn Inscrição

l:ít;.) .j!,::'i:!.:rr!r,i.Jti.ri-l.l,Jàrr: i:,!,lil)iIl:) itt::í..)Ji.l .l;IrNl-ir:iiiii'lisli.i
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Dispor dc t'moionalidade para rcalizaçâo do oadastro e atualizagão o:rlinc do
Boletinr de Cadastro Irrobiliário (BCI) dos L,erts irn(»'eis clo nituricipLo, betrt

como seus proprictilrios. locatiirios e demais intbrmaçiles sobre o terl eno,
en iocrli âo c edrll ãÍ) rlo reÍeÍido imórel

Possuir rotina de simulâ9âo (btal ou por lote de cadastros) do lançanrmto
dos tibutos imobiliarios- arnazen"-rdo as irlcrmações da sinulagâo lo
lançainentc e peúDitú<io aúiise e iroi,ologa$o pr evia à srn i-o;t]]aii.:açâo

Calcular os acréscimos legais (âtualizaçâo monetária, jrllos e mlllta de mora)

do tributo ou parcelas, para emissào de gLrias de débÍos vencidos.

Permitir o registio c consülta dâ memória os cálcuio do IPTIJ, con t .das as

variá\eis útilizallâs no câiculo Por exemplo: Valor Venal dcr Imoel Valor
Venal da Fidilicaçâo. Vaior Vellal do'l'erreno, l estadas utilizadas, área

.t ll.1

construida- área do terrcno e valor do

Possurr em uma única l'uncionalidade. inÍbrmações ou possibilidade le
acessar rnLrlntaçõcs relatilas ao lançanlcnto do IPTIJ do cxercicio c a

situação hnanccira de um imórel. ccrn a possibilidade da emissão de guia
para pagamento. inÍoÍmaÇões necessárias: darlos do rmóvel. mcmo l de

cálculo do IPI'L, \'âlorÊs fMrâ pagammto. valores das dir,rdas rencicls do
imólc1.

I3.2 i

l3.t 6

If .2.1

I1.2.8

PeÍmitiÍ o cadaskamento e âltcração online dos dados das edilicaçôes
(Boletim I'redial) e suas vigôncias. Por Exemplo: Ret-erência Cadastral

Inscriçâo Imobiliaria; Caractcristicâ dâ Editicação: Uso (Rcsidcflcial,

ConTercral. lndustrial, Hospital. tvlislo e eto). I ipologia lllesidenoral
Comcroial. Scrriços e etc.). Conscr!aÇão- Ano CoDstrução. Parjrào c!':

Permitir o cadashamento e alteração online dos dados dos imtiveis prediais e

tenitoliais (Bolelnn Tenitolial). lipodc Lnó1el: Tüntor ial ou Pl cd :11:

i,ocalizaçào do imóvcl: i,ograciouro, NúmeT o, Complemento, CLIP. Ilatro,
Ldcamenl{). (}Edra c [-otoi Crracteristicâs do Imóvel:
Patrimô[io/Cateptoria lParticular. Mrnicipal. Iistadual. Irederal, Relip ioso),

Situaçâo 'Iribuúria (Normal, Isento de Imposto e etc.), denüe outras
Características do Terrano Situaçâo do Terreno na Qua<1ra lMeio de

Quadra. Encravado. lntcrno, EsqüÍIa e elc.), 'l'opopralia, I'edologia, lentre
oulras; Dn1ensõcs do'Ielreno: Area do Lo1e, Testadas e stras medidrt
Identihcaçào da laoc de quadra do enrlercço do imóvel, Por lixemplt'
Rclerôncu CadastÍal : Inscriçâo Inr,rhrlranit:

Permrtn Yiâ \reb mlbrmar o l)adrâo da ConstÍlrçrâo mantalmente
Co súução (et: Preciiria. Popular, Fino, etc ) : Á,rea da Ediícação

I1.2.9 Pemitú' o cadasho e mânutenção onlúe do llndcreço de CoÍrespondàcia
(Enlrega), possibilitando inl'ormar, se for o caso, se e o mesrno do de

Localizaçõo do imóvel, ou de alguma das pessoas vinculadas, evitando
di gitâção desncoessária

I3 2.10 Permitir o relacionamento dos imó\eis com pessoas Ílsiüs e/ou ..lurídica s.

qualiücando: propdetário. ocupante, possurdor, dentre ou1Íãs qualifioações

Perrútú cons-rltas \\e'o a partir de um argirmeillo de pesquisa, ou da

uombinação cle vários. gxrr cxemplo. irrscrição imobiliária ou CP!'/CNPJ
3.2. i i

IPermitir o cadastro e u nranutenção onlire dos dados dos rmóvcis erD

condominio rertical ou horizontal;
I

Recusa

I

PeÍmitiÍ a consulta da Frcha CadÀsual do Imó\'el

Devcrú possibilitar, a partt do cadastro de BCl. realiz-ar o cáloulo clo ralor
venal do imóvel

l.2. t.l
1.31,ünglmento
3tl

Derera p,rssibrlitar o laDçanrmto dos valores relêrentes aos valores ce lP'fU,
por coÍbrbuinte. com base nos dados de BCI cadâstúdos no sistema

I r.2

3. i.3 EÍêtuar o úlculo das parcelas do IPTI] considerando o \"lor míniinc a
qualtidade miirima de parcclas, a data escolhi(li1 Pârâ o vencimmlo r o
desconb dilêÍenciado paÍa cotâ Lüuca c parceladâ

l3.1 5 Efetuar o larçametto total ou por lote de oadastro do ll'>1 U,

I]16

;3.1.7

I

.. ', '. .l],']l']i.' ll:

Itur dâ iüo \.lnl(jlll(r 'trl ( mlro knr l0(). ( lrlr: ()Si: |'( r(l li.ldorrtJo d(r (l.r,rri3{ 11\
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,1.6 Devera ser ciisponirlilzedaáÍea especíitoa p?ra acessc exclusivo dos
contnhuintes pnra recebimento clas intimações- nolificações, comrmicados e

'"rabilzar, contemplando o controle e a validação das datas da ciência e
de nos termos da ao munl

3.1.9 Possuir rotinas de identiÍ-rcação de inconsistência de dados na avaliaçâo do
valor renal e no cálculo do IPTU por iruóvel, perrrútindo análise e con eção

das inconsistências, bem como listagem dos cadasúos inconsistentes.

I

4. MODTILOS TECNOLOGICOS DISPOMVEIS AOS CONTRIBT]INTES E
CONTENCIOSO

Ponl.os Recusa Aueitc

4l Disponibrhzar a todos os contribr-rintes tutoriais de como utrlizar os módulos
via dispositivo móveis e intemet.

I

4.2 Permitir que o contribuinte emrta documentos diversos lComprovante de
lnscrição Cadastral, dentre outros), r,ia internet, com QR-CODE. dos

cadastros de pessoa tisica e jr.nídica, conlbrme o Cirdrgo Tributárit.r
N{unicipal.

I

4.3 Possuir opçâo de rerificação online e pública da aúenticidade dos
rloo umen tos emi trr.los

1

44 Possuir funcionalidade lnra consultas do processo via ueb I

4.5 Deverá ser disponibilizado aos conlribuintes l'erramentas para realizar o
envio de documentos em formato digital, solicitados pelas intimações
realizadas pelas autoridades públicas mL-rnicipais.

I

4.7 Dispor de área exclusiva para acesso pelos contribuintes, aos lançamentos
dos creditos tribuúrios do ISS proveirientes de auto de infração e possibiliú-
los a realização da impugnação do lançamento por meio de Í'erramentas do
próprio sistema, dentro do prazo previsto na legislaçâo municipal.

I

4.8 Disponibilizar na área do contencioso liscal digrtal. tbrramenta digial para o
contnbuinte realizar o pagamento, o parcelamento ou a impugnação do
tributo lanoado.

49 Disponibilzar na área do contencioso liscal dipltal, o acesso aos
contnbuintes a todas as informacôes necessárias para garantlr o
acompanhamento do Processo Adminislrativ«r Fiscal Digital (PAF-).
üabilizando o cumprimento do devido processo legal.

4.10 Permitir que o contribuinte consulte sua srtuaçâo fiscal referente aos débitos
con valcrcs atualizados.

5. DIVIDAATIVAONLINE
_5. I Funcionalidades Relacronadas à Divida Ati."a Online I)ontos Recusa Aceite

5.1.1 O sistema deverá disponibilizar o web site com ambiente de homologação e

produção paa gestão da dír,ida atrva ururicipal, utilizando lxse de dados
cadastrais e cie ciívidas integrada com outros sistemas municipars"
contemplando área para acessc) ao srstema, inÍ-ormações sohre legislação.
serviÇos mais utilizados, lale conosco, FAQ, etc.

5.1.2 Possibiiitar a consulta online dos créditos tributarios passíreis de inscriçâo
cm diüda ativa, cujo vcncimcnto já loi ultrapassado pclos scguintcs t-rltros:

Natureza tributaria, Origcrl da Dívida, pelos dados dos contribuintes. por
período dc Vencimento e Cornpetência e por maiores deledores.

51-l Permitir a noliÍicação online em lote ou indiiidual dos créc1iIos tributiirios
'uencidos em Dirida Ativa aos Contribuintes (Pessoa) ria domicilio
tributário eletrônico e opção para entrega fisica.

5. t.4 Permitir o acompaúamento da notificação online, corno também o
canoelarrerÍo «lr suspensão da notilicação dentro do prazo, além do controle
de entrega possibilitando a alteração tle e-mail pclo domicílio tributáricr
eletrônico ou registro de entrega manual (fisica) e o acompaúamento dcr

histórico.
5. 1.5 Permitir a rnscrição automática em dívida atila para os creditos tribrrtários e

não-tributrfu:ios após venoimento do p'razo de notrficaçâo.
I

5.1.6 Permitir a mscrição em diüda ativa para parceiamertos interrompidos por
inadimplencia.

l)Cií.)r\.a.Í..1:''"Êiri(-r{tlti,.rF}r.}?i; ',/*:Itirt) iÍ§(rtl}(}r}. í}$t{.icíitl$i:§t'ííiliíéir'isf{'
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5.1.7 Permitir a rnscriçâo dos creditos tributárros vencidos em I)ívida .Ativa.
selecionando os créditos por Contrrbutrte (Pessoa). por Natureza fributalia
e Não-tributaria, por Inscrição Imobiliaria c por Inscrição Mobiliária

5. 1.8 Rcalizar a insr:rição em tlirida ativa automátiça dos créditos tlibuLários com
prazo de notificaçâo erpirado.

1

5. 1.9 Permitir a g,eração automática e possibilitar a geração manrlal do Lirro da

Dír,ida Ativa.
I

5. 1. l0 Permitir a geração automática do'fermo de Dír'ida Atira para os creditos
inscritos em dívida atira.

I

5 t ll Permitir a geração indiudual ou em lote das Certidões em Dírida Ativa pela
pcsquisa atrarrcs dc filtros: Nahrrcza dc Dívida, Númcro dc Inscrição, Ano
de Exercício, intervalo de ralores dos debitos e Dados do Contribuinte.

I

5. 1. l2 Permitir o acompaúamcnto dos registros em certidão dc dirida atir''a.
possibilitando: Cancelantento da Certidão en.r Dír'ida Atira e a Atualização
dos valores do debrttr na Certidâo em l)ivrda Ativa.

I

51 13 Permitir a emissâo do Termo de lnscrição, do J-irro da Dír,ida Ativa e

Certidâo em Dír,ida Atrra - CDA's em formato PIII.
I

5.1.14 Permitir a aplicação de diversos índices de atualizaçâo monetária,
individrr,alizando-os em função da nâtrrez do crédito lribLrtário.

Pennitir o oontrole da dirida ativa. indicando a situção de todos os créditos
tributários- apresentando t-rs valores de cálculo lprincipal. atualizacão
monetária, iuros e multa de mora).

I

5. l. l5 I

5.2 Parcelamento Digital de Creditos l'ributáno - Administrativo [)trntos Recusa Aceite

5.2.1 Possibilitar ao gestor de tributos, aúninistrar de tbmra completa os

parcelamentos lcitos pelos contribuintes na preleitLra" vorilicando se o

mesmo está pago ou nâo, calculando automaticamente multa e juros do
créclilo parcelado.

I

s.2.2 Permitir o controle de regras de parcelamento (tipos de parcelamentos):
Configurar número mínimo e máximo de parcelas; conl-rgurar valor mínrmo
da parcela,

I

5.2.3 I

i
i
I

Permitir solioitaçâo cle pa.rcelamento a parür da oc,nsulla tle inscrições cr-rm

saido de credito trioutiírio. oberiecendc às reqras definidas no mociul<, de
parcelamento.

1

5.2.4 Permitir a realização da sirnulação do lalor de parcela e do pa.rcelamento
digrtal.
Permitir a euissão do termo de conÍlssão de dívida com assinatura de

uertificado digital.
Permitir a emissão de boletos de parcelas com registro. com cáloulo
ar-úomatico de correção monetárra, juros de- mora e multa penal para emissão
de parcela fbra da data de vencimento e nos termos da legislaçâo mu trcipal.

I

5.2.5 1

526

5.2.1 Permitir cancelamento de parcelamento por inadimplência, gerando um
débito com origem parcelamento descumprido, abatendo os pâgamentos
eletuados.

5.2.8 Peruritir reçrarcelamento de creditos tributários controlando de lbrma
parametrizável a quantrdade de vezes que um débito loi parcelado.

5.2.1) Permitir controlar o parcelamento de creditos tributários de forma que o
pagamento en ordem cronológica das paroelas.

Permitir emrssão de extrato de parcelamenkr indicando a situação de
pagamcnto das parcclas.

I

5 2.10

300TOTAL

6. 1.2. Teste 2 - Sistenra Web Responsivo de Licenciarnento Municipal

AMOSTRA DE PRODT]TO

Item Descrição

PI, A T AFORMA DE I, ICE NC T AI\,ÍF,NT O N41 INIC IP A I AMR IF,NT A II
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SANITAITIO. UIÜAN]S'I'1CO L L( )CA]-IZAÇ ())

1.2.n O sistema \\cb deverá possurr I)eclaraçâo l)1gitâl para psrnitir o câdâslrammto
de difcrcntes tipos de Íesposta para âs pergrmtas cadastradas pelas secretarias

io arnbieate. làzenda e departamorto de vigilância sanitária
escoil]a ú1ioa e te\to iiare.

n.uicioais de me

envolviilus, a consulta âos status dos

O sistema web deverá possibilitar o cadasno e o acesso individuaiúado e

cxchrsivo aos serr'idoÍes perterrcerltes â câdâ secÍetaria mlmicipal, permitido que
cada servidoÍ csdâstÍado tenha acesso paÍa (riúrntaçâo, aos processos dc sua

competência. possibilitando ainda aos serr'idore; das dcrnais secretarias

1: INIEGRAÇÃO C]OM O SISTEMA TNTEGRADOR ESTADI ]AL E
PARAN,lF]'I RIlAC.).:S

Reclrsa

l.:.t Deverá ser disponibiiizado um ambiente do p,roduçâo e outro do homolJgagâo
do sistema rveb de lioenciammto municipai ,-rpe riereiá operar integ;aclo com cr

sisterua Íntegrador Paú da ,ILICEPA,/REDESIM viabilzando o rr*ebineirtr). \'ra
rvebservice. de processos de viabilidade. constitulção c bai\a de emlncsas.
Deve-se riabilizar a recepção c respostas automátioâs e manuais aos processos

originâdos nâ Imtâ (lomercial Yia REDIislM
l:l O sistema ucb de licenciamento municipal de\,erá Íeá1i2.ú a distnbuiçâo

automática dos processos recepcionados da.Iuatr Comeroial aos órgdo:
mrmicipais competentes lSecretaria Meio Arnbiortc, I"inanças c Vigilância
Salliúria) c disponibilizar o acesso aos ooutriburntes po rDeio de protoiolo
único.

I.2 1 0 sistem 1leb delerá possuir l)eclaraçãô Municipral Digital qrtc conteluplc
mlormações das áÍeas ambientais, sanitárias. ulbanishcas, dentre outrai
inlormações necessárias prra realizaçâo do licenciamento digital das empresas.

I

i.:.5 I

I 2.6 (l sistena ol1lir1e dcvcrá pcmriú, por meio do oadastranrenlo de respo-.tas

âutomáIicâs. a classificaçâo das ativrdades de baixo. múdio c alto risco com base

na legislação lederal e municipal. f$ssibilrtando o licenciamento automático das
atiridades de lxiro risco e .t tramil{rç:jo do processo 1009/0 digitâl para
atrvidâdes de alto rlsco.

I

t.)7

12.8

L:.9

l .l. l0

(J sistema web deverá dispor de funcronalidade que çnssibilite a utilização de
protocolo único para tranritação do processo dc constihlição de emprcsi
pro!€Diclllcs dâ JLnlta Comercial. para ac,rrupar{ranlenk) dos proccssos erltÍe as

secretarias municilxis riabilzando a rcsoluçâo das pendàrcias processruis.

O sistema dererá dispor de funcionalidade que possihilite a uilizâçâo,le
protocolo único paÍa lrafiitação do pÍocesso de alteraçâo de dados con,titlrtiios
dâ JuÍlta Conrercial, para acompar lameoto dos proccssos entre as secr.'tarias
mimlcl is r'rabilizando a resolu das

Sistema dererá trabalhar de nlareira rrtepirada iis lrlatalbrmas dc gestã(,

tribulária da preÍàituÍa- de maneira que as intbrmações provenientes d2s ações

rcalizadas no protocolo advindos da .Trmta Comerclal se reflitam na ba:.:
mobiliarü da t urâ de mâncira aLrtomática

^ 
platalbÍma de\erá realizar o envio das inlbrrnâções para o scrviço 'wub do

Integrador Estadual, atrd\cs de mtegração \ia ÀIl- com tasc na hnalizaçào dos

I

:

I

l.2.ll A platalbrma de\crá roalizar o cllvio das inlbrrrnrçõcs para o ser viço rr,ob rlo
lntclrador Hstadual, alr0l(]s dc inlclfaçào \ia ,{Pl. dc lorma aulomáti(a, a paÍir
da delinição da preÍêitrra mturicipal
aõNar c LrRAeÕr s r L
Sislerna de1.erá dislx)r' de furcrolaliürle que penrrita aos serr'idores rrrulicipais
configurarctn os parâmctros de cobÍança das laras dc lioenoiamcÍlto A,nbiental
enr conlbrmiriade âs legisl.çôes pertinentes

l

l.i Ponl{)s Recusa Accite
1.3 I l

1.2 Slstcma de\:erá dispor de hrncionaliciadc que p!'rmita aos s€Íüdores m,rnicipais
coniigrrarem os pammetos de cobrança das ta\as de licenciame to SaDitário
em coniormidade às legislâgões pertinentes

Rui dx ldo \ennclho l)l Cenlro krr l0a.aI.l): ()Bi:1,rii0 L[1,Írdo Jo (]xrnlr\'lr\
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1.3.3 Sistema deverá dispor de fimcionalidade que permita aos sen'idores municipais
configuraron os par&netros de cot»ança das taxas de licenciaruento Urbanistico
em conlormidade às legislações pertinentes

I .3.4 O sistema deve permil-ir a oonliguraçào dos códigos de reoeitas vinoulados aos

tipos de receitas e tipo de documento de arrecadação.

1 .3.5 O sistema deve permitir a configuração dos parâmetros das licenças emitidas
pela platafornta, com a possibilidade de edição de Data I-nício e Firn da

Vigêncra, Cabeçalho, Ob,rigações da Licença e texto Sumário da Licença.

t.3.7 O sistema deverá pemr.itir a inclusão de convênios bancários das couta:;
arrecadadoras do mLmicipio.

I

l-r8 O sistema deverá dispor de área onde o servidor pode cadastrar tipos de
documentos a serem solicitados durante o processo de regularização das
empresas e autônomos.

I

1 .3.9 Sistema der,erá dispor de ambiente dc configuração, inclusão e disponibilização
de dúr.idas ou pergrntas frequentes, a ser disponibilzado no próprio sisterrla.

I

1.3.10 O sistema de','erá dispor de ambiente de comunicagâo (Fale Conosco) eÍltre os
contribuintes e as secretarias enl'olvidas, permitindo ao contribuinte realizar
questionamentos selecionando uma secretaria especitica. para que os senidores
insiram as devolutivas às requisições.

I

1311 O sistema cleverá rlispor de ambienle de configuração da Home, com
possibilidade de edição de Lcgctrpo, tirasâo, lmagens de |'.:ndo, lnsercâo de

Comunic ados, inflormações Adi cionai s, entre outros.

I

1.3.t2 O sistema deverá dispor de lincionalidade que permita ao senidor mrurrcipal
habilitado a inclusão e edição dos dados das secretarias, couro endereço, horário
de funcionamento. contatos, e-mail, assmaturas que necessitem ser impressas
nos documentos ohciais, enfte outros.

I

1.4 }. UNCIONAT,IDADES GERAIS Pontos Recusa Aceite
1.4. I Sistema deverá dispor de Íirncionalidade que permita aos serr,idores mrmicipais

gerarqn protooolos de licenciamento (renovação anual cle lioenças) cm lote ou
individual, para lançar a taxa de localização e funcionamento para Pessoas
Físicas e Jtrídicas.

t.4.2 Sistema deverá dispr:r de funcronalid"ade que permita aos servidores ca,Jastrarem
Unidades Dependentes @onto de Apoio) para o seu consecuti'u,o lançarnento dc»

process() dc licenciametrto.
1.4.3 A platalorma tleve dispor aos servrdores murioipais relatório «le situação de

processos, permitr,rdo consultas a partir de um argumento de pesquisa. ou da
combinação rie vários §'Protcnoio, CPF/CNP-f. Tipo cle Lançamento.
Secretaria Munrcipal, Status de Pagamento e infonnações de Periodo),
permitindo download em formatos XLS e PDF.

I

1.4.4 A platalorma deve dispor aos servtdores municipais relatório de movimentações
do processo. perrnitindo consultas a partir de ul argumento de pesquisa, ou da
combinação de lários 1N" Protocolo, Servidor Responsár,ei. Depanamcato.
Tempo de Analise e tnformações de Periodo)

I

14.5 A platatbrma deve dispor de funcionalidade que permita ao servtdor habilitado
criar Pertis de Usuários, assim corno suas atribuiçôes sistêmicas e

consecutivamente lincular tais perfis aos usúrios competentes.

I

1.4 6 O sistema deve dispor de Íuncronalidade que permita ao servidor habiiitado
visualizar todos os usuários cadastrados e com perfil no sistema para er,'entual
ediçâo ou inabilitação.

I

1.4.7 O sistema deverá dispor de Íirncionalidade que permita aos servidores
imputarem debitos de diversas naturczas aos contribuintes, r,incu'lados ou não à

I

1.3.6 O sistema dele permitir a conflguração dos parâmeüos das licenças ambientais
(l-P, LI, LO, LOC, LIO, DLA, etc.). Urbanísücas (Alvará de Construção-
Demoiiçâo, Reforrna e ifablte-se), ;taniiárias e i-ocaiização e Frmciona:ner:t,-r
(Certiticado de tnexigrbilidade, Alvará de Funcronamento Provisório e

Definitivo) ativando e desativando as licenças que estejam ou não em uso pelas
secretarlas

lsf''o!;'ri,ir'"t}*l,:{rti.tic\t)-.v§}at,r g9(,ll,"On?. irn?c{}§i:.s§N}iç}&í€list{)
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um prolocolo especiÍico

t.4.ó O sistema deverá dispor de firncionalidade que permrta aos sclvidores
mLrnicipais analisarem as solicitações de credenciamento para utilizaçâo da
platalorrn de emissão de notars llscais da prefeitru'a. PossibilitandLi que os

servidores analisem os documentos necessários por meio digital, aprovando ou

reprol'ando a solicitação.
1.4.9 (J sistema deverá dispor de filrcionalidade que permita ao sen,idor munrcipal

habilitado^ incluir uma secretaria municipal à um processo especílico em função
de determinada necessidade de licenciamento não preústa anteriormente.

1.4.10 O sistema dererá dispor de firncionalidade de notilicação dos servidores, por
meio de alertas na platalorma, no ato de resoluçilo ou del'olutiva por parte do

contritruinte das pendencias geradas, se_iaur estas documentais ou finauceiras.

1.4.1 I O sistema deverá enviar via domicílio tributario eletrônico notificações aos

cor-rtribuintes no ato da configuração e geração de pertdencias fltnattceiras

realizadas pelos serrrdores mr-uricipais

1.4.i2 Permitir a emissào d.o boleto clas taxas emitit'las pela piataforma lia PIX e boleto
registrado automaticamente, possibilitar ainda o cálculo automático da correçâo

monetária, juros e multas, após o r,encimento do boleto.

I

1.4.13 Permitir o registro e compensação de pagamento de forma rnstantânea para os

registros via PIX e após a baixa bancaria para os casos de boleto comum.

1414 O sistema deverá dispor de fturcionalidacle que ptrrmita ao servidor habilitado
realiz.ar o processamento do arcluivo ÍetoÍno bancário para a realização da baira
de pagamento. demonstrando em Íbrmato de planilha os arquiros processados

na plataforma, por ondcrn cronológica.

I

1.4.l5 O sistenra deverá apresentar indicadores de. Viabilidade autotnática. Licenças
automáticas para atividades de Baixo risco A: Licença automática para

ativitlades de Baixo risco Rr T,icença on-line prra atividades de Alkr risco

I

1.4.16 O sistema dere realizar o cálculo automático dos r,alores retbrentes à Taxa de

Localização e Funcionamento, inclusive em casos de proporcionalidade com
trase na data do fato gerador- nos temos da legislação municipal.

I

Aceite

1.5.1 Possuir cadastro lveb com identiÍicador único 1CNP.I) de todas as pessoas

jru'ídicas que de alguma forma se relaciotte cortr o rturúcÍpio, regisnando seus

documentos de identihcação, telefone, celular e endereços: fisico e digital, para

contato e envio de correspondêrrcias fisicamente e ao domicílio tributário
eletrônico.

I

1 .5.2 Possuir cadaslro r.leb com identificador único associando o CPF do Responsiirei
Lcgal c Sócios com os scus rcspcctivos CNPJs dc todas as çrcssoasiuríJicas <lc

direito público e privado estabelecidas no território do municipio, incluindo o
cadastro de pessoas estrartgei-r'as que denrartdarettt sen'iços de prestacloras do
município, registrando seus docurentos de identtllcação, telefone e endereço.

1

t.5l O login de acesso de usuários pessoa fisica deverá ser pernritido rnediante

el'etiração de credenciamento com certiticação digital tiberado por autr.;,ridadc

certit-rcadora do ICP-Brasil 1e-CPF) ou senha de acesso. o qual permitrá a

confirmação do domicílio tributário eletrônico. nos lermos da legislação
municipal.

I

1 .5.4 C) sistema deverá dispor de mecanismo de segurança criptogtrafada conr
certificaclo de garantia tle priracitlade das rnformaçties c1e acesso ao clomínitr
oticial do site.

1.5.5 O sistema de'"'erá dispor de reC,\PTCFIÂ na área de cadastro e acesso. I

1.5.6 Permitir o cadastro e manutenção do Endereço de Entrega de corresporrdências,
possihilitando informar. se for o caso, se é o mesmo do E,rdereço i.ocaiizaçãc
da empresa e/ou autônomo, ou de alguma das pessoas responsár,eis vinculadas.
eütando digitação desnecessária.

I

i.5 CREDENCIA.\ENIO PARA ACESSC A PT AJA*5OR*\44 tt,-.,,.i Recusa

iiilrils,íl.;.at'"pí:i?'ü{ll{,fôd$.tur}nrl) ír-!íJrô{}r?. ílt}}alodi:.§§&llí:}llíd':rí$f(}
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PeÍmitir o cadastramento digital c a maüutcngâo dos dados das empresils, tais
coruo: rrorne/razâo social, norrre fanlasra- CNPJ, ertdr"reço looalizaçâo. icleforres.

e-mail, dala constituiÇão, rcgime lederal, natureza iuridioa, porte empr,jsa,
ênciir s e ctc

1.5.7 I

I iB Permilir o cadâsbo e mânutenção onlme e iniegÍada a iülDti S til't/-ii JCi-- l'A do

quadro socieláno das empresas, identificando e qtralilicando os responsáreis

1sócios, sócios-adminislradorcs, admmistradorcs c ctc.) § su{rs Ícspcoti\És
participçôes e vigências (data de inicio e fim).
O sisrema der,erâ dispor de l'uncionalidade que possibilite a intcgüÇão oom a

hase câd"strâl dos proÍissronais arüônomos constantes nâ Í'errâmmta de gestão

lributárra da pretàitura, cle mancfa a possibilrtar a geraçâo p,rocessos dc

licenciamento e emissão de alrará.

l

1.5.9 I

1.5. l0 I)crmitir o cadasúamcnto o manutcnçâo ürlinc das pcssoa s l uridrcas irntmc,
iseltas ou que esteiam corn cxigibrLdade suspenu por docrsão administrativa ou
jutlicial. bem conro. as suas respecLivas rigÉrroias. uoloedidos tis cn4rr:sas.

I

1.5. I I Permitt o cadaslrameDto € nunutcnÇão digital das atividadcs e ocupações

prüreipais e seou.nclárias- bcm oomo suas rig0noils. luseada rras CN,{Es
erercidas pc las cmpresas
PossrhilltâI a Íeâlizaçâo do recêdastramento dlgltal de todos as pessoas iuridicâs
de direito público e privado estabelecidas no municipio, c riabrlizar a

aturlizaçôo automática do cadastro por meio do processamonto dos eventos de

atrurliTâçã o cadastral da RIIDLSINÍJUCIiPÀ e Receita ircdcral do Brasil

I

1.5.12 l

RECULARZAÇ o
2l Análise dc Viabiliüde Pontns Ilecusa

O sisterna devcrá Íqiepcionar e lrocessar os ererrtos dc êúlálise de Viairilidade
da .Iunta Comercial do Estado, tia API de LntegÍaçào.

O siíema dc\crá e\ibr. §m ibrmato de tela dc sistcma. todos os e\'cntrrs dc

Viabilidade l,ocacional. contendo as inÍtrrnações dc CNPJ/CPtr, tipo Lie ação,

rlata rlo rccebimcnto. núrnoo do prolrrcolo llcln !:omo a croDomefagc.n ü)
t de aleDdimcnlo

2.1.2

2.t l () sistema de!crá dispor de t-rmcionalidade rluc aprove aulomaticam(llllc as

Análises de Vinbilidadc ap«is deoorritlo o prazo máximo de análise csti.hclecidos
pclos l'ermos de Cc'op€rnção lecnica da Jrurla Comercial.

O sistema delerá dispor tle área onde srrlidor de uma ou mais secrelatras

responsár'eis çnssam analisar os dados das Vrabiüdades. bem ct»o int,luir
parecer lal'orávcl ou desfalorável à reqüsição

2.t.1 I

2. 1.5 O sistema deverá dispor de t'uncionalidadc de consulta e acompanhamento. glr
parte dôs cont buintes. da sua Viabilidade I-ocacional

O sistenra rleverá dispol de funciorralidarle que per IILita aos sei\idot es §

cont buintes impimirem o resumo da sua Viabilidade Locacional.

Lioenciamento de Empnesas

O sistema deverá rerepcionar e processar os elentos de constituição. aiteraçâo e

bai,la do úrte8fador estâduai da REDESIM.

I

I

)2 Pontos llccüsa

21

2.2.2 l

I

I

2.2.5

2.2.3

O sistema dcverá rlispor de lerramenta que possibillle a tramjlcção de f,rot(rcolos
dc Íenovâçôes ânuái. de h.'eÍças nunicilaii
O sistema deverii disçror de lêrranenta que possibilite a lftuliração de f(otocolos
de Iicenciâmento das unidarlcs dependertes (Dooto de apoiol para obtonçâo de

suaLs res €cti\as licen s inurtcl
(J sislemâ de\eÍa possibilitar â trâmitação drgitâl dos lrÍocessos de al1e,ação
(Eventos IIIDIjSIM: 101.102. 202, 2I,t, 2rJ 4.209,210.211.220, 218, 219. 221.

225.222. 248,226.230. 232. 244. 233. 241 ,219, )5'7,261,101. 302, :32, 407.

412, 413, 517 .601,'101, 801. 803), em meio digital, entre empreendcd)rcs e a

Seorctar'ias N'lurici s ,.1e Meio Arnbicrrte. Vi l&roia Sanitâia e dc I irürrl

O sistema de\erâ dispor dc arÍomaçâo que rr]ronhcTa e categorize o tif() de

processo ânâlisando o conllmto de e!entos, linalizan<lo/aprolando em (:asos dc
eventos que nâo necessitem de anáhsc do servidor da prelcitura.

. ,,:ll;.r.. ,jrr.it:,. .,t-..-r-_,r: i. ,:i:.

Rusdâ Rio |cfirelho 0l Cljnlro lnr l0i).('l:l': ôsi-:-i-r'ii0 t-.id.,rndo do Cxmiris l'}/\

2.1.6
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I O sistema devcrá dispo, de automaÇâo para processos de alteração que realize a

llL'ueraçauaulollraticuricalraár.irliul(,ut:.rlrr<ll,).,1rrel sarldo t,lrisl(,I úo d(
I pro.-,e.sos. pagamenlos c análi5es d( ser\ rdorcs anlcix,I ej à(, fÍ( iccs5o nol mero

I de inteligência artifrcial
2.2.'7

sscrcta as compclel1tcs

Sislema deverá gerar ünâ mscdção municlpal para cada no,'a empresa,
pree[cheÍldo aúomaticamcnte a ücha cadastral da mesma com os dados

rcccbidos no protocolo dc oonstituiçâo, após a l-nalizaçâo do proccsso pclas

I

2.2.8 Sislema deverá inserir a no\a empresa constitulda no cadastro econômico do
sisterna tribulário

2 1., Sistema deverá classitjcar automaticamente o risco geral do protocolo em alto,
módio ou baixo, de acordo com o maior risco dos CNAEs p,ÍcseÍtes no
protocolo da cmprcsa, c dc acordo com a lcgislagão municiJ»I, cstadual ott
Íêderal.

).).11) Sistema dcveÍá emitir, automaticamcnte. ah,ará de 1'uncionamento prolisóÍio
parâ os protocolos classiticados como llairo Risco R ou Mctlio Risco

2.2.11 Sistema deyerá emitir, automaticamenle, certificado dc inexigibilidade de

liccnuiamerrto o para os protocrtlos olassilioar1os oomo Bairo lüsct, A.

2.:.il O sistcma dcvcrá possuir 1'uncionalidadc para configuraçâo plo scrvidor do
mlmicipio, dos prâm€ros paÍa emissão de Licença de Localizaçâo e

Funoionamento

I

2 713 O sistema de\€Íá exibrr em tarmato de telas tôdôs os protocolos gerados ort

recepcionados pela plataíorma, organizando-os de mâneim cronológics e

contendo pelo menos os campos: CNP.TI Nomc Empresarial ou Razâo Social;
Tipo de Processo, Data do Recebimento.

l.:. t 4 Permitir corsuilas u'eb dc inÍbmraçôes do prooesso a partir de ul argumento de

pesquisa- ou da oombinação de vános, por esernplo: CN?J: Tipo dç Ilento.
Grau de fusco, 'l ipo de Processo, N" do Protocolo

I

2.2.15 Permitir oonsultas wcb dc inltrrnuçôcs dc pcnrlenoias dos protor:c)los a partü dc

um argumento dc p€squiM. ou da combinaçâo d(] \ários, por exemplo:
Proccssos com l_axas Pagas, em Débito, Isenlos, Canoeladâs, Não l riblÍáveis
entre outras. Bem oomo processos com Pendencias Docrúnentais Validadns-

Pendcntes, lndeferidas e Cancclatlas.

I

2.2 t6 Permitrr consultas rveb dc infom,açôes da análise dos servidores a partrL- dc ür
argúncnLo dc pesqursa. ou da oombinação rle vhlios, por csempkr: llesPoltsá\cl
Pela Análisc. Situaçâo da Análise, lndicação de Encamiúamento dc P,ocessos.

2.)..t7 Permitt consultas \reb de inlonnaçõcs de pcÍiodos â pafitr de um argumcnto de

pesquisa. ou da combinaçâo de \riLrios, relomalldo o rcoorte lemporal que deseia

ser analisíd,\ pelo {er\idor

I

l

2.).19 O sistenu deverú dispor tle ferramenta qr.re possibilite aos scrr idores mrmioipals.
quando nccessário, editar os processos dc liccnciameÍIto. automaticamcnte,
rinculando-os ao seu logrn,:1e acesso, tornando assim o lerüdor o atllâl
responsável pelo protocolo.

l

2.1.10 C) sistcrna dererá exibir, em cada protocolo, inlormações dos dados do processo

(llx.: f ipos de Lventos, Data do protocolo. el1lÍc outros). dados da Pessoa

Juridica (Nourc, Tipo dc Lrnpresa. Natureza Jurídioa, LrsoIições. Iittdereço.
Documento Eiscal. Informações dc»s Sóoios, Informâçôes 

^dicionais, 
en(re

outros) objelo §ocial. Atividades Eoonômicâs lr as Sccretarias F,nvolvidas no
PÍocesso

I

2.2.21 O sistema deverá exibr, em cada protocolo, a lista das atividades CNÀEs
cxcrcida pelo contribuinte. indicando automatic0mente o (lrau de llisoo
atribuido ao pÍoocsso bem como â cada atividade CNÀI.

I o sistema dererá dispor de lerrammlc de consulta das pendencias vinculadâs ao

! Corpc de Borrbeiros. drreiam€nte no sistema dc Iategra<ior listadual RLDESIM
).).22 I

2.2. r 8 O sistema deverá dispor de ferramenta que possibilite aos sen'idores nrruricipars.

quandc necessáric, \is"JaüzeÍlo ptccesso serr a possibilidarle de ediçâo e

tiamlla

:.::l .:,:r'' r_l.rr.:.,. i.rr/,i. f.rir,rj . -.úrl){ r :i:'i. í,i,-i,'r.r}]i,ril:r,:1l],

I{u3drItio\err clho 0l Cerlro knr ,0rr. Ll::f:ó35:l rr)0 ElJorrdo llo (lrrcià\ l}\
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2.2.23 O sistema deverá dispor de ferramenta de consulta do andamento do processtr

erltÍe as secretarias envolridas, lisualizando o historico de arúlise, pendeucias

documentais e status de pagamento.

I

2221 O sistema deverá recepcionaÍ e processar os eventos de baixa d<l integrador
estadual, atualizando automaticamente a sua Situaçâo Cadastral na base

mobiliária da Prefeitura.

I

2.2.25 O sistema dererá dispor de limcionalidade que permita ao serridor munrcipal,
consultar as intbrtruções de resurno do cadastr-o rnobiliário da etltpresa.

I

2.2.26 O sistema u'eb deverá possuir Íirncionalidade que possibilite ao serüdor das

secretarias soücitar documentagões de ft'rrma digital para o crnprcendedor no
processo de ücenciamento de estabelecimentos.

I

2.2.27 O sistema web deverá dispor de funçronalidade que possibrlite o envio de

rlocumentos pelo servidor, para retorno de resolução de pcntlênoias
documentais.

2.2.28 O sistema deverá exibtr um histôrico das solicitações documentais. bem como as

análises realizadas pelos servidores e as intbrmações retornadas pelos

contribuintes.

I

2.2.29 O sistema r.veb deverá dispcrr de funçionalidade que possibilite o envio de Termo
de Compromisw Ambicntai pelo scrvitlor, para rctomo de resolução por partc

do contribuinte.

i

2.2.30 O sistema deverá possr,ur funcronahdade para conliguração pelo servrdor do

mLrnicípio. dos parâmetros para emissão de Licenças Ambientais (LP, LL LO.
LIO. DLA, CILA, LOC, LAS, etc).

2.2.11 O sistema delerá possuir funcionaliüde para configuraçâo pelo serviclor do
muricipio, dos prârnetlos para ertrissão da l.,icença Saúta ia Muucipal, por

depafiamento.

I

2.7.32 (J sistema der,erá possuir funcionalidade para conltguração pelo serr''idor do
município, dos parâmetros para emissão da l-icenças Urbanísticas (Alvzuá de

Construção, Demolição, Reforma/Ampliação)
2.2.33 O sistema delerá possuir funcionalidade para cotrfiguraçâo prelo serridor do

nlnicípio, dos parârnetlos para emissão do Habite-se Municipal.
I

2.2.14 O sistema deve disponibilizar funcionalidade que permitam aos servidores
emitirem as iicenças correlatas e oonsecutiramente disponibilízar para download
para o servidor e contritruinte.

2.215 O sistema deverá dispor de frrncionalidade que registre a data, hora e o seÍvidor
que emitiu o alvará no processo.

I

2.2.36 O sisterna deverá dispor de Furrcionalidade de Cassar All'ará, irtserindo sua

respectivajustihcatira pelo ato, e indisponibilzando o dorvnload do documento
pelo conlribuinte.

1

2.2.37 O sistema deverá dispor de hrncionalidade que permrta aos servidores
realízarem análises, incluindo pileceres tàvoráveis ou desfavores, com a

possibilidadc dc ancxação dc documcntos. Bcm como drsponrbilizar, c,n uma
linha histtirrca, todas as análises já inseridas.

I

223I O Sistema deverá dispor de funcionalidade que, ent caso de alguma inlirrmaçãtt
c1e análise inserida com algum etltúr'oco. tr s:rvidor possa octtltar stm análise e

consecutivamente rnserrr uma errata.

I

2.2.39 O sistema deverá permitir o encaminhamento de processos de regularização
entre os depanamentos de cada secretana para consolidação do tluxo de

licenciamento municilxl. Benr como disponitrilizar, ern ul11a linha histtirica, corn
todos os encamrnhamentos iá realizados.

I

2 2.40 O sistema cleverá clispor de firncionalidade «1te permita aos servidc'rres

imputarem débitos de diversas naturezas aos contribuintes. vinculados à um
protocolo especíÍico.

I

2.2.11 O sistcma dcl'crá dispor dc fixrcionalidadc quc pcrmita aos scn'idorcs '.lo

município enl'iarem notificaçôes e comunicações aos contribuintes, registando
um hisl"órico dessas notihcações.

t

Pontos Recusa AceiteLicenciamento Ce Profi ssionais Autônomos

rri'i'r,,..r;"1 J'.:t,l-,,'i,, aa!.;il,',..il.lili.:.írl,\i'l':; li.'lii.a)a:,::;ir§lirll,ili{ii:'5iil

ILua da Iüo verrnelho " 0l Centro knr l0{ r. C}ll): ó1i524f,rUO Ildoradtt do Clra jás'PA
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: l.l

2.3. 1.1

O sistema der-erá dispor de ltrramenta que possibilite a hamitação de l)rotocolos
de lioenciamsnto murioipal de prohssiooais autônonror.

O sistcma deverá dispor de ferramento de consulta do andamento do processo

entro as secrerarias ervoludas, risualizandc o histc'rico d'i ê.!álise, per,dsnoias

dqJunicrtais c statlls dÊ rcüio
o sisrema de!erá dispor dc funcionaiirlade que Permita ao scnidor municipa

consultar as intbrmações de resumo do cadastro mobiliário do profissi<,nal

autôllomo

o sistema wcb deveÍá dispü de funcionalidade que possibilite o envio dc Tenntr
de Compromisso Arnbiental pelo servidor- Jxrra retomo de resoltlçâo pr.rl p61"
do contribuinte.

I

Sistema derrrá classificar automatioameÂte o risco geral do protocolo em aho.
médio ou baixo, de acordo com o maior risco dos CNAEs presetrtcs no
protocolo da empresa, e de acordo co[r a lcgislação [ruricipal, estadual ou
federal

2 rl Sislema rielerá emitir, irutomat jcamente. âh'ará de ÍLncionâmenlo JÍo1isório
para os prolocoios classilicados como [:]ai\o Lsco ts ou Médio Risco.

2 tr..l Sislema dcveÍá emitir, autoDaticamcnlc. certiticado dc incsigibilidade de

liccnciarnenlo o pam os prolooolos clâssificados como Rál\o ltisco A

2.1 i (l sistema deverá possuir frurcioualidade ;Nra conltguraçâo çr1o sen'idor rlo
municipio, dos parâmetros para emissão de Licença de Localizaçâo e

Iruncionamento.

I

2.1.6 l) sistema dcverá eribú em lormâto de lelâs lodos os protocolos gerados ou

rccepcionados pclo platafomra, organizados de maneira cronológica e contendo

pelo menos os campos: CPI': Nomc: Tipo de Prooesso. Data do Rcccbrmenb.

I

2.1.7 Permitir oonsultas rveb de inlbrmaçi>es do prmesso a partir <le um argumcnto de

pesquisa. ou da combinação de rários, por exemplo: Ct']F; f ipo de Eventoi (jrau

de fusco, Situaçâo de Processo, No do Protocolo

I

2.1.8 Permitir consulas rreb de infonnaçõcs da análisc dos semdores a parlrr dc um

arc,,rneuto dc pcsquiiâ. ou da corrrtrirração de rârros- llor erenrplt: Rcsponsáre)

Pela Análise, Situação da Ànálise, lndicaçâo de Lncaminhamento de Pioccssos

2. t.9 Permitir consultas,reb de inf<rrmaçôes de pcríodos a [Ertir de úm argu.'nmto de

pescluisa. ou da ombinaçâo de !ários, retomando o recorte temporal qLLe deseia

ser analisaclo o servirlor
O sisteme delerá dispoi de ierraÉrellla que Possit'ilile aos se-viaoies eu:licipais-
quando necessário, ristralizem o processo sem a possibilidade de edr$o e
ti írnlla

2.1 1l O sistema rleverá tlispü dc lcrrams a quc possitrilitc aos scrv idores rnrurir.rilxis.

quando nocessário, editar os proccssos de licenciamcnlo. âutomaticamcnlc.
vinoulando<rs ao seLt login de accsso. k)Ínando assim o seÍ\idor o atuaL

rcsponsá\,el pck) prolocolo

L

2.1 l2 () sistema delerá c\ibir. em cadrr protocolo, inlormações dos dados do proccsso

(llx.: Tipos dc [ventos, [)ata do protocolo, crtÍo oulÍos), dados da Pcssoa Iisica
(Nornc, Lrsoriçâo. EndLl eço, D)cuúrcxto f-iscal. Lrlinlnaçõcs Adiciurais, eutrc

outros), Atividades Econômioas e a§ SecÍetarias Enlohidas no Processo.

I

2I t3 O sistcmâ (leverá exihr, om cad?i prolocolo. a listâ das atiüclâtles CNAlls
cxercida pelo contribuinte. indicando automaticamenle o (irau de Risorr

atribuido ao prôcesso t,em como à cada atividadc CNAE
I

21 15 I

2. t. 16 C) sistcma *cb dcvcrá possuir fiucionalidldc quc possitrilitc ao scnidor das

secretarias sohcitar docLrmenlações de lbrma drgital para o prolissioia;
aulôI1ollro rL(r prujcsso de lioenciamcnto

l

() sistema $eh dcverá rlispor de funcronalidade que possihilile o envio de

documentos pelo servidor- para retomo de resoluçâo de pendências

documentais.
O sistcma dc\cÍá c\ibir um histórico das solicitaçõcs docuDcÍItais, bcil como üs

análises realiza<las pelrs servidores e as infoflrações retomadas pelos
corrtibuürtes.

l

2.1.13

2.1. 19 l

rínr.rr,. ir-.iir1'l i il ;.rr;,rr,r':!l)i!fi) irr)rii.i.r'. lii:i;rr:'i il'f irl

RuadeRio\cnnello úl acnlro lrn l0ír-CEl ô3i2lrti)(l L:ldor:dr) ilc Cffâlâ' PA

2.1. 1

1

I

I
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2.3.l5

2..1.5

2.,1. i i

O sistcma dererá possuir luncronalid.ade para conllguração pelo servidor do
rlLuicípio, dos parfurretros para cnissão dc l,ioenças Atnbientais (1,P. l,l, LO,
I,IO Dt,^ CII,A I,OC, LAS etc )

O sistema dererá dispor de frmcionalidade que permila aos servidores
imputarem débitos de diversas natq',zcs acs coatribuintes, vhoulados "unôo â

i]lit olocoio es coilico

O sistema deve dispor de funcronalidade quc permita ao oolltibuinte realizar o

prccnohimento dc lormulário aulodeclaratório om resposta às pcrgunld\
inse das pelas secrehrias municipais. onde o sist!Ína automaticamente, a

rlepender do respondido, realizará a reclassiticaçâo do rjsco da atividad(j
eccnômica.

O sisicmâ de\'erá Cispor Ce Füciorâ1idêde que peimitâ a ci ssão digial- peio
empreemledor, do txrleto de taxas de (üversâs nâltlreTrs com registro e PIX, paÍâ

lo conbiburnte
O sistema web deverá dispor de ambiente de consulia de licenciamorto pela

cmprcsa, pcrmrtúdo a cmissão diEtal c a r.isualizagâo das Iiccnças lih:radas por
cada secretaria.

O sistema também deverá lLmcionar dc maúeúa intelrada com os ouúos
sistemas previstm neste edital c possihilitar que os usúrios acessem com um^
únicâ serúa.

2.1.20

)i)t O siste.mâ denerá possLtr frrncronalidade para configuração pelo servidor do
município, dos parâmetros para cnrissão da Licença §anitáLria Mmrcipal, por
departameDto.

l

2 1.22 O sistema deverá dispor dc iurcionalidade que permita aos scrvidores
rcalizarem análises, incluirulo parecer'es lavoriilers ou rleslàvores, corl a

possibilidade de aneração de documentos. Bcm como disponibtlizat. cm uma
linha hislórica, todas as análises já inseridas

I

2 i.2l O Sistema deverá diqrr de tuncionaldade quc- cm caso de alguma informaçâo
de análise insenda oom algum equivooo, n 5elr,idor possr ocultar sua análise e

consccuti\amcntc ioscnt uma crrata.

I

2.i.21 O sistenra deverá perrnitir'o encaorirJrarnertto de processos de Íegularização
entrc os depanamentos de oada sccÍetaria para consolidaçào do lluxo tl:
licencrâmento municipâl Befi como dislonihilizar em túna linhâ histôrica, oorr
toJos os encaruúammtos -lâ Íeali/âdô*.

2.4 Co[tribuintes (Pe"-soas JuÍidicas e Protissionais Autônomos) I)oÍrtos Rccrsa

2..1.I O sistema deverá dispor de tlmcionalidade que permila ao contril,uinte
sclocionar o protocolo quc dcscJa tÍamitâr no rnomcnlo.

2.4.7 (l sistema devc perrütiÍ ao Íesponsá\cl legal da emPresa a iocl$ão de'sub-
usuários no sistcmâ para tramitaçâo dos processos.

I

2.1 :l O sistema deve disponihilizar ao contribuinle tela rpc pcrmila acomnanhar o

histí)rico de movimentaÇão reaLzado no probcolo.

l

21..1 O sistcnu dcrc dispor de ambiunto que permitil ao oonlribuintc r'isualizeLr e

tramitar todas as pordencias de todos os prolocolos pcrtencentes ao mesmo
I

2 4.6 O sistema *e'o dcr.erá disp<x de lirncronaiidade que possibriitc o enrio iic
doournentos pelo empreendedor, solicitados pclas secretarias para solugâo dc

lerrdàrciu5 dooumentri\.
2.4.7 O sistena web devrrá dispor de funcionalidadc que possibilite o onvio de T€rmo

de Conduta (\u Compromisso Ambiental, soliciladq pelâ secretaria do À4eio

Ambient.r pâm soluçâo.

I

llit O sistcma dererá dispor de ltmcionalidade quc p€rmitâ a e issão digitrl, pelo

cmprccndcdor, d,J l»lcto da tara dc [iscalizaçâo sonitária com rcgi3tr(' o PIX.
para pagamento pclo contÍibuinte.

I

O sistena deverá dispor de lurcioI,Ialidade quc pern ta a emtssâo digital, pelo
cmpreendedor, do boleto dâ ta\â de tiscalizaç:ltr ambiental mm registr.r e PlX,
pztre ptrgamcnto pclo conlÍibuinte

I

2.,1 l0 o siíema deveÍá dispor r1e frmcionalidade <1ue permita a emissão digiLil, pelo
empreendedor, do lDlcto da tara de looalizâSo e luncionammto cofi rcgistÍo e
PlX, para pagâlrrent() pelo coutribuiDte.

I

2.4. t2 l

2.,+ il

:ir]i-r' .r r-1 r'1rl ,,, i i 1r rr!,.rrr: .r.,irrr)il.',: 1r rria..,r,l.: ti_)'t'")a'ii'! r.lt

Ru.r d, Rio !€nnclho (l I Cl.Il1ro knr lolr. Cf:P: 65i2J-l,L)0 llldorrdo.Li) Curaias l'A

I
I
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2.5 I'LATAIIoRMA MOI]ILL - APP Pontos Ilecusa Aceite

251 Possuir ambienle de t),esenvolr,imento,rHomologação e Prcxfurção da I Inidade de

Suporte l ecnico (US l ) para uso do App de l-icenciamento Municipal

lDisponibilizados nas lojas Google Play-Android e .App Store-iOS) para acesso

dispositivos móveis do tipo celulares, smartphone e tablet.

-)

2.5.2 O aplicativo deverá apresentar indicadores de. Viabilidade automática. Licença
automárica para atividades de Baixo risco A: Licença automática para atividades
de Baixo risco B: Licença digital para atividades de Alto risco.

I

2 5.? Deverá permitir o envio de arquivos, tbtos e documentos comprobatÓrios
solicitados pelas secretarias municipais pâra o processo cle licenciamento.

2 5.4 O aplicatiro deverá possibiiitar a geraçâo e drsponibilização das guias de

pagamearto das taxas relacronacias à Secretaria MLmicipal de Meio Ambiente.
I

2.s.5 O aplicativo deverá possibilitar a geragâo e disponibilização das guias tle

pagamento das taxas relactouadas à Yigilâiroia Sanitária.

I

2.5.6 O aplicativo deverá possibilitar a tramrtação dos processos de Constituiçâo,

Altcração, Rcnoração c Baixa, cm mcio digital, cntrc cmprccndcdorcs c a

Secretarias Secretaria Mruricipal de Meio An-rbientc e Secretaria Munioipal de

Finarrças.

1

257 Deverá possibilitar que o contribttinte consrtlte a baixa do pagamento para

emissâo eletrônica dos certificados.
I

2.5.8 Deverá dispor de ambiente de consulla de licenciamento pela ernpresa

permitindo a visualização das liceÍIças litreradas pelas Secretarias.
I

-) Platalirrrna de Licenciamento de Translrcrte e Trânslto Municipal

3.1 C' Otl'f'tCifnA.Ç OE S DO S I STEMA Prlntos Recusa Aceite

3.1.t Deverá ser disponibilizado um ambrente de pnoduçâo e outro de homoloeação

do sisterna web de licenciarneflto de Trausporte e Tràrsito N{unicipal que deverá

operar integrado com sisternas de licenciamento e tributário da pret'eitr.ra.

a

3.1 2 dispor tle lunr.:itrrralitlade quc permita aos scrvitlores rnunrclpars
configurarern os parâmetros de cobrança das taxas em conformidade às

legislações perlrnentes

I

3. 1.3 O sistema deverá dispor de ambiente de contiguraçâo da Home, com
possibilidade de edição de l-ogotipo, Brasão, Imagens de Fundo, Inserção de

Comumcados, in[ormações Àdi"ryqq§.glqg iltÍ§
3. 1.1 A platai.rrrna cleve dispor dc Iuroionalidatle que permita ao servidor habilitadtr

criar Perfis de l-lsuários, assitn como suas atribuições sistêmicas e

consecutivamente üncular tais perfis aos usnários competentes

I

3. 1.5 O sistema dele dispor de tuncionalidade que permita ao serviclor habilitado
visr-ralizar todos os nsuários cadastrados e com perfil no sistema para er,entttal

edicào ou ina hilrtação.

I

3.1 6 O sistema der'e dispor cle luncionalidade que permita ao servidor habilitado
cadastrar Marcas de Veiculos

I

3.1.7 O sistema deve dispor de funoronalidade que permita ao servidor habilrtado
cadastrar Modelos de Veículos

I

-1. l.ó O sistema dera dispor de funcionalidade que penr-rita ao servidor habiiitado
catlastrat Cores de Vciuulos

I

3l9 O sistema deve clispor rle funcionaliclade que çrermita ao servirlor habilitado
cadastrar Tipos de Servrços a serem tramrtados pela plataforma

I

3. 1.10 O sistema de'"erá permitir o upload de legislação disponibilizando-a para

dormload no pr<iprio sistema.

I

3.l.ll O sistema deverh permitir o upload de Ivlanuais disponibilizando-as para

download no prôprio sistema.

I

3.2 CADASTITO Pontos Recusa Aceite

3 2.1 O sistema tter,erri permitir ao permissioniino ou autorizatário, pessoa tisica
(condutor protissional autônomo) ou jurídtca (empresa), contlrmar e

complementar inlormações cadastrais, realizar o credenciamento geranilo o

login e seúa:

l:i()fti ,§rilir'j3i:il(}ijtÀ]ÍÔtlk)"vr.:tÍ]iIr lisr,riirÜr:r i:tlrxrrÍli.*§lí,lif!1í{-ví<L)
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O sistema deverá possibilitar ao servidor municipal a rea do

e validação do cadastro dos rnotoristas e respotrsár,eis de veículos seja pessoa

fisica lcondutor prot'issional autônomo) ou pessoa jurÍdica (empresa);

7. Ata de Avaliação Tecuica
7. 1. Comissão de Avaliação de','erá registrar na ata de avaliação técnica, quais testes foram submetidos à avaliação. Ao irnal, a

Comissão deverá apresentar relatório da quantidade de itens aceitos e recusados para a ponderação da pontuação, conforme a ata de

avaliação tecnica a seguir:
7. 1. I . Ata de Avaliação Tecnica da Platafbrma de Gestâo Fazendríria

ATA DE AVALIAÇÃO TECNICA - TESTE I

Aos _ rlias c1o mês de 2022. a Comissão de Avaliação rlesignada pela Portarla n' _l 2022 analisará a solrtção apresentada pela

licitente melhor classtticada no Pregão, quanto ao atendmento dos requisitos teo,'ltcos contidos no I ermo de Retêrência. O trabalho

etlYamente análise dos srtos o licitant, na pro\a de conceito, a seguir:

3.2.2 I

-t. ;. -, O sisl.ema cleverá dispor de tcla onde os servirlores risualizem uma listl tle
contribuintes cadastados na plataforma;

1

3 2.4 O sistema deverá dispor de flerramentas dc busca e Íiltragem para otrmizar as

lresquisas dos servidor es.

I

3 2.5 O sistema deverá dispor de ferramenta em que o contribuinte lxtssa realizar o

cadastro de condutores vurculados:
I

3.2.6 O sistema deverá dispor de ferramenta em que o contribuinte p»ssa realizar o

cadastro dos veioulos vinculados:

-r. -1 SERVIÇOS E TRAMITE DE PROCT]SSOS Pontos Recusa Aceite

331 O sistema deverá possibilitar a realização do licenciamento de transporte aos

permissionários e autorizatários de veículos coni base na legislação mirnicipal

3 3.2 O sistema deverá dispor de fmcionalidade em que o contribuinte possa

acompanhar o andamento do sett pnocesso.

I

-1. -1. -:t Pcrmitir ao servidor acompaúar o histórico das solicitações registradas na

ferramerta, possibilitando rerisar as informações registradas em cada

solicitação e acompanhar sen status.

i

3.3..1 o web deverá possuir limcionalidade que possibilite ao senidc'r
mruricipal solicitar Cocumentações de tbrma digital para o contribuinte ro
processo cie iicenciamanto.

I

335 O sistema rveb deverá dispor rle l'r-uroronalidade que possibiliLc o envio tle

documentos pelo servidor, para retorno de resolução de pendências

documentais.

-í. -1.O
( ) srstema web deverá drspor de luncronalidade que possrbrlite o envio ,le

documentos pelo contribuinte, solicitados pelas secretarias para soluçã,r de

pcndôncias documcntais.
3.3 7 () sisterna de'uerá possibilitar aos servidotes a rcalizaçâo de análise dos

documentos anexados, rejeitando-os ou aprovando-os
I

3 3.8 O sistema deverá possibilitar aos senidores incluírem pareceres sobrc rs
pr ocessos.

I

3.3.9 O sistema deverá informar e notil-rcar os servidores sobre o yencimentt, de

CNHs e clemais docrtmentos dos condutores com dala tle '"ali<lade pâra trna

melhor gestão do licenciamento.

I

3rml O sistema delerá permitir a emissão online dos boletos pelos contribui.rtes. das

taxas Ce kansporte com registro bern como possibilitar a ieitura do QR Code dc

PIX para cotnpensação irstantânea.

1

3.3.1 I Permitir a ernissâo online de certihcado de regularidade cadastral cia pessoa

fisica, iuríchca e tlo veículo;
3.3.12 a endssão online d«r Certificado de Autorizaçâo de Tráfego (CAT) e

dernais serl'iços relacionadcrs.

1

TOTAL 200

concret1-Za-se

Isê{}À {.1;.a! 'F{.;ro 
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A]\4OS'TRA DE PRODLTTO

1 PLATA-F'ORMA DE GEÍJTAO FAZENDARIA
1. I Cadastro Mobiliário
Item

1.1.i Cadastro Online Integrado de Pessoas Físicas e Juridrcas Pontos Recusa Aceite

1.l.l.l Possuir ferramurta web responsira para realizar a gestão tlo caclastro com
identit-rcador Írrico/chave prirruiria (CPF ou CNP-I) tle todas as pesmas qtre de

algum modo se relacionem com o murrcipio, sejam elas l'ísicas ou juridicas,
para acesso a todas as platafbrmas de serviços digrtars, registrando seus

documentos de identificação, telefi-rne, celular e endereços: Ílsico e eletrônico
(e-mail), para contato e enlit'r de correspondências.

I

t.t.t.2 Possuir lerramenta web responsiva para realizar a gestão tlo cadaslro oorrt

identificador único/chave priruiria associando o CPF do Responsáre) Legal e

Sócios com os sells respectivos CM)-ls de todas as pcssoas jurídicas de dreito
púbüco e privado estabelecidas no territ<irio do rnruricípio, para acesso a todas

as platalormas de serüços digitais, incluindo o cadastro de pessoas

cstrangciras quc dcmandarcm scrviços dc prcstadoras do municipio,
registrando seus documentos de identlficação, tgleÍb4g s s1ç1e19ç9.

I

1.1.1.3 Possuir ferramenta web responsiva que realize a gestão de base de dados única
e centralizada de todas as pessoas fisicas eiurídicas Para alimentar e

retroalimentar as plataformas de serviços dtgitais, eútando redundânclas e

duplicidades cadastrais, estabelecendo os v'ínculos de resçnnsabilidatle
necessários com os demais cadastros: econômico, imobiliário, dívida ativa e

outros.

I

1. I 1.4 de ttrrarnenta web responsiva para realizar a pemtissão do registro de

todas as manutençôes de ahulizaçÕes efetuadas no cadastro de cada usuano
pessoa fisica, possibilitanclo existt o registro histórrco das mantrtenções com

data, hora e usuiído responsár,el peia manutanção.

I

1. 1.1.5 o registro r.reb de todas as manutenções de atualizações efetuadas no

cadastro dc cada usuário pcssoa juridica, possibilitando cxistir o rcgistro

histórico das manutenções corn data. hora e usúrio responsál'el pela

manutenção.
l.ír Permit lro registro web <1e todas as mantttenções de atualizaçôes elettmdas no

cadastro de cada usuarto protissional autônomo, possibilitando extstir o

registro histórico das manutenções com data, hora e usuário responsável pela

manutenção.

1. r.1.7 Permitir impressâo rvt:b da ficl.ra cadastral digital padronizada contendo as

inlormaçõcs de to«los os cadaslros vinoulados à pessoa obieto rla oonsulta.

bem como a relação de responsabilidadç com esses cadasúos a partiÍ de um

ou mais ârglúnentos c1e pesquisa (t. ex.. CPF, CNPJ, Nome ou Razãt, Soct4])

I

1. r.1.8 Permitir consultas web e auditoria de dados htstóricos, com data de ir-ricio o

Írm das ocorrências, das pessoas fisicas e seus relacionamentos. de tt'rma a

manter a integridade referencial com as demais informações da época.

I

1

1.1.r.10 O sisteÍna deverá drspor de mecanrsmo ueb de segurança criptogral'ada com
certificado de garantia de prrvacidade das inlormagões de acesso ao dominio
oflcial do site.

I

1.1.1.1t O sisterna deve dispor dc TeCAPTCFIA na área de cadaslro e acesso 1

0 sisteÍna ueb del'e garantir que os dados das pessoas e as informações
contidas e transacionadas pelo usúrio estcjam protegidas por sigilo liscal e

pclas normas da Lci Gcral dc Protcçâo dc Dados (I-GPD)

iic O iogin <ie acesso web pessoa oa deverá ser permitida mediante
et'etivação de credenciamento com certilicação digital iibcrado por autoriciade

certificadora do ICP-Brasil 1e-CPF) ou serilra de acesso, o qual pernltüÉ a

conhrmação do domicilio tributario eletrônico, nos termos da legislaçâo
mrrric

,::;ni{.}r.i ,+ t ifi.r ^Ê'::il,r: t]Liil I(\ ír:' v*.'Ifi}il rr t(,r}ll§$} . # l}}alí,' íi{.' si:,\J"irti í{:I islQ
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1.1.1.13 O sistema web dere disponibilizar destaque dos principais serr,iços para

acesso rápido dos usuários. legislação, lale çotrosço, pergturtas fieque.ntes,

menu de seruços, termos de uso e polÍtica de priracidade, outras informações
e orientaçôes aos usuários.

t. l.l. 14 Dispor de credenciamento drgital ao prolissional autônomtr usando o CP! ou

certrfrcado digital, nos termos da legislaçâo mu-ricipal.
I

1 t l 15 Dispor da possibilidade da consulta digital da situação do crerlenciamenlo dt.r

proússional autônomo.
1

l. l. l. 16 Dispor de iimcionalidade para validação/deÍ'erimento do credcnciamcnto
digital, pelo servidor público, dc pcssoas.juridicas e protissionais autônomos

I

1. 1.2. Cadastro Domicilio Tributáno Eletrônico
O sistema dcverá possibilitar o envio auttxuático e programado de notiÍicação
digital llntimações. Autos de Inliaçâo, CDAs. Comunicados) ou ern lote aos

e-mails dos contrilruintes e registrar àqucles que tirram acionados pelrl fisctl

1.1.2.1

Pontos Recusa Acerte

C deverá exibi ícores para a Caixa Pcstal de cada '"suáic caCastradc

Esscs íconcs dcvcm indicar a qr"rantidadc dc Mcnmgcns c Notiticaçôcs
pendentes de leitura. O sistema deve permitir o acesso á Caixa Postal de cada

catlastro a partir clos íoones de Notilir:ação.
O sisteÍna deverá exibir de forma clara o tempo de sessão do acesso à

ptataforma.

1.1.2 4 O sisterna deverá permitir a emissão do resumo do oadastro do CNPJ, assim

como o comprovante de situação para demonstra$o de regulmrdade cadastral
l

l. 1.2.5 O sisterna deverá dispor de mecanismo de segurança criptografada c,rm

certrficado de garantia de prilacidade das intbrmações de acesso ao domínio

oficial do site.

I

t.1.2.6 O sistenra deverá solicitar o aceite dos tertnos do domicílio tributtrio
eletrônico pelo usúrio no prirneiro acesso e conoordar sobre suas

responsabilidades, para permitir o acesso ao ambiente dc mensagens. alertas e

nol il"ica Çôes

1

t.1.2.7 O sisterna dererá enviar a conlirmação do credenciamento contendo t.l Termo

de Credenciamento e do DOMICII,IO TIIIBIIT^RIC) ELEI'RONIC' ) após a

conclusâo do credenciamento.

1

1. 1.3 Catlastro Mobilitritr Pontos Reousa Aceite

1.1.3 I Possuir f'erramenta que r''incule cada estabelecimento das empresas e

profissionais autônomos ao Cadastro de Contribuintes Mobiliários ilnscriçâo
Mobiliaria para cada cstabclccimcnto).
Possuir cadasho oniüre mobiliario, oontendo dados das elnpÍesas e

profissionais autônomos (estabeiecidos ou não no município), que são sujeitos

passivos de obrigação trihuríria instituida pelo Municipio, relacionados direk
olr indiretamente com o ISS e/ou faxas Mobiliârias 1Pr-rb[crdade e dr'

Localizaçâo e Funcionamento).

I

1.1 3.3 Pcrmitir consultas onlinc a parlir dc uma informagão dc pcstluisa, ou da

combinação de r,'ários. por exemplo: nome/razão social. CPF/CNPJ, cidade,

regirne dc tributação. sóoio e rcpresentante legal- situação dc cadastr,r.

Pelmitir cousulta online e iurplessão da lircha de Lrscriçãtt Cadastral de

empresas.

1

1. r.3.4 I

l.l.l 5 o cadastro e manutenção online do Endereço cle Entrega de

correspondências, possibilitando rnlbrmar, oaso seja dilêrente do Entlereço de

Localização da empresa. estabelecimentos e/ou autônomo. evitando ,ligitação

dcsncccssária.

I

1. t.3 6 Perrnitil o cadaslrarnento digrtal e a tnanutertçâo dos dados das elrtptcsas e

pÍofissionais autônomos, tais como: nome/razão social, nome Íàntasia,

CPF/CNP.I, endereço localização, teleforres, e-mail, data da constituiçâo/inicio
das atividades, regime de tributação. natr,reza jurídrca, porte da empt.:sa,

vip.ências, situaçâo de CN?J, situaçâo úihutária, etc.

I

l.',.2.2

iiâii;r,.r1,,'aj ^ja.:rroi:Jliif 3-\.:il. r.*'i$]:i iI {(illl(§r:}. iÍi}x:i${]rl .üf:§}ii.;§i,íiirisli::.

iluadaitjovei:rellio'l'l -Cilfc k!:t l{)':.Ci:i): 5Sj2'i-i;,1i liccracotcCar:l.ias'PA
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o relacionamento, bem corno sua vigência (data de inicio e l;m), das

efirpresas estalxlecidos no N{ruricipio cottt os Responsár,eis Contábers.

O siste,ma deve dispor que demonstre, aos servidoi'es

:nrnicipais^ c históicc ce l'cr:ra si:rpiil:cada de.s altracões caCa§rars

ocorrrdas no Domicílio TributrÍio Eletrônico, na área do estabeiecim;nto,
horrt'ro dc hrncionamcnto c dc trr

1.2 Lançarnentos de TI ibutos Mturiorpais

lmposto Sobre Serviços (lSS)

Efetuar, a partir dos dados cadastrais e de suas variáveis, o cálculo atrton-rático

para conlirmação antes do eletiro lançamunto cligrtal do ISS na ltrrnll fixa
para lo<los os proltssionais autônomos e Sociedades Uniprofissionais.
permrtin<io o lançamento ruritário e em Lrte e prlssibilitar a reemissàr't'rnline
do boleto do 1SS de qualquer profissional atúônomo que não tenha strlo pago

na data de vencimento.

1 1_3 21

1.2 Gestão

1.1.3.7

I1.3.8 Permitir o cadasko e manuten$o online e rntegrada a REDESIN4/JU'CEPÂ do

quadro societário das empresas, identifrcando e quahÍicando os respcnúveis
(sócios, sócios-adurinistradores, administradores e etc.) e suas respeciivas
partrcipações e vigências (data de inicio e hm).

11-39 Possuir mecanismo qrte iclentiÍiqrre o regime tributário mrtnicipal tI-sS, 'fasas,

Publicidade etc.) das empresas e protissionais autônomos de tbrma automática
e parameúDável.

1.1.3.10 Possuir mecanismo de ooncessão de bencÍlcio fiscal (isençôes c imurridades)
paranretrzár'el.

l.l 3 11 Permitir o cadastramento e mânutençâo online das pessoas jurídicas rmures,
isenlas ou que este1âm com erigibiliclade suspcnsa por decisâo admüristrativa
ou judicial, conceriidos as empresâs e protissronais autônomos.

It.1.3. l2 Permitir o cadastramento e lnanutençâo digital dos regimes tribrnárros
municipais, bem como suas ligências, a serem atnbuídos iis empres:,; e

prolissionais autônomos.
I1.1.3 13

I1. 1.3.14

Pennitir o cadastrame:nto e manutenÇão digital das atit'idades c ocuJ,rçôes

prinoipais e ser.:wtdarias. bem como suas rigências" baseatla na CNAE Fisoal e

Classificação Brasileira de ()cupações - CBO, respectivamente, exer;idas

Permitir manter a situaçâo cadastral das e'mpresas e

ati'ua, encerrada, paraiisada, suspensa e baixada

como:
elas

s,

ssiona'is autrlnomos

iPernritir a tramitação online do processo de encerramento das ativida'les das

empÍesâs cadastradas no muntcípio, integrado a litDESlNzl/-lunta Cc'tnercial.
iil15

If.i.3.i6 Possuir relatórios online do Caústro Ect»rômico por: Atividade Eco,'ômica -
CNAE, Enquarlramento TribLrtário. Situaçào Cadastral e Regime de

Trrbutação.

l. r.3.17 do recadastramento digital de todos as pessoirs

jurídicas de direito público e prirado estabelecidas no mLmicípio, e iiabilizar a

atuaLzação automática <io cadastro por ureic do processamento dos e','entos de

atualização cadastral da REDESIIiÚJUCEPA e Receita Federal do R asil.

incluindo os e\,entos das empresas optantes do Simples Nacionaf.

Possibilitar a realüação

1.1.3.]ti

Il.1.3.19

a consulta pública na ueb do Compro','ante de Inscrição uo

Cadastra no Municipio de ttrlas as pessoas juridicas de direito púbLco e

prilada estabelecidas na cidade, inlbrmundo o stafus do cadastro (Âtrra,
Baixada, outros de interesse da administração rnunicipal) mtegrada c'.)m os

evcutos da REDESIM/ruCEPA
Permitir o credenciamento digital a ser realizado pelo contribuinte pcssoa

fisica/auttinomo. usando o CPF ort certificado tligital. nos termos da legislaçàcr

municiçnl, para emissâo da Nota l"iscal Avulsa l)gital a ser expedidr pela

própria pessoa frsica

Pos

IPermitir a limcionalidade para o servidor público, realizar a contirmzrção dos

dados e o deferimento do cadastro de etuissor de Nota Fiscal At'ulsa, seur a

necessidade da presenÇa do contribuinte.

1. r.3.20

Pontos Recusa Aceite

t.2.1

;'i'-),ir5.r1,.,r j:l:;:":rl)..i(,r:.i.!.'/i.lr:l:i!(lil)r.I.'1.' ii"ii('a), 'iiii'i,liii'iii.a';iil
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t.2.2 Possibilitar que os tomadores de serviços do município realizem as retenções
digitais do ISS dos serüços prestados por prestador de outlo nnlricípio, cujo
serüço se enquadre na hipótese de local da prestaçâo, nos termos da

legislação municipal e federal.

1.2.7 Possibilitar o cadastro neh de prestadores de outros municípios e permitir a

emissão de boletos de ISS para o município, do rol dos seniços cuio tributo
cstcja dcflrnido como local da prcstaçâo nos lcrmos da lcgislação cm vigor.

I

1.2.1 Calcular os acréscimos legais (atualização monetaria, juros e multa de mora)
do ISS.

1.2.5 Emitir relatório r1o lançamento tlo ISS por tipo de cnquadramento. sttuaçàtr

tributária, situação de pagamento e origem do tribulo.

1.2.6 Dispor de t-erramenta que realize a gestão completa do 1auçamento do ISS

para os serviçt-ts oonstantes na Lci Comple,mentar n" 11612003. possitriLtando

a emissão dipltal de nota tiscal de serviços realizando o ccrntrole automático
daquelas qr;e geram ob,rigações de pagamento do ISS Proprio a pagar ao

municipio (reppa do estabelecimento do prestador) e a outros municipios
(regra do local da prestação), contidas no artigo 3o da Lei Complementar
11612003 e legislaçâo municipal. identificando por meio do item da lista de

serviço cujo ISS deve ser recolhrdo pelo tomador no local da prestaçâo, por

rleio das notas fiscais emitidas pelo srstema.

1.2.7 Dispor de hrncionalidade para emissão digi'tal rie nota ítsca1 de serriços, sem a

geração cle debitos cle ISS, por se tratar de lançamento clo ISS na fcrrma Fixa.
I

1.3. NOTA F'ISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA

1.3.I Credenciamento e l.ogin P«rntos Rccusa Aceite

1.3.1.1 Pemritir o sisterna disponitrilza pelo ureuos o web site cour atnbiente de

produçâo e outro de homologaçâo do sistema de nota fiscal de serviço digttal.
com base de dados integrada com outros sistemas municipais, contenrplando
área para cadastro e acesso ao sistema com certiÍicado de segr-trança,

intbrmações sobre legislaçâo, serviços mais utilizados, fàle conosco dqta!à

I

r.3.1.2 Permitir o sistema realizar o credenciamento de prestadores de serviço
emissores de Nota Iiscal Ar,ulsa Digital.

I

1.3.1.3 Permitir o sistema drspor de mecanismo de segruança crlptograÍàda com

certificado de garantia de priracidade das intbrmações de acesso ao domínio

oficial do site.

I

1.3.1.4 Permi trr o srslema web p<-rssui <-rs controles exigitlos pelas normas da Lei Geral

de Froteção de Dados (LGPD), garantindc que os ciaCos das pessoas e as

informações contidas e transacionadas pelo sistema estejam protegidas,
inclusive por sigilo tiscal.

l

1.3.1.5 Permitir o sistema realiz,ar o credenciamento de tomadores de serviçc -

pessoas fisicas e iuridicas.
1.3.1 í.r Permitir o sistema disprr de lcrramcnta que possibilite o Rccadastramcntcr

digital de todas as pessoas jurÍdicas de direito público e privado estabelecidas

no município.
r.3.1.7 Permitir o realiz.ar o login com senha hberada durante o

credenciamento.
Após o cadastro, spo11r hilizar resun-ro de dados inseridos pela pessoa lisica
e/ou juridica para conlirntação.

1.3.1 8 I

1.3 l9 tr^*. üãDot"fl aÍúti r runtlÁRIo EL llT RÔNIC o inlbrmado dura nte o

cadastro as urlbrruações para realização da autolização de acesso e

deferimento de cadastro;

I

1.3.2 Frnissão de Nota Fiscai de Serriços Dgitais Pontos Recusa Aceite

1.3.3.2 Permitir o sistema a emissão de nota fiscal de serviço digital corn cadastro de

Tomadores de Seniços para futua identiticação por CPF/CNPJ ou

documento lro caso de estrangeiro.

I

113.3 Permitir que o pnestador de serüços realie a emissâo de Nota F iscal de

Senaços Digital apenas com as atividades pro'"enientes do cadastro do

contnbuinle, controlando de lorma automática a relação CNAE X Serriço de

l

l:iarri)5 .fr ii.r' 'pi.ilc dltJr,' iôiJr:; r/qi§r:l iJ s§,bür!l.. {1 t}Ialê a'ri .$§fo}'íl}§ íêa i§tê
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o enüo de e-mail indiridual int'ormando sobre a emissão1 3.3.18 o

ou sobre o recebimento de Notas Fiscais de Serviços Digitais para o endereço

eletrônico. i.nibrrnado pelo Prestador Ce Servicos ou oeio Tomadcr do

d.e acordo com a con o escoliri<ia no

acord<» com as alíquotas do município

1r .3.3.4 Permitir o sistema a emissão dc nota liscal tle serviç«r digital com oontrole <Ia

retenção ou não na fonte do ISS com base em lista de tomadores substitutos
conforme definido pela legislaçâo do município.

I1 .3.3.5 Demonstrar a existencia de nota fiscal de sen'iço digital com controle da
Isenção, ou imunidade ou Exibilidade Suspensa do ISS nos casos em que o

Contribuinte teúa esse registro em seu Cadastrc, Econômico.

11.3.3 6 Permitir o sistema a emissão de nota fiscal de serr"iço digital com dedução da

base de cálculo, g-rando se tratar de servrços de intermediação e

agerrcialnento, identifiçando o CPF/CNPJ do prestador. IrlrlteÍo e ralor da

nota e valor da dedução.
Ill37 Permitir o sistema a vistiaiização em tela de itens qne compõem as

inÍ'ormações da Nota Fiscal de Serr,iços Digital antes da efêtiva emissâo da

Nota.
1 .1.3.8 Permitir o sistema a emissão de nota Íiscal de serviço digital com numeração

sequencial e ineremental.
II .3.3.9 Permitir a solicitação para unissâo de nota awlsa via sistema.

Permitir a liberaçâo da nota a'uulsa de tbrma automática após compensação de
pagamento.

I1.3.3.11 Dispor clc llncionalidade p.rra que os koltssiouais Autônomos realizcm a

emissâo da Nota Fiscal de Serviços Digitais Arulsa, dcsde que estejzr em
situação regular com o pagamento de ISS Fixo.

1Dispor de flmcionalidade gue possibilite a emissão de Nota Fiscal de Seniços
Digital e o controle automático das aliquotas do ISS das emprcsas optantes do

Simples Nacional, com base na Receita Ilruta Acumulada dos irltimos 12

meses, conforrre a Lei Cor-nplernentaÍ n'' 155i2016.

1 .3.3. 12

1.3.3. i3 I

I1.3.3. 14

Dispor de frurcionalidade que possibilite a emissão de Nota Fiscal de Serviços
Digitâ1, realizanclo a notificaçãtt atttomática de rlesentlmrlramento t1o regime
para o exercicio posterror, quando a Receita Bruta Acumulada do

MEl/Simples Nacional ultrapassar o limite em ate 20oÁ, conforme a l-ei

!s!Lp.19.94!ry:13/2006. _
Dispor de firncionalidade que possibilite a emissão de Nota Fiscal de Serviços
Digital, realizando a notificação automática de erclusão do regime do Simples
NacionalÀ4El quando a Receita Bruta Acumulada dos últimos 12 meses

ultrapassar 2llo/o do sublimite regional, confcrrme a Lei Complernentar n"
\55120t6.

I1.3.3. i5 Pcrmitir quc o tomador dc scrr,'iço substituto ou rcsponsárcl tributário. rcalizc
a reto-rção do ISS dos prestadores que se enquadrem na reEtra prevista no Aí.
4" clr Lei Complementar n" 1 l612003.

ll.i 3 t6

I1.3.3.17

Permitir que o tomador de serviço substituto tributário aceite l'ia sislema as

notas írscars a'"r-Llsas emitidas contra ele para et'eito de retenr$o do ISS,

desokigando o prestador do cumprimento da obrrgação de pagamenlo do

imposttr
O sistema deve limitar a emissão de notas fiscais de scrviços para empresas

optantes do SN e SIMEI, apenas para as atiúdades CNAEs lrrrnitidas e

impossibilitar a emissão para as impeditivas, conforme dehnido por
Resolução c1o CGSN,

II.3.3 19 Permitir o contribuinte realizar a impÍessão das Notas Fiscais de Serviço
Digitais emiticLrs ou recebitlas.

Pontos Recusa AceiteL i. 3 Funcionalidades l)rversas

l.(:Jfir,í.1;,i.r''t]ailcittji,iít{f}ii'ltt*ili iLS(J*}$r:?. âfN{liodrl§li§t'lr}Êit":;<lt',

Rua da Rio vennelho'01 - Centro km [Ott. CEP: ó8524rt00 Eldorado tio CarajávPA
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11.3.3.1 Permitü'ao contribuinte Tomador de Serviços consuitar a

v-eracidade/auterrticidade da Nota Fiscal de Serriços Digital recebida atI.arés

de um conjunto de inflormações como: CNPJ do Prestador, Número da Nota
Fiscal de Serviços Digital, código de verificaçâo e códigt.r da imagenr de

seguranÇ4.
tI .3.3.2 Permitir o sistema apÍesentü Lir.no Fiscal Digital contemplando as Notas

Fiscais dc Scrviços Digitais cmitidas por Compctôncia.

11 .3.3.3 Permitir o sistema no ambiente contriburnte, exportar (

XML) as Notas Iiiscais de Serviços Digitais
XLS e/ouarqul\os

II3-r4 Permitir ao contribLrinte consultar as Notas Fiscais de Serr,iços Digit,ris
emitidas e recebidas atrar,es de ltltros como: Tributação, Status dâ Nota

§ormal, cancelada etc.), período. por prcstadc-rr de serviços ou por tomador

de serviços.
Idos contribuintes nomeados cotuo Sutrstitutos Tr,butários

na Home, área adminrstrativa dos servidores públioos e área das empresas.
Pennitir a consultal .3.3.5

I1.3.3.6

11.3 3.7
fora do murricípio, do Recibo de Retenção na Fonte. e consulta de

t-uncionalidade aos prestadores de serviço de dentro e

na Fonteautenticidade do Recibo de
Pontos Recusa Aoeiteda Empresa1.3.4 Con

1 .3.11.. 1 Permitir que o contnbuinte visualize as tnÍ'ormações

como: Inscnção Mrrnicipal, CNPJ, Razão Social. Norne Fantasia" Endereço,

Atiridades CNAE em seu ambiente.

cadastrais da empresa

134.2 Permitir cluc o contribuinte opLc por receber e-rnail a oatla NFS-c emi

receber e-mail a cada NFS-e recebida, receber o XML no e-mail a cada NFS-e

recebicla, enviar e-mail ao lontador de ltrra do mturicípio a cacla NFS-e

emitida.

tida.

1Permitir que o contribuinte inclua site, e-mail e liase de segurança nir

configuração.
1.3,+.3

IPermitir que o oontritrurnte çadas[c as alitluotas padrões relercfite os impostos

[ederais.
1.3 4 4

t1.3.4 5 a emissâo ds nlrta Ílscal, a solução disponibiliza área

especifica para envio dos dados da emissâo da nota e possibilidade de cadastro

de texto e remetente o en\'10 e-mail.

Permitir qr.re ao

Permitir a inclusão de Logotipo cm .ÍPE(i. respeitando tr tamanho mi,xrmo do

arquivoern 1Okb.

1.3..1.6

Pontos Recusa Aceite1.3.5 Programa receptor de RPS em lo1e via API
1disponibrlzar ao contribuinte possibrlidade de mt!'gração

com um progtrama emissor de RPS - Recibo Provisório de Serviços própricr

das empresas para utilizaçâo regular, possibilitando que o serv'idor a prefertura

Permitir o slstema

rcalize a litxração do ttso.
I

1 .3.5.2 Permitir que todas as re€tras de negócios da emissão

cligital se-1am utilizadas na recepção do RPS - Recibo Provisório de Serviço

emitido pelos sistemas própnos das empresas atraves de XML.

da nota t-rscal de ser.,iços

Il .l. i.3 rea\zar a rrtegÍação do sistema próprio do contribuinte corrr o

serridor da Piet'eitura, através da troca de intbrmações vra servtço lv'b-
Preleitura

11.3 5.4 Dernonstrar nota fiscal con'

do RPS lra nota.

de RPS em Nota fiscal. ir-rdicando o número

Recusa AceiteP«rntosI i ír Irlnrissào de or-ua dt: iSS

1.3.6.1

1.-7 4.i Permitir a de suh-usuários no sistema controlando os privilegios de

acesso aos menus da eÍnpiesâ.

Perrnitir ao contri a ernissâo online da guia de reco ;ento cie

ISS, podendo emrtir uma única guia com diversas notas da mesma

.-a.i']i.j:r:..i.{'r:.',,'.::itj: ai'r:.-r i'.rt{.li:l::llaijli:.,}.':i iial;i:.Cll,l.::a:l,it1l:i8rlÊ:J;Sfi.i

Rua«JaRiolennelho.0l centro k.nr l(l|.cI'P Ôçi2.1.(.10 I:liioradoiiocurajás,PA

I'
i

Permitir a consulta do histririco de Tributações oriundas do cadastro

econômico da empresa na área administratila dos servidores público,i.

Possuir

t

I

1 3.5.1
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Permitir ao contribuintc selecionar quais Notas lriscais de Serviços Dgitais
ernitidas e reoetridas derer ão ser cortsrdcrarlas para pagatrrcttto ua guia tle ISS

Proprio ou guia de ISS R€1ido na Fonle a seÍ emitiú.

IL:r.6.2

iPcrmitir o sislcma apesenlar na guia a sorlatoria do \alor ldal do ISS a scr

rccolhido mediante as trotas liscais selecionadas.

IPermitir o sislema reulizar a oorroçâo do valor a ser ttr:olhido com os

parànetros definidos para juos- multa e corr€ção lnoDetária
1.1.6.4

r 3.6.5 Permitir o Conlribuinte oonsultar ss Guias através de ltltros como periodo,
situaçao das guias @mitidas, Canceladas e Pagas).

I

AceitcPonlos RecLLsil

Permitir a emissão do boleto do tSS via PIX e boleto reg:strado
automaticammte, realizando o registro e coml)ensação de p{rgamento de

tbrma instantânea pam os registros r'ia PIX e após a baixa bancária para os

casos de boleto comruu.

l.1.7 Nota Fiscal do Tomador

1.i.6.6

Il.:1.7. I Permitir ao contriburnte reaüzar a escrituraçâo dos seniços contataCos de

prcstadorcs dc fbra do mtoicipitt cluc nâo possucm aocsso ao sistoma MS-c
Il. -r.7.2 Pcrmitir reter o IsS dc prestadores de lbra do nrrnicipio durânte a escrittlÍâgão

1i.7.3 Permitir ao tomador imprimir o rccibo de retmçâo do ISS para as nolas

escÍittüadas corr rctc
AocitcI)ontos RccusaL 3.8 Controle de cancelamento de Notal Fiscais l)gitais

l1.i.3 I Permitir que o cancelâmryllo somelte de\a ocorÍer quln
cmitida não cstir.cr vinoulada a una pmia dc ISS cmitida ou pagu ató a data dc

venciolcnto ou duraDti. a compelência da curissão. de acordo com a Legislação

do a nota fisca I

do Murucípio
O sisleÍna .leverá lernitir o caDoelamenlo (las notas fiscãis emiti
em consideraÇão as transações comerciars nâo finalizadas. para isto, o sisteÍvr
deverá possibilitar a inclusão do motivo do cancelamento.

t1as. lt-rancíolrs2

1 . i.8.3 (J sisteÍtra de\e controlâr o cancelamento de Notas |iscais con tbrme as regras

estalrlecidas pela peieit*a. diçonioilzandc lo e-r:a:i <ie eario cla iloia
fiscal link de consulta para veriÍicar a sitrmçâo da nota iiscol e em csro de

cancelarnento, disponibilüação do PDI da nota tisoal oom tarja de

"cancelada".
1.3.9 Controle de tomadores de serviço nâo rdaltificados - l)ilersos fomadores

l.l t0.l

llcousa ÀoeitePontos

Como pre requisito, r, sistcma deverá pcrmitir a paramctrizaçãtr

controle de tomador nâo identifioado nomtmioipio, plcnsto em Rcgulamento
do uso dol.l.9.l

IL) sistema deverá apresentar na rotina de emissâo cle nota. esclusito nara a

utilização do tomador nâo identificado.
1.:9.1

INa cmissão da notâ liscâl o sistelnâ dcvcrli realizar a validaçào

d(j utilizaçâo do I omâdoÍ nâo ldultittcado Para a lnscÍição Municipal,
impedindo a ernissão das notas lisc.lis Para os casos em quc não haja c

das pc miss(ies139.1

PorÍos Rccusa Accitc1.3.10 Adnirristrativo - Nota Fiscal de Scrriços Digital
IPermitiÍ ao gestor realtz ar a suspmsão da exigihlidáde do crédito hibutáÍlo

por Decisãc AdnrinistÍativa ou .Iudtcial.

1 1 l0 2 Permitir âo geíoÍ il]cluir, alterar ou desátivar regisÍro de beneticios Farâ os

cotrt bumtes, atrlbulndo lrrbutaçôes esPectals (Isenção e Irnunldade) sem

incidência de recolhimento.
lPermitú ao gestor realizar o cancelamento ü nola

admillistrativanleflte. registrardo o núIero de prooesso adtlriristrati\ o e o

moti\o.

liscal de serviço digital1.1.10.3

II i l0.+ Permitir o cancetamento de notâs Íjscâis e escritllrâs de serYiços tonl,i.los-

adminisúalivammte eÍn lote, oom a mesma justiücatrva/mot1lo/Proccsso.

AocitcI'ontos Rouusa1.3.I I AdmmislÍÍtivo - CNAE e Lista de Serviços

' i í.!)rrr" .Ii:ii_r"l_'\ri-'i r'ir:'i-'

Ituâdâliioçennelho"l)1 Cetro km l0| Ci:P: a)Si2{ í)l)L' llld(Ífldo do Círú.r\'P1\

1.t 6.u

dc scrtiÇos

I
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I13.11 t Permitir no sistema a úsualização de relatório de CNAIs. bem comc
dernotrstrar os repeotir'os serr.iços vinculados para uso uo srstenra.

I1.3.1t.2 Permitir no sistema a '"isualização de relatório de Serviços, bem como
demonstrar as repectivas CNA-ES vinculados para uso no sistema

P«rntos Recusa Acerte1.3.12 Admuristrativo - Guia de Recolhimento

I1 .3. 12.1 Pennitir o sisterna pararnetrizar a quantidade tnáxima de arredoudametÍo
(diferença contábrl) para a emissão de guia de recolhrmenLo.

It.3.12.2 Permitir ao gcstor configurar o valor de correçâo monetiiria a ser aplicada ao

ISS/Taxas, de acordo com a Legislação do MLuricÍpio.

Il._1.12.-3 Permitir o sistema a inclusâo de vaior relerente â iuros de acordo corn a

lcgislaçâo do muricipio.
I1.3. 12.4 Pernritir ao gestor cadastrar o'lalor dtt lIFM de acordo cotn a legislaoâtr

municipl e atualização para cálculo de taxas.

IL3.12.5 Permitir o sistema utilizar calendario vrnculado a lista de Í'eriados do

municipio para consideraçâo na data de r.'enoimeúo da guia de recolhir-nentt-r

para un cleterminado ano lisoal.
Pontos RecrLsa AceiteI i li Relalririos
IO sistcrna dcvcrá pcrmitir gcrar c imprimir Rclatório dc Notas Frscais dc

Serviços emitidas aptrupadas por CNPJ/CPF, que alxesente informaçcies comt"t

Valor da Nota Fiscal, Valor do Serviço. Valor do ISS, podentlo scr filtrado por
período, por notas pagas, entre outros.

1.3. l3 . 1

(J sisterna dererá permitir gerar Relatório que possibilite Íiltro por

informações tributárias, TRIB UTAVEL, IIvÍt,lIrlE, i SENTO, SUS PE l{ SA

POR DECISAO JUDICIAI-, SUSPENSA POR PR(XESSO
ADMINISTRATIVO, PARCELADO, para que seia possív'el localizar CNPJ

com notas fiscais nessas situações.

r.3.13.2

i1.3. 13.3 O sistema deverá permitir gerar RelatÓrio que possa seÍ fliúado por

inÍbrmações de origem dos rlebitos
Igerar Relatôrio que seja possír'el identificar

contribuintes com base nos tipos de recolhimento, identiticando contribuintes
que fizeram retenÇões de ISS e estâo oom DEBITO

O sistema deverá permltrr1.3.13.4

IO sistema tleverá permitir gerar Relatório que aprc§cntc

seruiços prestados com ISS não Incidentes no Município, competêncta e

CNPJ, utilizando Íiltro de períoclo.

inlbrmações dc1 .3. 13 .5

I1.3. l3 6 O sistema dererá permitir gerar Relatório que apresente o Movtmento
Econtimico das Notas Fiscais de ser'"'iços emitid.rs por contribuintes
prestadores, utrhzando filtro de período e apenas Notas Tributáveis por

optantes do Simples Nacional.
I1.3.13.7 a üstralização e impressâo em XLS de relatório,

contenrlo o latruamento do contribuinte, buscanrlo por periodo, inclrtsive com

os totalizadores se o contribuinte excedeu o hmite de faturamento para o

O sisternâ del,erá permltlr

regime que se enquadra.

I(J sistema deverá dispor de reiatório para visr.rahzaçâo em tela e XLS. para

consulta de Débitos, permitindo seleção por período, maiores devedcires e

intervalo de r'alores a ser consultado;
1.4 CIIRENCIAMENI'() DASi L,MPRESAS oPl ANTI,S PEL( ) SIMI']LES NA(l

i.3.13.9

IoNAI ,

Recusa AceitePontos1.4. I Cadastro de l-avouts e Imputação dos arqutvos da R-FB

IC) sistema deverá realizar a importação de arqurvos do sistema do Sirnples

Nacioual PGDAS-D.
1.4. l. I

1.3.13 8 O sistema deverá gerar relatório que apresente as maiores

de pagamento de ISS Próprio, baseado tto tttovimento de uotas emitidas e não

recolhidas pelos contribuintes, utilizando filtro de periodo. identitlcardo os

cont:rbuinles e:n iélito.

|jciüE ,{ I ;Jí "Fi.:r§ dlui: Íí.,{1r'r vt)i*r}l iÍ s*}bâr} . f, l}tiló' l)i'' .SIiNtí*§ íe-: ;c{ir
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I1.1.t.2

I1.4.1.3

O sistema deverá permitir o carregamento de arquir,'os da IÜ8, demonstrando
a evolução do processarncnto eÍIl tflnlos perr;errtuais, possibilitarrdo quc seja

leita a identificação dos laJ'outs dos reÍ'eridos arquivos para importação, no

flront-end e em tem[» dc execuçâo pelo usuili<t gestor do sistema. (laso seja

necessária alguma programação Fxlra processamenb de novos arquivos a

contratada deverá realizá-la para não haver descontinuidade do trabalho da

O sistema deverá possuir uma tela para visualização do conteúdo dos arquivos
carregados da RFB, tle forma simples e amigável.

fiscalização do município.

I1.4.14 O sisterna dererá disponibilizar uma lista de importações para facilitar o

controle das cargas de arquivos da RFR, contemplando pelo menos os

seguintes calnpos de informações. data do pÍocessamento. competêucia do

arquivo, para os casos de arquivos de erentos por período. exibir tarnbém a

data de efleito.
I1.4.t.5

1

(J sistema deverá exibir uma lista de rmportagões rntbrmar a quantldade de

arquivos importados com sltcesso e as respectilas qururtidades de arquivos em

Droccssamcnto ou oroccssados coln cÍTo

Quando estiver utilizan<io a tela ds consulta dos iegistros dos arquivos
importados da RFB, não permitir a alteração dos nomes dos arquivos em

Íirnção da necessidacle da manutançâo da integritlade dos referitlos arquivos e

dados origrnais da RFB.

1.4.16

Pontos Recusa Accite1.4.2 Relatórios de Crtuamento entre os dados declarados na RFB e na Nota Fisoal de

Serviç«rs Digitais
1.4.2.1 un relatú io online colrtlxrrativo totalizar1o por

Contribuinte identificado pelo CNPJ Rarz, entre os valores de serviços

declarados no DASN / PGDAS-D (Receita Rruta de Mercadrlrias, Locação e

Serviços) com os valores inÍ'ormados no sistema da Nota Fiscal de Scrúços

Digitais, seguindo o modelo de declaração do DASN / PGDAS-D e apresentar

as diferenças entre os movimentos declarados entte os dois sistemas.

O sisterlla úeverá aprcsetttar

11.1.2.3
como base para comparação das apurações realizadas para identitioacão das

s por oornpetência,O sistema realizar a soma das Notas Fiscais

IO sisterna rJe'r'erá disponibilizar pelo menos dos seguintes relatórios de gestão

do SN: Faturarnento do Contribtrinte, Consultar Notas Fiscais Flmitidas e

Recebidas de empresas optantes do SN. consulta de Declara$o de Venda de

Mercadorias e Folha de Pagamenlos, Consulta de Dados de Declaração

PGD^S e de Desenquadramento e Exclusão.

t.4.2.4

IO sistema der-erá demonstrar o detalhamelto dos dados da Receita Bruta de

Mercadorias. Looação e Serviços ooüt as Faixas A, B e C de 3es1du i:om a

declaração

1.1.2.5

t.4.2.6 'á apresentar Í'erramenla de Malha Iirscal que possibilite a

demonslração de relatório em tela, contendo as ocorrências encontradas à

partrr do cruz amento de informações, permitindo a realização de tiltros por:

período da ocorrência, período de referência. a busca pelo CNPJ indiridual de

contribuinte. a trusca pelo CNPJ de todos os contribuintes. tle trcorrêr'cia
identificada, referência â qual tipo de arquir-o tbi utilizado para identiÍicar a

ocorrência, assim como identitlcar as enllresas que excederam os lirnites e

sublimites do estado quanto ao faturamento.

0 sistema dever

I1.4.2.7

1.4.2.2 O sistema dercrá apresentar por mero lilnos das atrvidades de lo:açâo,
meroa&-nias e serviços. oontemplantlo ainda hlLros p<)r trpo tle operação

(Apuração ou Retificação), por período de transmissào, por periodo de

aprração e pelo nÍrmero do recibo para confrontar informações r1o

l:'.:za:re."lio.

A 'amenta da Malha I'iscal contrda no lten-r | .4.2.7 <leverá possibilltar ao

fiscal de tributos municipais a permissâo. a análise e o gerenciamento das

ocorrências que serão listadas de cada contribuurtes de acordo com a.
divergêrrcias de Rq:eitas Brutas Apuadas (serviço, rnercadoria e ltrcaçâo) que

loram declaradas pelo PGDAS e cruzadas com as declaradas no sist.:na de

I da hefeituraNota Fiscal Di

t.r.ti) ,et, : :'. ,.:. rt'r :i, ,' ,.,,itj. : .i:r\11;l)i;':: ;l:li,...lr'i.:'il-l;ri-rri'jÍrr'ili,

Rua du lüo reirnelho .'01 Cenlro Lnr l()1. ,,J:P, 11351{- :Í,r0 L.ldorldo do Cara.jás,Pl\

t it,

I
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1.4.2.8 O sistema deverá permitir o controlc das ocorréncias a exit'ridas na Malha do

rnruricípio. a set erlr ü'atadus por rneio do SEF ISC da RFB, par a que o fiscal do

município identitique, analise o posleriormeirtc inlorme no proprio sistema da

prefertura por meio de registro de status próprios identilicando as açires de

controles Ílscais realizadas.

i

1.4.2.9 O sistema deverá dispor de visualização geral em tela de todos os registros em

quc houvc altcraçõcs cadastrais c fiscais na basc dc dados da Rcccita Fcdcral
do Brasil. a partir do carregamento dos dados do Arquivo de Eventos por
Período (EVE/PER), cxibindo as u.rlbrmações do CNPJ, razâo scroial. rlata cle

eieito, data da ocorràrcia e a natureza do e\ento. os tipos de eventos ocorridos
cle inggesso e exclusão de empresas optantes do Simples Nacional e de

inclusão, desenquadramento e exclusão do SlMEl.

I

t.4.2.10 O sistema dererá possibilitar a visualização em tela do relatório dos dados

processaics indir,id,;airnente cie caia CNPJ informatrdo cs efertos soDÍ:e cs

registros da ernpresa optarlte do Simples Nacionai, aglupando pelo CNPJ
todos os eventos de inclusâo, exclusão e desenquadramento relacionados
àquela empresa.

I

t.4.2.11 Dispor de alteração na base de dados das empresas registradas no stslema de

Íbrma automática a partir dos arquivos processados, atualizando o Regime
T'ributação, levando ern consideração a Data de Et'eito do Regime -l'ributação

mais atual.

I

1.4 2.12 O sistema tlever/r dispor de árca paru que eventos pr(rprios do município.
relacionados à Fatuamento dc onpresas do Simples Nactonal, assin: como
enquadradas do MEI, sejam analisadas. permitindo o controle de documentos
entregues, enviados, inclusão de mcltivos para cada situação, assinl c,rmtl
encaminhamento do et'ento para o rol de empresas que devem comP()r o

documcnto dc notificação da Rcccita Fcdcral cluanto a tàturamcnto ctccdido.

I

1.4.2.t3 Dispor de geração e recepção. tlo srstellla, os lotes de evetttos cout arqúvos no

Íbrmato .TXT contendo informações de desenquadramento ou erclusâo de

regime do Simpies Nacional das ernpresas que ultrapassaram o'lirnitr: de

fatlramento.

I

1.4.2.14 Dispor de Exportagãr: dos arquivos no tbrmato padrão para o tiscal baixar e

encammhar ao aplicativo de Exclusão de Contribuintes do Simples Nacional
em Lote, ao Sistema da Receita Federal do Brasil.
O sistema deverá dispor de fimciona[dade de notiticaçào que permitr ao

servidor alertar o contribuinte que possuir dif'erença em faturamento Je

serúços com ISS devido no mrmicrpio, apurada entre o PGDAS-D e NFS-E.
notiÍicand«r-c'r para regularização.

I

1.4.2.15 I

1 4.2.16 O sisterna deverá identiÍicar atratés de relatório os contribuintes que por
ultrapassagem do limrte em até 20%o e em mais qrc 20"/u, que dercrâo ser

cxoluídos dr-r SN.

t.4.2 t7 O sistema deverá realizar a gestão automática de notas irscais emitidas coln o

Regime Simples Naoional, para empresâs excluídas de lorma retroativa, de

Íbrma que â eÍnpresa t-rque automaticamente com debitos relativos às notas

fiscais emitidas com ISS PROPRIO.
1.1.2. 18 Deverá permitir a importação e processamcnto de arquir,os do Simplcs

Nacirural da Receita Federal. Após o processatttento. o sistettta dever.i gcrar o
arquivo de resposta no padrão especificado pela Receita Federal.

I

r: nrclanaÇÀo DE TNSTITLIÇÕES FINANCEIRAS

1.5. I Cierais

Dispor na rveb que possibilite às instituições financeir.rs do

mrxricipio, o processamento da Declaraçâo Digital de Serviços das

Instituições Financeiras/Paclrão ARRASF no sistema da prefeitura, c qual

deve estar parametrizado com as contas do Plano de Contas COSIF/ISACEN
devidamente associados aos itens da lista de servigos da Lei Complementar n"
11612003.

i5.ii
Pontos Recusa Aceite

I
I
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1.5.1.2 Dispor de demonstrativo de valores do ISS Mensal a Pagar. apcis o
processarnento da DIF, coltendo os valores de ISS associados aos códigos do
Plano de Contas COSIF e os respectir,'os itens da Lista de Seniço da Lei
Complementar n' I l612003 para possihilitar a geraçâo do lmleto de
pagamento via PIX e boleto comum.

I

1.5.1.3 O sistema deverá registrar de forma exclusivameate digital as declarações
fiscais das Instituiçõcs Financciras com a possibilidadc dc visualDação dc
protocolo a qualquer momento.

1

1.5.t.4 Dispor de ambiente u,ú que permita ao serüdor do município i.'isualizar as
in formações das Dec'l arações das In stituições Financerra s. inclusive
identificando os respectivos itens da hsta de servico associados aos codigos
hnanceiros do Plano de Contas COÍjIF/tsANCF.N

1.5.1.5 Dispor dc Manual dc C)ricntaçâo às Instituiçõcs Financciras para o
processamento da Declaração de Instituições F inancr-úas.

I

1.5.2 Parâmetros Pontos Recusa Aceite
O sisterua deverá purnitir o upload de Legislação disponibilizardo-o para
download no próprio sistema.

I

1.5 2.2 Ll sisterna deverá permitir o cadastro de reptra para calcr-rlo de .[uros. Ir4r-üta e

Atualizaçâo Monetária para cálculo das Guias do ISS.
I

1-523 O sisterna deverá permitir o upload de Brasão e Logotipo da PreÍêitura que

serão apresentados no sistema e nos relatórios gerados com saida em PDF.
I

t.5.2.4 O sisterra deverá permiLir a inclusâo de oírnr,ênios bruroiilios clas contas tl<,r

municipio.
I

I.,§ 2.5 O sislema deverá permitir o cadastro de periodo de entreqa de declaraçâo de
instituições financeiras aceitas pelo sistema.

I

t -526 () sisterna deverá Jrermitir a inclusâo de endereços das secretarras municiprrs e

centrais de atendimento, disponibilzando-o no sistema,
l

1.5.2 7 O sistema deverá permitir a conflrguração do tempo de sessâo dos
contnbuinles e servidores, determinando o seu perÍodo máximo.

I

1.5.3 Operações permiticias às Instituições Frnanceiras Pontos Reousa Acelte
1.5.-1.1 fl sistema deverá permitir que a Instituição Financeira vincule Representanle

l,egal para que este âcesse o sistema DIF e realize as declarações e ernissão de

Guia do ISS

I

1.5.3.2 O sisterna deverá permitir a importação de arquir,'o de declaração do Módulo
de InlbrmaçCres Comuns da Instituiçâo Financeira com validação de layout e

apresenlação de críticas de acordo com o padÍão ABRASF.

I

1.5 3.3 O sisttrna tleverá permitir importar arquivo do Módulo tle Apuração Mcnsal
com r,zlidação de layout e apresentação de críticas de acordo com o padrão
ABRAÍiF

I

1.5 3.4 O sistema deverá permitir que o usuário visualize as etapas de preenchimento
das informações para cada módulo

L 5.3.5 O sisterna deverá emitir protocolo de envio. indicando o recebimento das
infbrrnações do Contribuinte a serem processadas bem como o resunro da

declaraçâo entregue.
1.J.-1.t--

1.5.3.7 (J sistema deverá permitir ao contribuinte consultar a declaração de apuraçâo
mensal do ISS, o resumo da declaração entregue.

i . -5.3.8 O sistema deverá permitir ao Contribuinte consuitar as Guias atrares de t'iltros
como período. situaçâo das guias lEmitidas, Cancelaús e Pagas).

I

1. -5.3.9 O sistema tleverá exibir «r Valor Prmoipal do ISS que será recolhido por oada
Dependência.

I

2. ADMIMSTRAÇAO DA ATIVIDADL FISCAL
Pontos Recusa Aceite

O sisiema d.e'v'erá permiti; accmpani:ailentc ics arquircs ie dec-aiatões
através de status para as importaçÕes realizadas do Módulo <le Apuragão
Mensal.

(Processo Fiscal)2.1 Ação F

,1:;or(]t ,{l;,ar'^ÊLii't"} q{ji. ÍaÍ.Joli yrrl§r}) i} §iJr$(}§t. ü r}úo {"1: .§li,\}{t}§ /&.i: iskr
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O sisteÍna del,erá permitir ao Geslor da l;iscalizaçào, a realização da

ploEanração da Fiscalização iiciuiDdo ,-,s uolúibtmtes que dclelão ser'

hscalizados por cada tiscal, por melo de atos designarórios. Cada Açào Fiscal
dcr crá sulr n lIcrs

Il I

t2.t 2 O sislema deYerá pormitir ao Geslor dá |iscalização, o registro dos atos

desiÊnatórios paÍa detinrr a propramaçâo cLe liscaüzação contcndo o l'ipo de

Iiiscalizaçâo, com basc no dcscumprimcnto das otrigaçõcs tributârias rclati\as
aos tributos a sercm tiscalizados.

I2 t.3 O sislema deverá permitir ao (ieslor dâ Fiscalização, o registro da
programaçào (la tlscaliTaçào conlemplando a seleção do periorlo a ser

frs.alizado. o llscal responsa\cl c,,{ dcn)íis fl3rlrcrpintci
I2.t.1 O sislema dcverá permiti, ao Gestor da Fiscalizsçào, a pÍé risualização da

programaçào da tiscalizaçâo antcs da clctr\a gcração do Proccsro
admilistrativo fiscal, cabendo ao fiscal assumir o processo. o clual nâo pod€Íá

sr.rlier mais alteraçõcs por parle do gestor da ltsr"alização.

215 O sisterÍa deverâ permitir ao (iestor da Fiscâlizaçào â inclusâo da Açào Fiscal
de lbrma indrvrdual para cada [scal

2.'t 6 ll sistixa de\erá pL'rnilir o aocsso pcr ncio Í.lc süiha ou cciiillcado ligitai
ao gestor da lisoalização e a todos os llsoais cadastrados na t'efamellta por

meio de r'ários disposilivos móveis (conipLttâdor, tablets. celuiares, clc.)

O sistema deveÍá pernritir o acesso ao gestor da llscalizÍlÇào para realizar a

distÍibüiçâo dâs Açõe's Fiscajs aos tiscais mdiliduais ou em equipes

previamente selecionadas e clue làçam J»rte da Fogramaçâo da lisc.rlizaçâ<r

)17

llecusâ Aceite2.2 l)ermitr a CoDsulta 1)igital dc Ação Fiscal
IC) sislema deverá pcÍmitiÍ ao (iestor da lisoalização, a consulta das Ações

Fiscais em andamento. as rcaliziidas e canceladas- por Íisoal. por contribuinto^
por número do processo.

2.2 I

I2.:.2 () sislena de\€rá púmrtir âo fiscal de tribtttos. a consultlr das aÇões hscals

que estâo ou estiveram sob sua responsalilidade. peÍIdr'nte de abertura. cm
andamento e concluidas. possibilitando a consulta por número do at'-r

desigÍratóÍio, contribuinte e pela situagão do proccsso.

2.2.3 O sisteÍm deverá perlnitiI ao Gestor da fiscalizaçâo. consultar o llist(trico de

AÇõe§ aiscais iealizadas a:ilericrln€nte. pcssibiii',alCo ccr:s,:itas pc;
cotrtribuiflte, nilmero do prooesso- Liscal e situação dâ t_l$âlizâção

O sislema dcverá permitir ao gestor da liscalizaFo. o fiscal e contrihuinte a

consultar digital dos processos de fiscaiizaçâo, permitindo a tnpressâo
integÍal de todos os documentos utlLTados qlre comFõem o processo da

lisoaliz

211

I2.2.5 O sistema de\erá apesentar €ln tcla uica o fluxo de da Açâo l iscal
oontemplanclo. Tumo dc Inicio, Irrlinaçto. Apuraçâo. l,ançarnonto do Crálito
c I ncerrammto ü firclhzcçào.

Pontos Rccusa2.3 PÍoríogaçâo de Açâo Fiscal
l2.1.1

I2rl

O sistema tleverâ possuir rur controle do prazo limitc para prolTogaçiio da

Àrlo Fiscal- colÍirrrrrc legisiaçào nrurioipal

C) sisl!'tna deverá permitir ao [i()slor dâ Fiscalizaçào prorrogar Lrma Âçâo
Fiscal solioitada c justificada peJo tiscal. dosdc cle que o pedido .le

prorrogação seja rcalizado antes do prazo de lcrrcinrerrto originário.

O sistona dcYerá lrloqucar a prorrogação da fiscali7ação aÉs o vencrme[to
do prazo pata stra r,r.lnclusãcr

2.1 11

Ponlos Recusa Aceite

No momento em quc o fisoal solicitar a prtrrogação de prazo da fiscalüar$o.
o sistema dcveÍá rntbrmar automaticamentc o contribuinte sotre o nt lo prazo

2.4 Execução da iiscaiização

:t l

Llir I iscal

2.1.i C) sislerna deverá registrar a ciência da notiticagão em mero digital e

possibilitar tlue o fiscal e\eolrte o Ícgistro da ciência qn mcio fisioo

' 'irri) r"r irir,:ir'; 'ra:l'i-'iri' f !l''
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).1 ) O sistema deverá permitir ao Fiscai a visualização da data da ciência em meio
fisico e digital, datas e situaçâo da ciàrcia/entlega da Ação Fiscal dishibuída,
permrtindo a sua visualizaçâo pelo gestor da frscalização, f,rscal de tnbutos e o
contrihuinte.

1

2.4.1 O sistema der.erá drspor de hncionalidade de envio de documentos, r'ia
domicílio tributário eletrônico, visualizaçâo na area de processos do suieito
passivo, c rcgistro da cntrcga cm mcio físrco pclo t-rscal, os documcntos
gerados durante o processo de tiscalização (Termo de Inicio. Intünações.
Termo de lincerramento. Autos de Inliaçâo, eto.)

2.4.;l O sistema deverá permitir ao Fiscal a larratura do J'ermo ile Tnício de Açâtr
Fiscal (TIAI) aos stSeitos passivos contidos na programaçâo f,tscal drstribuida
pelo gestor da fiscalizaçào.

2,4 5 O sistcma dcvcrá pcrmitir ao gcstor da fiscalização. ao fiscal, c ao contribuintc
o download do processo integnal da hscalizaçâo.

2.4.6 O sisterna deverá permitir ao Fiscal, a lawatura da intimação da ação fiscal
distribuída para que o Contnbuinte possa cumprir as exigênoias solicitadas
pela autoridade fiscal Der.e possibilitar inclusire. aos contribuintes. a juntada

de documeutos exigidos pelas autoridades fiscais, r'ia srsterua e em rtteio
digital.

111 O sistema deverá permitir ao Fiscal, o registro do Recebimento de

L)ocumentos solicitados no l ermo de lnício e de lntrmações, para colnprovaÍ
a entrega pelo Contribuinte.

2.1.8 O sistelna dererá permitir ac fiscai. ap'rrar os creditos tributários
apresentartdo aúornaticarnente os débitos de iSS contrúos tro sisterna e

permrtindo a inclusão de eventuais dilerenças apuradas das notas fisc ais de

serüço emitida e recebidas, bem como. pagamentos efetuados.

I

2.4.Í) () srstema deverá possibilitar a realização do cálculo automático do lalor
principal do tributo, atualização monetária. -jLros de mora c valor total Devido.

I

2 4 l0 O sistema deverá permitir ao Fiscal a larT alrra clo Arttos de inlração de

obrigaçâo principal, vinculando aos débitos de ISS apurados de tbrtna
automática pelo sistema ou a inclusão mam,nl de diferenças apuradas. O Auto
de lnliação deverá contemplar no mmimo: () Motivo da Âutuaçâo, <r

Dispositivo Jurídico da Obrigação mfringida, o Dispositivo .luridico la
Penalidade urfringida, o Percentual da Multa InÍiirgida e Valor, o Valor
Principal, o Valor da Correção Monetária e Valor total do Auto de Intiação.

I

I

2.4.t2 C) sistema deverá permitir o envio via domrcÍlio tributario eletrônico. de Auto
de lnfraçâo de Ob,rigação Princilml e Acessriria, bem como, o registro pelo
fiscal da data ciência na hipótese de entrega em meio ffsico.

t

2.4.t3 O sisterna deverá permitir ao Frscal, a lawatura do Termo de Encerramento da

Açâo fiscal.
I

2.4 t4 O sisterna de'i'erá permitir ao Fiscal, o dorvnload em PDF no processo digital,
o 'Iermo de Encerramento da Ação Fiscal com a ciência do Contrihuinte.

I

2.4.t5

2.5

O sisterna deverá permitir ao Fiscal, o registro dos dados da ciência do
Crntribuinte no Tcrm«r de Enccrramento, para oonr.:luir a fiscalizaçât, tla Açâo
F'iscal distribuída.

de

I

Pontos Recusa Aceite

2.51 O sisterna deverá dispor de ferrarnentas para procedimentos de aplict,ções de
penalidades ao descunrpl'irnento de obrigações tlibutarias a pessoas Ílsicas e

iurídicas

I

2.4 t| O sistema deverá permitir ao Fiscal, a lartatrra do Atttos de Infraçâcr de

Ob,rrgação Acessória da Ação liscal distribuída, contemplando no Mínrmo:
Identificação da Obrigação Acessória que motivou a autuação; Descrição do

N{otivo da Aúuaçãc: Ilsposi:rrc iliiiiicc ia Chrgaçãc inl:--..9:ia1
Dispositivo Juridico da Penaiidade rnliingida, Quaiitiiiacie de Infringências
ctrmelirlas, Valor unitario da infringência oomel-ida; Valor total clo Autr,r t1e

. rl.:::: , i:. :,r ',rr I ', ; ,r.:i- .:''
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2.5.2 O sistema deverá dispor de registro dc oonfigurações das infrações que serão
aplicadas corno. rlontc, ÍlurdarnentaSo legal, descrição da penalidade, r.alor
da infração. teÍnpo para contagem do prazo a partir da notificação. tipos de

dooumentos solicitados e modelos de document«'rs gerados.

I

2.5.3 0 sisterna de'uerá dispor do registro de uma penahdade para aphcação de

multa a partir dos dados. tipo de aúo-intiação. r'alor do tributo, tipo de

infração, valor da pcnalidadc.

I

2.5 4 O sisterna deverá dispor de çálculo autonrático a partir da escolha da infração
em IJFM ou porcentagem em cima do valor do tributo inÍbrmado.

I

2.5.5 O sistema der,erá dispor da aplicação de desconto a partir da antecipação da

data do pagarlento anterior ou ate o vencirrenlo.
I

2.5 6 O sistema dererá dispor de regrstro de multa a partú de um valor apr.rrado em
um processo de fiscalização.

I

2.5.7 O sisterna deverá dispor de notrticação e intimaSo das intiações aphcadas ao

contribuinte.
I

2.5 8 O sistema deverá dispor do acompaúando das notiticações e irtima,:ões
registrando a entrega das mestuas e controlando o prazo.

)

2.5.9 O sistema deverá dispor de acompaúamento do prazo de enhega dos

dooumcntos solicitados.
I

2.5.10 O sistema deverá dispor do lauçarnento do débito a partir da aplicação da

inAação.
I

2 5.fi O sisterna deverá exibir aierta caso ainda não estejam cumpridos os pâssos

anteriores, no momento do lançamento do debrto.
I

2.5.12 O sistema deverá dispor do registro de contestaçào pelo contribuinte do ralor
aplicado e consequenternente â suspensâo temporária do prazo de clurtação do

débito.

2.5. I 3 O sisterna deverá dispor da revisão da contestação permitindo ao agente fiscal
registrar o deferimento ou indeflerimento a partir do resultado da contestação.

1

2 5 14 tleverá dispor do lamento debito partlr do to dacilnc(j dcr a

2.6 Fis;a1ização Tributária

I

Pontos Recusa Aceite

2.6 t Possibilitar a localização do contribuinte através de uma interface fácil e

amigável.
I

2.6.2 conl a

2.6.3

C) sistcma dcrcrá scr capaz dc incluir outras
den:anda do corpo de ftsçahzacâo.

No eÍl caso cic inclcservância às respectivas intl;nações por parie dos

contribuintes, o ISS auxiiia ao corpo de tiscaiiza$o na emissão do Auto de

O sistema tlcverá Ler a exisLência tle módulo de administração que registre os

eventos associados tanto às intimações qrumto aos Autos de Intração Digitais.

2.7 Ambiente <los Servidores

I2.6.4

Pontos Recusa Aceite
() sisterna deverá permitir ao gestoÍ cla prefertura a inativaçào de usu,irio do

domicílio tributário eletrônico.

jurídicas que tizeram adesâo ao domicílio tributário eletrônico, assini como a

data da adesão. perrnitindo ao gestor tcalizar a etnissão ern )úS ç PI)F do

relatório.

0

211

2.7.? relatório analítico de pessoas tlsicas ,;

tributário eletrônico" sendo possível r.'isualizar em tela

lMensagemÀtrotificação), por tipo de cadastro (pessoa física ou jurídrca). por

O sisterna deverá peruritir que o agentc Íiscal ptornova a getação de
Notiticação Digrtal de Débitos para os contribuintes prestadores que cmitirem

211

2.7 4

f) sistema deverá de mensagens do domicílio

númcro da

Notas tributár.eis no mun o e não recolheram o ISS

dc notilrca

Pontos Recusa Aceite3. SIS'|EI\4A DI,] GESI'ÃO DO IPTU

3.1. Conírgurações
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3. t.l Deverá possibilitar a realizaçào do cadastro e mapeamento de todas as

inÍblrnações referentes à loroalização dos iltróveis cadastlados tro sistcrlu.
Denfie os dados, o sistema deverá permitir a gestâo e mapeamento dos
bairros, ediÍlcios, logradouros e loteamentos, utifizados no preenchirnento drl

BCI

i

31.2 Deverá possibilitar a configuração e manutenção dos parâmetros que cercam o

prccnchrmcirto do BCI, tais como: Tipos dc Construgão, Tipos dc

Revestimento, Pedoiogias, Padrões Construtivos, lvlateriais cie Parede.

Patlrôes de Edi-fíoio, Instalaçôes Sanitárias. Delimitaçõcs, Disposições,
Alrúamentos, Conservações e Estruturas
Deverá permitir conhgurar todas as seções / setores fiscats de deternrtnado
municipio e informar o valor (an IIFM de cada seção/ setor fltscal.

I

3. t.3 I

3. t.4 Deverá pemritir. para cada scção/ setor Ílscal cadastrado. rrlbrmar os serviços

disponír,eis para o contribuinte nacluela cleterminada seçãt'r/setor t-rscrl,
I

3.1.i Permitir contiguraçâo e manutenção dos dados dos logradouros, tais r.:omo:

Codigo de Identihca@o. Nome, Decretcl ou Lei, dentre outros dados.
I

3.1.6 Permitir o registro online de todas as manutençõcs de atualizações cadastrais

elel.uadas, prossibilitanrlo o regislro hist(rrico das manutenções lRegistro de log

das principai s alterações).

I

3 t7 Permitir a configuraçâo e a mantrtenção web dos dados da Face de Qtradra por

exemplo: Relerência Cadastral. Logradouro, l,oteamento, hfraestmtura :

Âgua. Esgoto, Rede Elétrica. Pavrmentaçâo. dentre outras. Serviços: Coleta de

Lixo. Limpeza Púb[ca, Conserv'a de Via. dentre outrosl

Pelnritir o cadasho e a urartuterrção online de 1xtâtrtetros que coltrpõcm a

Planta Genérica de Valores - PGV por urn dos seguintes segmentos: zona

fiscal ou seçâ'oÂt'rgradouro

Possuir mecanismo que permlte a parametrização online dos valores Cos

atributos Boletins Imobiliários, relatiros às inlormações do terreno, da

cdificaçâo c da Facc dc quadra, dc modo a possibilitar quc o cadastr<. tccnico
seia alterado sem a necessidade de mu

I

3. 1.8

3.1.9

3.2. Cadastro

3. Dispor de firncionalidade para

do município, bem como seus proprietários, looatárior

sobre o terreno, andereço, lmalização e edificação do

BCI dos bens inór,eis
s e demais inftl'maçôes
referido imóvei.

2.2 Der,'erá possibilitar também que scla de maneira manual, .l valor
venal do imór'el

I

I

3.2.3 Utrlizar como identihcador unico o número da lnscriçâo Imobiliária para

cadastramento web dos imóveis.
1

3.2.4 Impedr a duplicidade de registro de imóveis com a mesma Inscriçãc'
Imobiliaria.
Dispor de i'rrncionalidade para ranhzação do cadastro e atualização online do

Boletirn de Cadastro Lrnobiliáio (BCI) dos bens irnór'eis do rrturicípro. benr

como seus proprietários, locatiirios e demais rntbrmações sobre o ter,eno.
endereço, lmalização e editicação tlo reÍêrirlo imcirel.

I

3 2.5 I

?.2.6 adastramento alter'ação online dos dado das edi Íicacôe:ro

@oletirn Prediai) e suas vigências. Por Exemplo: Referência Cadastr al

tn scri gão Imobiliaria : Caracteri stica da Iidi hcação : Uso (Residencial,

Comercial. Industrial, Hospital. lvfisto e etc), Tipologia (Residencial.

Comercial. Serviços e etc ). Conservação" Ano Construção, Padrão de

Precári Fintr etc r\rea da

Permitir r,ia web uribrrnar o i'adrâc, da Construção manuairnente.3.2.7

.:i'r:l, .il-,i if-.raj.i,r ,ia\rt: ..irrii..:: .j,,(ti.a),,.t: .ii:ti.: a,-'l'ij;f11,('litJ-'sli::

RLrarlafuovennellro"1)l Ceulro klrl I0lr.CEP: óIi52.1-,r00 Elii<rrtdoiioCaraiás'PA
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I3.2.8 Permitir o cadastramento e alteração online dos dados dos imóveis prediais e

territoriais lBoletrrn'Isrritorial). Tipo do Lnóvel: Territorial ou Predral,
Localizaçâo do Imóvel: Logradouro. Número. Complemento, CEP, Baino,
Loteamento, Quadra e Lote; Caracteristicas do Imór'el: Patrimônio/Categoria

farticuiar. M'"rniciçnl^ Estadual- Federal. Religioso). Srtr-ração Trib':-'aria

§ormal. isento de Imposto e etc.)^ cienüe outras, Características cio'ierreno:
Situaçâo do Terreno na Quadra (Meio de Quadra, Enoravado, Interno,.Esquina
e etc.), Topogratia, Pedologia, dentre outras; Dmensôes do'Ierreno: Area do
Lote, Testadas e suas medidas. Identificação da lhce de quadra do er-rdereço do
imóvel; Por Exemplo. Referência Cadastral: Inscriçâo Imobiliária;

3 )9 Permitir o caclastro e manrüenção online clo Endereço tle Correspond&rcia
(tntrega), possibilitando rntbrmar, se tbr o câso, se e o mesrno do de

localização do imóvel, ou de alguma das pessoas ünculadas. evitand,r
dig,itaçâo desnecessária.

I3.2 l0 Permitir o relacionamento dos turórcis corn pessoas lisicas c/ou -iurítlicas,
qualilicando: 1-roprietário. ocupante. possutdcrr. dentrc outras qualilicações.

I3.2.I I Pcrmitir consultas wcb a partir dc um argumcnto dc pcsquisa, ou da

combinação de vários, por exemplo: inscriçâo imobiliária ou CPF/CNP.I

I3.2.12 Permitir o cadastro e a manutenção online dos dados dos imór'eis em

condomínio rertical ou horizontal;
I3.2.13 Perrnitir a consulta da Ficha Cadastral do Lnó'uel

Pontos Recusa Aceite3.3 Lançamanto
i3.3.1 Dererá possibilitar, a partir do cadastro de BCI, realizar o cálculo dc ralor

venal do irnóvel.
l332 l)everá possihilitar o lançamarto dos ralores referentes a«ts talotes cle IPTII,

por conÍribuinte, com base nos dados de BCI cadâstrados no sistema

I-t. -1. J Efetuar o cálculo das parcelas do IPIU considerando o lalor mínimo, a

quantrdade máx1lna Ce parcelas, a data escclhida para o le:rcii::.e1ttr e o

desconto diferenciado paÍa cota única e parcelacia.

I3.3.4 Possuir rotina de simulaçâo (total ou por lote de cadastros) do lançamento dos

tributos imobiliários, armazenando as inlormações da simulação do
langamorto e permitindo análise e hornologaqÉo previa à sua fonnalização.

I3.3.5 l:itbtuar o lançamcnto total ou por lotc dc cadastro do IPTIJ;
I33ír Calcular os acréscimos legais (atualizaçâo monetaria, j uros e

do tribulo ou parcelas. para emissào de gtrias de débitos vencidos.
multa de mora)

I3.3.7 Permitir o registro e consulta da memória de cálculo do IPTU. com todas as

variár,eis utilzadas no cálculo. Por exemplo: Valor Venal do Imóvel Valor
Venal cla t.dificação, Valor Venal do Terreno. Tesladas utilizadas, área

construída, área do terreno e lalor do imposto.
Possuir em uÍna única t'uncionalidade^ ou

acessar informações relatilas ao lançamento do IPTU do exercicio e a

situação financeira de um imólel, com a possrbilidade da emissão de guia
para pagamento. informaçÔes necessárias: dados do imÓ\el, memória de

cáicuio do iPT-, vaiotes paia l egamentc. -raicies cas d;,rcas veicicas do

imóre1.

Possuir rotinas de identihcação de inconsistência de dados na avaliac;ão do

valor renal e no cálculo do IPTU por imór'el, permitindo análise e correção

das inconsistências, bem como listagem dos cadastros inconsistente:;

3.3.9

Pontos Recusa Aceite4. traóDut-ôs rEcNot,octcos DISPoNIVEIS Aos coNTRIBLnNTES E
CONI'ENCIOSO

I4.t Disponibilizar a todos os contribuintes tutoriais de como utilizar os rródulos
via dispositivo móveis e intemet-

I4.2 Pelnritil tpe o contlibuinte enrita docunrentos diversos (Cotrtprovantc de

Inscrição Cadastral, dentre outros), r,ia internet, com QR-CODE, dos

cadastros <le pessoa fisica e iuridica, coniorme o Código Tributário Municipal.

IPossuir opçâo de verihcação online e pública da autenticidade dos4.3

l:ic{*§ ,i} iii'' 'Êiirt} ($J{.i fft.i$: vt'fr:rn s: $r.rt$$r:t. # a}xrc Ç* .$§N}{#3? íê"Í isf{}i

Rua da fuo vennelho " 0l Cenlro -- km l0Ü, CEP: 68524-t)00 - El<iorado do Carajás'?A
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documentos emitidos
IPossuir hurcionaiidade pua constrltas tio processo r'ia lreb4.4
IDcrcrá scr disponibilizado aos contrituintcs

dc documeDbs cm tirrnato digital, solicrtaclos pelas ir,timaçõcs rcalizadas
pclas aLrtoridades pirl:lioas murrir.:çars

ftramcnlas para rcoiüar o cnvio.1.5

II)everá ser rlisponihilizaú árca especllica para acesso e\clusivo dos

oonlribuintes para reccbimento das lntrmações. notifiqrções, comunicados e

rrabilizar, contemplando o controlc c a lalidação das datas da ciincra e

I,:lc documenL oos termos dâ sla

4.6

l1't Disgrr de área exclusila para acesstr 1'tlos conlri
créditos tributários dt) ISIJ pro!r'nicntcs do auLo de tnliação e possibilitá-los a

realização da rmpuptrtação do lançamento por mcio de t'eÍamentas do pÍóprio

bLrintcs. aos lançanrcnlos dos

sislemâ. dmtro do Iisto nlr le I o lnt[]tr]l
,1.8 Disponibilizar na área do contencioso tiscal digital, Íêrramcnta

coniribuinte reolizar o pagamento, o prrcclan'lento oü a impugnagâo do tril'»to
dieutal para o

lançado
.1 9 Úisponibilizar na fuea do contencioso tiscai digital- o acesso aos oontri llrirrtr.:s

a tcdas as informações aecesú:ia; paia -:arentir o accrnpanhaixeoto ilo
Processo Aúninislratil'o i:iscâl Di€lital (PA.F), i iabilizan<lo o cümpinento do

derido
IPermitir que o oontÍlbrlinte oonsulte sur silLnçâo

funcionalidades Relacronadas à Divrda Atira (

liscal referente aos débitos

5. ll VII)A ATIVA ONLINI:i
hlino

,1 l0
com \,aloÍes atualizados

5.1 RcousaPontos

I-i l O sislcma der.erá disporibilizar o *el, sitc cotu a

produçâo para Elestão da dinda at:r'a mtmicipal. uti)izando base dc dados

cadastrais e dc dívidas inlcÊrada com outros sistemas municipais.

contqnplando áreâ para âcesso âo sistcma, informações sobre legislaçâo-

mbiente de honrclog,açâo e

- etstltà Ilnal rLut adoit/.

Possibilitar a consulto olline dos oréditos tri
clivida ativa. ouio vcncimento já fbi ultrapassado pelos seguintes tiltros:

Nâtutsza t ibutiiria. ()igern L.la Diviú, pclos dados dos colltriblLintcs. fxrr

butários passircis de inscriçâo cm

íodo dc Vencimento e Com enclâ c Í maiorcs dÊvedore

5. 1.2

5. r.l

I5. 1.1

Permitir a aotihcação oíüne em lote ou inditidual
r,elcidos em Duda Atira aos Cottrlbuinles (Pessoa) 114 domlciiio tr'lburarlo

Permitir o acompaúamcnto da notificação onlinc" como

carcelalreüto ou susp€Irsão da uotiücaçâo dento dLr pIazo, além do colltr'ole

de enlÍega fôssibilitaÍIdo a alteraçâo de e-mail pelo domicilio tÍibutário
eletÍônico ,)ü registÍo de entrcga nlanrta] (llsicÍ) e o acompânhâmLlnl() do

dos créditos tributáLrios

mtrc llsicâ
também o

eletrônico e

historicrr
lPe'rmitir a inscrigdo âulonútica cm dírida aliva para os cr

nào-tributários após vcncimmto do prazo dc nohlicação
édrtos tributários e)5

I5 l. í, Pormltir Â rnsoriçâo em dírida âtiva paaa parcelarneÍtos interr ompldos por

inadirn
Iierrnitir a inscrição dos créditos tribuLárlos vencr

scleciorando os créditos por Colltribuir,te (l)essoa), por NatuÍeza Tril tária e

Não-tributária. por Inscriçao Lnobiliária e por lnsuiçâo Mobiiiriria

rlos cm Dir,ida Ativa.5.1.1

I5. I.rJ Iieulizar a insolição em clirida utiva au(trmátir'a dos creditos tributár(,s com

prazo de nolilicação expirado
I5.19 Permitir a geração automatroa c possibilitar a geraçào mânu.rl do Lilro da

I)iviü Ativa
5. l. l0

I5.1.1I

Pomitir a geraçào autonüitioa do Termo dc Dilida Atila para os

Permitir a goagào individtuel ou em lotc das Certidões t:m

pesquisa atravos de filtros: Natureza de Divida. Número de Inscriçào. Ano de

Iixercicio- intervalo dc ralores dos débitos c Dados do Contribuinle.

[)ivi&] Atr

crérlitos

ins.ritos cm divid.r rti\'â
., p"l"

ra r', r'ir'r) lf:rrr" r-irlr'rf ) ;; r';"-r ':' 
-.tr!;ir-rL:'/'r: :rr'

R.oadâttio\ennclho.'0t Cenlro km l0r Ci:l':6352J-(()0 lililorxdo Jo C.txrrril'A
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5. 1.12 Permitir o acompanhamento dos regrstros em certrclâo de dír,ida ativir,
possibilitando: Cancelamento da Certidão cnr Dír'ida Ativa e a Atualização
dos valores do débrto na Certidão em Dívida Ativa.

5 I 13 Permitir a emissão do'l ermo de Inscrição, do Li"no da Dír,'ida Ativa e

Certidâo em Divida Ativa -CDA's em lirrmato PD}.

5. t. 14 Permitir a aplicação de diversos índices de atualização monetáiria,
individrnlizanrlo-os em frurção da natuÍeza do crédito tribrrtário.

Perrnitir o controle da divida ativa, indicando a situação de totlos os creditos
tributários, apresentando os valores de cálculo lprincipal, atr.ulização
monetáriir, jrros e mrrlta rle mora ).

5. 1. l5

Recusa AceitePontos

Possibilitar ao gestor de tu ibutos, aúninistr ar de Íirmra courpleta os

parcelamentos f'eitos pelos contribuintes na pret'eitura, veriticando se o mesmo

está pago ou não, calculando automaticamente mulla e jurtts do credilo

Configurar númcro mínimo c máximo dc parcclas; conl-rgurar valor rlínimo
5.2.2 deo decontrole de ( parcelamentcs)Íe€tras parcelamento .tipos

5.2.1

da

5.2 Parcelamento Digital de Crédrtos - Admrnistrati"'o

15 2.3 Permitir solicitação de parcelamento a partr da consulta de inscrições com
saldo de crédito tributário, ohedecendo às regras del'inidas no mridul<' de
parcelamento.

I5.2.4

15.2.5

Pcrmitir a realDaçâo da simulação do 'ualor de paroola e do parcelamento

Permitir a emissão do terr-ucr

certiflicado digital.
confissão de divida cotl assinatura de

di a1

I526 Permitir a emissão de boletos de parcelas com registro, com cálcLtlo

automático de correção monetárta, luros de mora e multa penal para emtssão

de parcela lora da data de lencimento e nos termos da legislação mLmicipal.

IPermrtir cancelamento de parcelamento por inadimplência, gerando um débito

com origem parcelamento descumprido, abatendo os pagamentos et-etuados.
5.2.7

tPermitir reparcelamento de creditos tributários controlando de forma
parametrDável a quantidade de vezes que um débito Íbi parcelado.

528

1Permitir controlar o parcelamento de créditos tributários de forma cltte o

pagamento em ordem cronológica das parcelas.
5.2.9

I5.2. l0 Permitir emrssão de extrato de parcelamunto indicantlo a sitr-urção dc
pagamento das parcelas.

30(l1'OTAL

E do Carajas - PA, em _ de de 2022

Assrnatura dos membros da Comissão de Avaliação

Servidor Titular da Corlissão de Avaliação

Servidor Titúar da Comissão de Avaliaçâo

7.1.2 
^Ía 

de A'"aliação Técnica do Sistema Web Responsivo de Licenciamento Municipal

ATA DE AVALIAÇÃO TECNICA _ TESIE 2

l:t§r$l ,íl ili.j "s,|iln tj,rtr,r l<.t.rr:r , tràY{J}:} iI so}*oí}}. {., t}I$o flil $fN}í*,§l Í{rii i§trl

Rua da Rio vennellm ' 0 l - C(rnlro knr l0(1. CEP: 68524-('00 .' Eldorado do CarajâvPA
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Aos dias do mês dc de 2022, a Comissão de Avaliação desigrada pcla Portaria no / 2022 analisará a solução

apreseltaü pela hcitante nrelhor classiÍioada rro Pregão. quanto ao ateldinrqltrr (los r€quisitos té,i[icos contidos no Terno de

Ref'erôncia O rabalho concretiza-se objeli\,arnenlc pela ânálise dos reqilisitos apresentados pelo licitante na pror,a de conceito, a

1.2.1 I

1.:._i

AMOS 1RA IJL ]'RODUIO
Ilcol I)escr içâo

I'lalltbrma dc Lrcenciâmento Municipal (Àmbicntal, Saniúrio. llrbanistico e

Localizaçâo)
R)ntos Rccrtsat.2 CoM () SIs lllM^ INTIURAD()R l1S IAI)l IAL II

PAR\N,ÍETzu'\ÇÕLS
INTE(iR Ç

L2.l Deverá ser disponibilizado um ambiente dc produção e outro de homol rgação do sistema

ucb dc licenciâmcnto mrmicipal que de.\,erzi operar inleprsdo com o sislemâ lnteqrâdor
Pará da -Il-r-CEPÀ&IDESIM viabiljzando o recelirnenlo, ria tvebserüc,e, de proccssos de

\aabilidade. corstltuição e baixa dc cmpresas. Deve-sc riabilizar â recePção e resPostas

automálicas e manuais aos p,rooessos originados na .Turta Comercial r.ia RflDIlSM.

O sistcrna web dc lioenciamento muruoipal dererá realtzar a distriluiçâo autornátiea dos

processos reocpcionados da Jtmla Comcrcial aos órgãos mtmicipais coÍlpetentes
(SecretaÍia Meio Ambiente, Finanças c Vigilánr;ia SânilâÍiâ)e (lisponihjlizar o acesso aos

contribüntes por mero de protocolo único

1.2 2

I1.2 1 O sistel]la §€b devera possuir ltclaraqão Digital para perrnitit tr cadastrarnerlto dc

dilàrentcs tipos dc rcsposta paÍa as pergLmtas cadastra(las pelas ser.:retartas murioilxis t1e

meio ambiente, lazc'lldâ e departamonto de \igrlância sanitárial mültipla escolha. oscolha

imicâ e te\to lirre
I1.1 5 O sistema vrcb derera possibillar o cadaslro e o acesso individualizado c exolusrvo aos

servidores pertenoenles a cada seoretaria mtmicipal, permitido quc cadi serridor
cadastado teúa acesso para tramitação, aos processos dc sua competê:rcia,

possibilitando aürda aos servidores das dcrluis secretarias eltvolvidas, a colsulla aos

IO sistema online deverá permitir, por meio do cadastrilmento de rcsposiâs aulomáticâs, a

classilicação das ativrdades de baixo. médro e alto risco com base na Iegislação têderal c

mmicipal, possibilitando o licenciamento automático das atiúdades de tsixo risco e a

tÍamitação do processo l00oZ digitol paÍa stividades de alto nsco.

l2il

1).7 O sisicma lleb delerá dispor de funcionalidade que possibilite a utilização de protooo

únic() para tranritação do proccsso de oonslituiçâo de ctnprosa lnor'ettierrtcs da Julta
Comercial, para acompanhamento dos procesir,s entre as sccrelartas mtoiciJrais
üahi i/ando ir resoluçao ü: pmdências proce-srr.-ris

I

o sistema deverá dispor de luncronaldade que possibrlite a utilização de protoool(r iLnico

para lramitação do processo de alteraçâo de dados constitutivos da Junll Comcrciâl, paÍâ

acompaúamento dos pÍocessos entrc as secretariâs municlÍEis viabilizendo a resolução
das pendências proccssuais.

2.x

1.:. !)

I

Sistuma de!era trabalhar dc manciÉ inLcgrirda às platalbrmas dc geslâo tributarra da

prefeitura, de maneira que as informações provenientes das açôos realizadas no protocolo

âdvindos dâ -lunta Comerciâl se Íellitâm nâ basc mobiliária da prefeitura dc maneira
automálica.
A platuÍôrma deverá rculizar o envio das jnl'orlruçõos pâÍa o sen'iço rveb do lntegrador
Estadual, atraves de intepraçào via 

^Pi. 
com basc na linalização dos PÍ(rcessos.

1.t.10

IA platalirrma delerá reâlizar o envio das ml'ormâçôes para o serviço wtb do Integrador
Esta<iuai- atrarós de inLegração via Á?i, de lorma automátroa^ a paÍt; ir definição da

prefertura municipal
Rr:crrsa Accitell cõNFrc;r-nÀÇõrsl sislÉva

lll Sistema dererâ dtspor de hmclonalldade que pemrta aos sen'idorcs municipais
configurarem os parâmetros de cobrança das taxas de licenoiameito Artlbiental em
cor lormidadc às lcgisldçocs lcrlioJnlc,

I

Ruedaltio\,ennelho"0l Ccnlro knr 10rr. CFP:ó8524-rí10 L.l.loràdo {lo Crrâjâ\'l'A

<!as áreas ambientais, sânrtarias, urbanisricas, deflúe oulras üformações necessarias lura
realização do licencia.tnerto diElrtal das emPíesas.

I

I

status dos fÍoccssos.
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1.1.2 Sistema de\era drspor de tirncionalidade que permila aos serridorcs mtmicipais
configurarenr os parârlchos de oobriürça das laxas de liccrrciarnento Sarritário errr

conlirrmiJaJu as leArslaçôes perlincnles

I

t.t l Sistsma devcra chspor dc furtoionalidade (luc pennlta aos st:nidores mtmir-:ipais

contigurarern os parâmetros de cobranga .los taras do liconoiamorto ljrl)ânistioo enl
cirn lormidnde is legislâçit('.i ncrlrnúnlcs

I

rt.l

1.1.5 O sistema dcl.c peÍmitir â conliguração dos parâmctros das licenças emiiidâs pela

platalbrmá, com a possibilidade de ediçâo do Dala lnicio e Fim da Vigência, Calxçalhc,,
Obrigaçôes dâ Lice[çâ e texlo :iumário dâ l,icençâ

I

ií, o srstema de\e peÍmrtjr a coíÍiguraçâo dos parâmetros das licenças ambjentais (1,P, Ll,
LO, LOC, LIO, DI-A. etc.), llrbanisticas (^h'âÍá de Constrttção, Demoliçâo. Reforma e

Habite-se). Sanilririas e Localizaçâo e Funcionamr:nlo (Certiiicado de Inexigibihdade^
Alvará de Fturcionamento Provisorio e Detinitiro) ativando c dcsativando as lioengas que

cstcjam ou nâo cm uso pclas sccrclarias compctcntcs.

L 3.7 O sjstcma deverá permilt a inclusão de convênios bancários das contas arrecadadoras do

mlúicipio
I

L:1.8 () sistcma deverá dispor dc árca orclc o set\'rdor pode carJastrar tiPos de documentos a

sorem solioitaclos duranle o prooesso de regularizafro das cmpresns e autônomos.
L

l.r9 Sistema devera disIDr de ambientc de conliguÍaÉo, inc!Lrsão e disponibilizaÇão de

dúvidas ou peÍguntas fiequentcs, a ser dtsponibilzado no próprro sistenra.
L

l.l. l0 O sistema deverá dispor de ambiente de coorunicaçâo (Fale Conosco) clrtre os

cootnbuintes c, âs sccretarias envoh,idas, permitindo ao contrihlrrnte rcalizar
questionâmentos selecronando umâ secretana espeoílioa, para tlue os servrdorcs lnsir:rm

as devolutiras às requisi{res

I

l i.l 1 O sistcma deverá dispor de dmbicnte de conligrLração da I Iome, com possibilidade dc

edição de I-ogotipo, Ilrasão, Lnagerts de lurrclo, lrtscIçào de Coruulricarlos. irÍi'r rrLirçü-s

Adicionâis, entre outros

I

I r l2 () sistema delerá dispor de lilÍlcionâlidade qlle permitâ áo seriidor mtmiciPtl hâbilitâdo a
iíclusão e ediçâo dos dados das secretarias, conxr cndereço. horáno dc Í-unclonamento,

contatos, e mail, assinaturas que neoessitem ser imptessas nos documeDtos oÍiciais, ente
outros

1.1 I;I]NCI( )NAI,IDADE S Ii].]IiAIS Ilccusa

L.1 I Sistemâ delcrâ drs1xr de f'uncionaiidadc que permtta aos serudores mtmicipais gerarem
protmolos de licenciamenlo (reno\a$o anual de licenças) em lotc ou nldividual. Para
lançar a taxa dc localizoçõo c Íünoionamcok) para Pcssoas Fisicas c, Juridicas.

I

11.2 Sistema der era dispor de funcionalidadc que permita aos scrridorej ca(lastrâteln
[]nidades ltpcndentes (Ponto de Àpoio) Frra o scu consecutilo langanrutto do processo

de licenciamento.
A platalorma de\e dispoi aos ser\idores mullicipais rolâtório de situaçâo de processos,

fermilindo consullâs a partir de um argumonto de pesquir'a, ou da comlrinaçào rle rários
(N" PÍotocolo. CPl;/CNP.l. Tipo dc Lançamento. Secrcuria MuruciPal. Status dc
Pagamento e informações de Periodo). lermrtindo doúnload em tirrmalos XI-S e PDF.

I

1..1.3 l

1.1.:1 A plataforma deve dispor aos servidores municipais relatório de morin-entaçôes cio

processo, permitindo consultas a parhr dc um argumeoto dc posquisa, ou da combinação
de vár'ios §" Protocokr, Scr vidor Responsá\'§I. DePaItaülr:trto, 'l'ernpo Lle Análise e

inli)rmações de Periodol

I

l4i A plâtafoÍma deve dispor de luncionalidade tpe permila ao serridor habilitado criar
Perlis de flsúrios. assim como suas atribulçôes sistêmicas e consecutilamente \incular
tais peílis aos usúrios competêntcs.

C) sistemâ de\e disp)r dc iincionalidade que permita ao scrvidor habilitado visualizar
todos os usuários oadastrados c conr perfil no sistema parâ eventual edr,;âo ou
inabilita

I

4.(t I

Rund0 Iüo\cr slh,) úl LerÍo inr l0|.al.l 63j2.1r o0 hldorrdo.l. (larrids P1\

O sistemá deve peÍmitrr a configurâçâo dos códigos de receitas vincularlos aos tipos de 1

receitâs e tipo de documento de aÍecadação

I

P,,rrtus
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1.4.7 O sistema deverá dispor de fi.rncionaüdade que permita aos servidores irnputarem debitos
de diversas nalrn-ezas aos contribuintes, ltrculados ou não à uttr ptotocolo especifico.

1

L4.8 C) sistema deverá dispor de fi.urcionalidade que perÍruta aos servidores rnunicipais
analisarern as solicitaçôes de credencramento para utilizaçâo da platalorma de emissâo de

notas t-rscais da prcÍ'eitwa. Possibilitando que os servidores aualiscrn os documentos
necessários pt'rr meio digital. aprorando ou reprorando a solicitação.

I

149 () sistema deverá dispor de funcionalidade que permita ao servidor murricilnl habilitado,
incluir urna secretaria munioiçxl à ttm processo especitico em timção dc determinada

necessidade de licenciamento não preüsta antertormente.

1

l4t0 C) srstema deverá dispor de hrncionahdade de notrticação dos sen'idore;, por meio de

alertas na platatbrma. nir ato de resolução ou de.,'olutira pt'rr çrarte do cc,ntribuinte das

pendencias geradas, sejam estas dor;umentais ou finan,:eiras.

1

1.4.11 O sistema deverá enriar via domicí1io tributário eletrônico notificações aos contribuintes

no ato da configrnação c Ecração dc pcndcncias finaÍlcciÍas rcaiizadas 1,c1os scrvidorcs

muÍucry\als.

I

ll4.12 Permitir a emtssão do boleto das taxas emitidas pela plaurforma via PIX e boleto

registrado âutomaticamente- possibilitar ainda o cálculo automático da correção

monetaria, juros e multas, após o ',encimento do boleto.

I

l4 13 Fermitir t'r registro e compensaçâo de pagamento de lorma instantânea J)aIa os registros

raa PIX e após a baixa bancaria para os casos de boleto comum.
I

1.4 14 O sistema deverá dispor de linçionahdade c1r:e permita ao ser\ridor habilitado realizar o

processamento clo arquivo retorno bancário para a realizaçãtt da baixa de pagamanto.

demonstrando em formato de planilha os arquivos processados na platatbrma, por ondem

cronológica.

1

1.4.15 O sistema deverá afresentar indicadores de

automáticas para ati"'idades de Baixo risco
: Viabilidade automática, Licenças
A: l,icença autorútica para atiüdades de

Baixo risoo B. Liocnça on-line para atividades dc Alto risut-r.

I

l11.,+. 16 I O sisterna der.e reahzar o cálculo autonrático dos valores refererttes à Taxa de

Lccailzaçâo e Firncionaniqrto, incli;sive en casos c1e popoicionalicia<ic com base na rlata

do fato gerador, nos temos da legislação municipal

I

I

I

I

t5 CREDENCTAMENTO PARA ACESSO A I'LATAI'ORMA Pontos Recusa Aceite

1.5.1 Possuir cadastro wetr com identificador únrco (CNPJ) de todas as pessoas jurídicas que

de alguma forma se relacione com o municipio, registrando seus documentos de

identificação. teletble, pelular e epdereços t'ísiçr: e tligital- para ctrltatc, e envio de

correspondências üsicarnente e ao domicího tributário eletrônico.

1

152 Possrtir cadastro rveh com identificadr-rr único associando o CPF do Res ponsável T,egal e

Sócios com os seus respectivos CNPJs de tcrdas as pessoas juridicas de ,lireito pirbüco e

privado estabelecidas no territ(;rio do mLulcípio, incluindo o cadastro cl: pessoas

estrangeiras clue demandarem serviços de prestadoras do mr.micipro, rcgistrando seus

documentos de tclefone e

O login dr: accsso de usuários pessoa deverá ser permitido urediar,te efetivação de

credenciamento com celtificação digital lilxrado por autoridade certihcadora do ICP-
Rrasil (e-CPF) ou senha de acesso, o qual permitirá a confirmaçâo t1o dcmicílio tributário
eletrônico, nos termos da legislação municiJral.

I

I .5.3 1

1 5.,1 de"'erá dispor de mecanl SITIO segurança criptografada com

garantia de privaoidade das informações de acesso ao dornínio oticial do site.

1

r.5.5 O sistema deverá dispor de TeCAPTCFI-A na área de cadastro e acesso. I

1.5.6 permitir o caaastro e manute.nção do Endereço de IJntrega de correspor:dências,

pttssibilitando inftrrrnar. se for o caso. se é o rnesrtto do Endereço Looalização da eulplesa

e/ou autônomo, ou de alguma clas pessoas responsáveis vinculadas, el'irando digrtação

desnecessária.

1

I .5.7 IPermrtü tr cadastramento 1 e a manutenção dos dados das empresas, ta 15 COmO:

nome/razão social, nome fantasia, CNP.I, e,ndereço localizagão, telefones, e-mail, data

constituiçâo, rcgimc fcdcral, naturcza jurídica, portc cmprcsa, vigôncia' c ctc.

rjâiar{!.ij:.r'"F,jrL}qu*i«lo vtlrt}l}} u§{.}i$or). $l}ra;c{:3.íí:&llÍf§Íê.r;sac

Rua da Rio vennelho o 0l Centro - km l0rl. CEP: 68524.,00 - Eldorado ilo CarajávPA

I

I

I



* rt-
Eldii?âilo

do Carajás
PREFEITURA DE ELDORÁDO DO CARAJAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

i .5.3 Permitir o cadastuo e manutençào online e integrada a RIDLSINÍ.UCIiPA do quadro
sooictár io Jas enrp'esas. iclentiticando e qualificando os Iesporrsáveis (súoios. sócios-
administadorcs, admúistradores e e1c.) e suas respcctivas paÍicipações e \igências (datâ

de início e fim).

I

L 5.9 o sistemâ de\erá dispor de iurcronahdade que possibilite a rntegraçâo com a basc

cadastral dos prolissionais autônomos constantes na Íêrramenta de Elestão tribulária (Ilt

prcfiituro, dc mancira a grssibilitar a gcragão proccssos dc liccnciamcnto c cmrssâo dc
alvará.

I

t.5 l0 Permitir rr cadastramento c Íranutenção online <jas pessoas juridioas imtme. isentas ou
que esteiam com e\igibilidade suspensa por decisâo administÍativâ oujudicial, tx'm

oomo. âs srlâs respcctivas ügências, concedldos âs empresâs.

I

Ií Permitir o cadâslrâmento e Ínanulenção digilal clas ati!idâdes e ocupações princip.ris c

secundárias, bem como suas vigênoias. baseada nas CNAITs c\crcidas Pelas eflpÍesas.
l

1.5. l2 Possibilitar a realização do recadastaÍnento digitai de ttxios as pessoas.juridicas de

direito pÍrblico e çnivado estabelecidâs no mtnicípio. e viâbilizâÍ a âtuálizâção automátiülr
do cadâstro por meio do pr«)essamento dos e\entos de atuâliaÉo cadastral da

REDESIM/.TUCEPA e Receita Iiederal do BrasiL

I

RrclrAARIT.AÇÃO
Anális! de Viabilid!dc2.1 Recusa

^ceilc
l l C) sistenu delerá Íecepcionar e processar os erentos de ,Ànálise de Viabilidade da Junta

( omercial do Fstado. \ ir API dc lntegÍaçao.

I

2 I () sistema deverá csibr. em ÍôrÍrato dc tcla de slstcma. lodos os eventos de Viabilidado
Looacional. contendo as inlbrmaçôes de CNPJ,/CPI, tipo de açâo. data.rlo Íocebimcnto,

núnero do protocolo. Bom como a trononretragcD do tempo de atcndilnedo.

O sistema deverá dispor de limcionolidode que apÍove automatioame.rrte as Análises de

Viabilidade após dccorrido o prazo máxino de antilisc ostabclecidos pelos l ermos dc

Coopctação Técri,;a da .Iutta Comeroial.

I

2.1.1 I

2.t 1 () sistcn-ra dcverá dispor de área on<le scrvidor de ulna ou nais secrctanas resporsavers
possam anaLisar os dados rlas Viabilidarlcs. bem oomo llcluir parcecr la\orá!t:l ou

desfavoravel à requisiçâo

I

l 5 O srstema deverá dlspor de f,mcionahdade de consuLta e acompanhamento. por parte

contibuintes, da sua Viabilidade Locacional

2. l.al O sistema de!'eÍá dispor de imcionaüdade que permita aos ser\,1doÍes c contihliítes
imprimirem o resrulo dâ sLrâ Vlabilidade I-ocacional

Licenciamcnrc de Enrpresas

O slstcma deverá recepcionar e processar os e\entos dc constituição- alreracão e l»ixa do

I

22 l>ontos Rccusa
^ccitc2.2 I I

2.:2 O sistema deverá dispor de ierram!ÍItÂ (lue possihilite a tramitação dc lroloco]os de

rcno\,açôes an.lals,le llceÍlças -nunrcrpars
I

(] sistema dcvcrá dlspor de lêÍamLnta que possjbilitc a lramitagâo dc frolocolos de

licenoiamcnlo das uni.ladcs dcPendentes (ponto de apoio) ptÍâ oblençã'r de suâs

tivas Li

I

2.2.1 O sistcma der,erá possibrliur a tramitagão digittl dos Processos d() âlteraçâo (Elentos
REDESIM: 1A1.1U. 202. 21 4. 204. 209. 210. 21 1. 220. 21A. 219. 221. 225, 222 244.
226.210.132.244,233.217 .249,25'1.24,1. l0l. 302. 232. '107. 412. 413, 517, 601, 701.

801, 803). c|In meio dilital, !'nfc emPreendedorc-s o â Secreta as Municipais de Meio
Ambicnte. Vr lâncra SanitÍiria c de liinan

21.5 2

2.2.6

O slstemâ dcverá dlspor de automação que recorheça e categorize o tipo de Processo
analisando o oonjlmto de eveÍrlos, t-lnalizando/aPÍoundo em casos de eventos que Dà('

ncccssitcm dc análisc do scnidor da p,rcfcitrua

O sistcma dererá dispor de autom!ção para processos de altoração que realize a li[./iraçào

automática de alvará de funcionammto, analisando o histórico dc proccssos. pagamentos

c análises dc servidores anteliores ao lÍocesso por meio de itrteligàcia artificial

r,i:"r..lir. l i:rr, ir,.,r' .rrl),, -.ir:l)rr'r r;ll:i,iil i;ar'' rt')i-:ii: iiiil

I{uN dâ Ilio \ennclho r)l CenlÍo Lnr l0ir.CllP: 6Bj21tr.()ti Lldorrdo Jo Carulâr'lA

I

I

inlegrudor estadual rla REDESIM

l
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2.).7 Sistema de!caá geÍar trna irs:rição municipal para cada nola empresa. preenchendo
autornaticanre te a ftoha oaúsual da rueüla conr os dados recclidos l]o protoeolo de
constituiçâo, após a llnalizaçâo do plocesso peias secretarias competenles.

I

''À Sistema de'"crá inscrir a no'ua cmpresa uonstiluida lro cadasbo eoonôrnico do sistema

tributário
).

2.2.\) Sistemâ devera clâssilicâÍ aLrtomaticâmente o risco geral do protocolo cm àlto, medio ou
baixo. de acordo com o maior risco dos CNAIis prcsentes no protocolo da empresa, e dc

aoordo com a legislação muicipal, estadual ou tàderal

l

2 2.10 Sistema deverá emitiÍ, âutomaticâmente, alrará de llncionamento pÍoüsório paÍa os

protooolos classiftcados como Buixo Risco B ou Médio Risco.

i.2.I I tr) l[sistema a*iru ártu. âutomaticamente, ce itlcado de inexiglbl]idade de licenciamen
I o rtara os nrotocolos classi[cedos como Baiso lirsco A

2it2 O srstema del,erá possuir firncionalidrde pâra contlguraçalo pelo serlidor do municipio,
dos parâmelros pârâ emissâo de Licenga de l,ocalização e FLmcionamento.

I

2.2. l3 C) sistcma devcrá cxibir ern lbnnato de telas todos os prot()ool()s gerados ou
recepcionados pela plataforma, organizândo-os de mancira cronológica e contendo pelo

menos os câmposr CNPJ; Nome tlmpresarjâl ou RÍtzão Social: lipo de hocesso. Data do
Recebimento.

I

2.1.11 Permitir consultas rrcb dc urformações rlo processo a partir de lun argumento de
pesquisa, ou da combinação dc varios, por exempkr: CNPJ. f ipo de llvenkrr Grau de

fusco. T\» de 1'rocesso, N" do Prott»olo

Pernith consultas lveb de inf'ormações de penrlmoias dos protocolos a partir dc ultl
argrunL'n1o de pesquisa. ou da combinação c1e \iitios, por oxemplo: Processos com lirras
I'agas, em Dcbito. Isentos. Canceladas. Não Tribuláveis cntre otttÍas Bem como
processos com Pendencias I)ocrimcntais Vâlidadas- Pcn denti.:s. Indeieridas e Canccladas

I

Permitir consultas web de rnibrmaçôes da análise dos serrrdcres a paftir de um
argumento de pesquisa, ou da com'oinaçào de lários. por exemplo: Req»nsârel Pela

Análisc, Situagão da Análisc, Indicação dc Encarninhamcnto dc Proccssos.

I l

2.).17 PermitiÍ coosultas web de infbrmaçôes de peÍiodos a p"1ír de um argumento de pesqutsa,

ou da combinação de \1írios, retomando o recortc temÍnral gue deseja ser analisado pelo

sen'idor.

1

2.2. i I C) sistena de\eÍá dispor de lelÍamenta que possibilile aos servidores millllcipais, çando
necessário. r'isrnlizem o processo sem â possibilitlade de ertiçâo e trâmitâçào.

O sisterna <lovcrá dispor cle Ltrramurta que possibilile aos ser ridorcs nunicipais. quardo
necessário, editar os processos de licenciamonto, aulomatiçamente. vinculando-os ao sex

login dc acesso, k)mândo assim o scrvirlor o ahlâl responsá\,cl pelo prolocolo

I

O sistema deverá exibt. em cada prúocolo, intbmrações dos dados do processo (Ij\':
Tipos rle llr'entos, Dala do frotocolo, cntre otltros)- dados .la Pessoâ .IuÍidioâ (Nome

I ipo de l.mpresa, NatuÍeza Juridica. lnsff1ç(lcs, -Lndereço, Il)cumento lisoal.
Inl'oÍmações dos Sócios. Inlbrmações Adicionais. ultrc outos) (Jbieto Social. Àtividâdes
Econômicas c as Secretnrias Enr,'olvidas no Processo.

I

2l:l O sistema deverâ exibir. em cada prolocolo. a lista das atilidades CNAlis exercida pelo

contribuinrc, indrcando automaticamente o (iÍau de Risco atribüldo ao processo bem

como à cada atiüdade CNAF

l

2.7 ).2 () srstema dcrcrá dispor de têrranrenta dc consulta das Pendencias \'úculâdas âo Corpo
dc Bombeiros. diretamenlc no sistema do Integrador !istadual REDESIM.

I

o sistema cfur'crá dispor de lelrameÍtÍâ de consulta do andirmento do processo enfue as

secretârias envolüdas. \.isualizando o históico de âDálise, Pendencias documentais e

status de pagamento.

1

2:11 O sistemá delerá recepcionaÍ c prooessar os erentos de t»isa do inteprador estadual.

atuâli7audo arÍoolaticarrrerrte a sua Situação Cadastral na lrase nrobiliaria da Prelêitura
I

2 t.t5 C) sistema delerá dlspor de ltmcionali<lade que pcrmita ao scrlidor municipal- consultar
as inlormaçõcs dc rcsumo do oadastro mobiliório da cmprosa.

I

) ).16

I{ur da Rio \cnrúlh. r)l a('n|l.r, lnr llt,r-11'1' a,Sj: l-(]i)(l I lldr)raÜo (1o (lrtrrlr\ |/\

I

I

I

I

I2.2 t5

2.2.t<)

I

I
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O sistema ueb deverá possuir frmoionaldade <1ue possibilite ao scrrr'id(r das ssoretarias

solioital documentações de fornra digitalpata o eutpleendulol no ç,r ocesso de

licenciamento de estabelecimentos.

() sistema r\eb d€\cra dispor dc Jiuloionalidadc que possibilitc r-r erl\io dc d(}Jumentos

pclo scrüdor, para retomo dc rcsoluçào de pendôncias dt»umcntais.

Ó srsterna dererá possuir l..r-:cicaaliCade para ccrig';racâo peio serridcr do muricipro.
dos parâmetros para errussão da l,iccnças Uriranisticas (^il'ará de ConsiÍução,

I)emoli Re fbrmar'Arn

2:::

2 2.33

() sistena dcvcrá dispor de l'uciorulidarie quc permita aos scrvidores rcaLzarcnr

análises, incluindo pareccres tàvoráveis ou desfavores, oom a possibilidade do anexaçâo

cle ctrcumentos. Bem como disJnnibilizar, c'm Ltma linha histórica, lodas âs ânáli§es já

rnseridas

li

de l',.u rcr orali,i:.ce quc. e caso 'i: ,.:ls,.lrir rl:''r:aoic dcO ,§isteria d.cverá çlispor

análise rnscrida com algum equiloco, o servidor possa ocuitar sua anái:se c

consecutivamente ir'Iserir ur]ra errata.

O sistem{r deverá possüir l'uncionalirl,rde pâra oonÍiguração IÉl(r servid,rr do rnunicrpirr

dos parâmelros paÍa emissão de Licença dc I-ocâlização e FuncionÂmeirto

).2.26

2.2 27 I

2.: }t O sistema dercrá cxibir um histórico das solicitacões documentais. h:n cono as análises

rcalizadas pelos servidorcs e as iutbrmaçôes rclottadas pe!os ctrntribuijrtos.
I

2.2.29 O srstema rreb delerá dispor de funoionali.ladc que possibilite o enrio Cc fermo de

Compromisso Ambiental pelo servidor, lnra retorno de resolução por parte do

colrtribuinte.
O slstema deverá possuir lunoionalidadc para oonfiguraçâo pelo s(jr\id,I do muÍIlcipio,
dos pârâmetros para emrssão de Licenças Aftbientâis (l-l', I.l. l-( )- LIL]- DLÂ, CII-A.
LOC" L^S, etc)

O sistema deverá possuir luncionalidade para conÍiguração lxlo serviúrr do mrmlcipto.
dos parâmetros paÍa emissâo da l,iceÍIça Saniúria MLrnicipal. por dePai tamento

I

2.2.3r)

l.l.3l 1

O sistcma dc\erá possuir l'unr.liuralidade pra corÍigu'ação prlo serr itl rr tltr mruriciptrr

dos parâmclros páÍa emissão do Habite-se Munioipal.

o sistcma deye disponibilizar funoionalidade que permitam aos servidorcs emitÚem as

liceuças cotrclalas e consecutivanrentc disponibilrzar para dolrtioarl pra o su lidor e

cont büinle.

I

2.2..r,1 I

2I3i () sistcmâ de\crá dispor de liutcionalidadc cltre rcllistrc a data. horaeos§\idorque

a) sistema dcveÍá dispor dc FLmoiomlidadc de Cassar Ahará. inserindo sua respcutira

i[sti]icativa pclo alo- e indisponibilizando o dounload tlo dtrcrrmcnto felo contrihrinlc

I

2.2.36 I

2.2.17 I

2239 O sistema delerá permitiÍ o rrtcaminhamento de pr(xessos de regulartzsção entre os

departamentos de cada secrelaria paÍa consolidação do flttxtr de licencirmento mlmicipal
Bem como disponibilizar, em uma ltnha hislórica. com k)dos os enoamrnlamentos já

realizados.

I

::.,10 O.sr-stema devcrá dispor dc l'uncirxralida<lc que permita aos sorvidorcs irputarcm détritos

de diversas t'ulurezas aos contribuintes, vittculados à unr protocolo espccii-rc,.r

I

2.2.,11 O sistema der,crá dispor de funcionalidadc clue permita aos servidores tlo muricipio
enviârel'r notilicações e oomunicaçõcs aos contribuinles, registrando unr histirioo desstrs

I

2.i Licenciamento de lloissionais Autônomos Pontos Recusâ Aceite

2.1.I O sisten,a deverá dispoÍ de l'crramcnta que Possibilite a tramitaçàtt de frolocolos de I

t-rl Sistema devera classificaÍ automaticarnente o risco geral do protocolo ,rm alto. medio ou

luixo. de acordo corn o maior risco dos CNAEs Jnesentes no Prokxolo da empresa, e de

acoÍdo com a lcgislaçôo mlmicipal. estadual ou tcderal

)

2.1 I Sistema devera emitü, automaticamente, ahará dc l'Lrncionameoto Prolisório PaÍo os

protocolc,s classificados como Baixo Ilisco B ou Médio Risco.

Srstenú devera emitr, automalicamente, certificado de ioexigibrlidade le licencjamento

o para os protocolos classificados como Baixo fusco A.
2.1.4

I

lir.r dr Rio \cnnlllr. r)l tenúo

!,'ri;,,,, ri:.r .,i,1

tnr t00. ( tiP 6ti,i2-1r 1,| I lldi)rrdo it| Crrâjár l'A

I

I

I

emitiu o alvará no processo.

I

notillcaçircs.

liccnciamento municipal de prolissionais autônomos
I

2. r.i
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2.3.6 O sistema deverá exibir em formatcl rle telas todos t-rs protocolos geradcs ou
lecepcionados pela platat'orrna. orgarüzados de rnaneira crortológica e contendo pekr
menos os campos: CPF. Nome; 'l'ipo de Processo. Data do Recebimento.

I

2.3.7 Permitir consultas web tle inlormações do prooess() a partir de um argumento cle

pesquisa, ou da combinaçâo de vários, por eremplo: CPF; Tipo de Evento; (haude
fusco, Situação de Procesm, N" clo Protocolo

1

2 -1.8 Permitir consultas weh de informações da análise dos servidores a partir de um
argumenlo de pesquisa, ou da combinaçào de r,'ários- por exemplo: Reslmnsár'el Pela

AnáLse, Situaçâo da Análise, hdicação de Lncamrnhamento de Processos.

I

2.3 9 Permitr consultas web de int'ormaçôes de períodos a partlr de um argumento de pesquisa,

ou da combinação de varios, retomando o recorte temgrral que deseja ser analisado pelo
servidor.

I

2.3.t0 O sistema dererá dispor de ttrramenta que possibilite aos servidrrres muricipais. quando

necessário, visualizem o pÍocesso sem a possibilidade de cdição e tramitaçâo.
I

2.3 ll C) sistema dererá dispor de ferramenta que possibilite aos sen'idores municipais, quando

nccessário, cditar os processos cle licenciamento. automaticamcnte, linculando-os ao seu

iogin de aÇesso. torrrando assirt o senidor o afual tespottsár'el pelo protocolo.

I

2312 O sistema dererá exibir'. ern cada protocolo, intbrtrrações dos dados do processo (Ex

Tipos de Eventos, Data do prolocolo, entrc outros). dados da Pessoa F'ísica §ome,
Inscrição, Endereço, Documento Fiscal, InÍ-ormaçôes Adicionais, entre outros),
Atividades Econômicas e as Secretarias Enr,olvidas no Processo.

1

2.3. I 3 O sistema deverá exibir. em cada protocolo, a lista das atir.rdades CNAEs exercida pelo
contribuinte, indicando automaticamente o Cnau de Risct-r atribuído ao processo bem

como à cada atir"idade CN,{E.

1

2.3.14 O sisl.ema tleverá dispor tle lerramenta de consulta do andamenLo do pr.l:esso entre as

secÍetarias envolvidas, visualizando o hrstórico de análise, pendencias documentais e

stattts de f,âqâmento.

i

2.3. r5 O sistema de,,erá dispor de hincionahdade que permrta ao semdor municipal, consultar
as infbrmações de resumo do cadastro mobiliário do profissional autônomo.

I

2] t6 O sistema ueb devera possuir Íirrcionalidade que possibilite ao serr,idor das secretarias

solicitar documentações de tbrma digrtal para o proÍissional autônomo no processo de

licenoiamento.

I

2.3.t7 O sistema web deverá dispor de funcionaiidade que possibilite o envio de documentos
pelo serüdor. para retonro de resoluçào dc Lrendências dtrcunentais.

I

2.3. r8 O sistema deverá exibir urn histórico das solicitaçõe s documentais, bem como as análises

realizadas pelos serlidores e as inÍbrmaçõcs retornadas pelos contribuintes.
1

2.3.19 O sistema rveb deverá dispor de funcionalidade que possibilite o enüo de Termo de

Compromisso Àmbiental pelo servidor, p?ra retomo de resolução por parte do

contribuinte.

I

2.3 20 O sistema deverá possuir funoionaliclade para r.;onfiguração plo servidor r1o munioípio.
dos parâmetros para emissão de Licenças Ambientais (LP, LL LO, LIO. DLÀ CILA,
LOC. LAS, etc.).

2

2.3.21 O srstema deverá possuir t'uncionalidade para contiguraçâo pelo servidor do municipio,
dos parâmetros para emissão da Licença Sanitaria Municipal, por departamento.

I

2322 O sistema deverá dispor de Ílmcionalidade que permita aos servidores realizarem
análises, úcluindo pareceres tàr,orár,eis ou destàr,ores, com a possibilioade de anexagão

de documentos. Bem como disponibilizar, em runa linha histórioa, todas as análises já
inscridas.

I

2.3.23 O Sistenn der,erá dispor de fimcionalidade que, erlr caso de alguna ürl'orrnação de

análise rnserida com algum equívoco, o serr,"idor possa ooultar sua análise e
consecutivamente inserir uma errata.

2.1.24 () srstema deverá permitir o encamrnhamento de processos de regularr:uação entre os

departamentos de cada secretaria para consolidação do Í1uxo de licenciamento municipal.
Bcm como disponibilizar, cm uma liúa histtirica, com todos os cncamiúamcntos já
realizados.

t::!*tali,rt;rarr'Fi.i:tlrtí$i,)íôi.lci.trtijür)) ar§{Jtbâ,'i?. {rl}fccf',:.sf:&}ir},qíi:ri§l(l
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O sistema deverá dispor de hmcionalidade tlue permita aos servidoÍcs imputarem débitos
de di\'ersas oalu'czas aos corrüibüiltes. T irrcularlos otL rtâo ti urn potosolo cspcciUco.

l

2..1 Contdl»intcs (Pessoas.Turidicas e l'rofissionais Àutônomos) l)ontos Rccusa

2.4.1 O sistema de\.erá dispor de ftmcionalidade que permita ao contribuinte selecionar o
prot(})olo que deseja trâmitar.o momento

I

2.4 2 O sist€lna der.e permitir ao responsável legal da eupresa a hclusão de su[T-usuários uo
sistema paÍa bamiüção dos processos.

I

2 .+.3

2.,1.,1 O sistcma deve dispor de ambienre que permita ao conuibuinte visualizar e tâmitar todas

as pcndcncias dc todos os protocolos pcrtcncontcs ao Íncsmo.
I

2.4.5 O srstcmâ de\e disrsÍ de tüncrcnalidáde quc pemrta ao oonlribuinlc rcalizar o

preenchime'l1o de formulário autodcclaratóio em resposta às fxirguntrs inseridas pelas

seoretarias mu,'rlcipais, onde o sistema automaticâmrYrte. 4 dopender do respondido.
rcalizará a rcclassiticação do risoo da atividadc ccontimica.

o sisterna uctr dercrá dispu de Í'uuoiornlidadc clue possibilite o enlio Jc dosuillento"s

pclo cmpreendedor, soiioitados pelas secretarias para solução de pendêrtcias documcnmis
I

2.1.7 O sistcma ueb deverá rlispor de l-uncionalidadc quc possibilite o envio dc l ermo de

Conduta oLl CompÍorrrisso ,{1rrbiel1tal- solicitado pela seoretaria do N4cio Aubie[te para

solução

I

24S O sistema deverá dispor de Íiurcionalicltde rlue permila a emissão digitâI, pelo

empreeodedor, do boieto da la\â de tjscahzação saniúria com reSlstro: PiX, Para
pagamenkr pelo contribuinte

I

2.1.9 O srstema dr:verá dispor de limcionalidade que permita a emissão digital. pelo

ernprecldedor, do boLeto da taxa dc fiscâlização alulielttal u»n registo e PlX, para
pagamento pelo contribüinte

I

2l I0 (J srstema dc\€Íri dispor de hrncronaliclzrde que permita a emissÍio digitrrl, pelo

empremdedor. do lxrleto da taxa de locallzaFo e luncionamento com registro e P[x,
1o curtribuinle

1

2,4 II O sistema deverá dispor de l'tmoionahdade que permita a emissão digital pelo

empreordedor, do boleto ds taxas de di\€rst1s ratruezns sorll I cgistr o e i)lx, para

menlo lo conúibuurte

l

2 4 12 f) sistema rvcb dc"erá dispor de ambientc de oonslrlta de liccnciamento pela emPresa,

permitindo a emrssào digitâl e a lisualizaçâo das lioenças hlrradas por câda secretâriâ

)

2 4 Il O sistema tambóm dererá hutcionar de maneira inte!Íada com os outros sistemas

prelislos neste edital e possibilitar cpe os tlsuádos âoessem com uma Ítnica seúa

PLAI AI( )RMA MOBlLlr - APP

I

25 Rceusa Accitc

2 5.1 dade de SuportePosstrir ambiente de L)esenvolvtmentolHomologaçào e I']rocluçâo da LJr'i

Iecnico (l-lST) para uso do App de Licencramento Munjcipal (Disponibilizados nas lojas
Go«rgle Play-Áadroid e App Store i(JS) para ocesso dispositivos móvers do lrpo
ce.ulares, ÍndÍtphone e lablet.

2.5.2 O apiicativo deverá apresentar indicadores de: viabilidâde automática; Licença
automática para atilidades de Bairo risco A: [,icença automát]ca para atilidades de

Baixo risco B: Liccnça digilâl pârâ âtiviiladcs de Alto risco

I

IDeverá pemrrtir o envio de arquiros, fbtos e docuÍneÍllos comProbatóÍins solicilâdos

pelas secretarias municipais para o processo de licenciamento.

2,r..1 o aplicatilo de\eÍá possibilitar a geraçâo e disponrbilizaçâo das guias Jc çngamento das

ta\as relâcionadas â Secretaria Mtfricipal dc Mcio Àmbiente
I

2.5. i O aplicatircr dcr,crá possibilitar a gcraçãr.r e disponibilização das guias rle Pagamonto das

taxas rclacionadas à Vigilância Sânitária.

O âplicativo dcvcrá possit'rilitor a tramilaçâo dos pÍoccssos dc ConstittL'çâo. Al1§cçài),
Renoraçâo c Baixa, em meio digital. ortre emprccndedores c a Secretarias Secrt-taÍia

Mu cipal dc Meio ÀnbiuIltc o Scolctiiria Mutiuipal dc Finatrças.

i

2.5 6 I

2.5 7 Dever'á grssibilitar cluc o corrtribuillte consullc a baixa do pagalnutto Pala crrissào
eletrônica dos certitioados.

I

': .) ..). : l' :. :'r,f' r':.:_.ii,

ItLradâlÜo\crrrclho'{)l Cefllro lnr i(rr llil':óSj,'.ltrrr)(l UlJr)râdo tlr (lrrrl]ics lr\

O sistema deve disponibilizar ao contribuinte tela que permita acompauhar o hrslorico de 2

rnulirrrerrtaçàu r caliza.-lo no prottr.rlo

2

I

2 4.6
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2.5 8 Deverá dispor de ambiente dc consuha de licenciamento pela empresa, permitindo a

r,isualização tlas licenças liberadas pelas Sccretarias.

3 Platatbrma de Licenciamento de Transporte e l'rânsito Municipal

3l CONFICiURAÇOES Do SISTEMA Pontos Recusa Aceite

3. r.1 Deverá ser disponibilizado um ambiente dc produção e outro de homol,rgaçâo do sistema

rveb de licenciamento de Transporte e Trânsito Municipal que deverá oirerar integrado
corr sistemas de iicenciamentc e hibutário tla preleitura.

2

-t. | .: Sistema deverá dispor de funcionaiidade que permita aos serridores mtmicipais
configurarem os parâmetros de cobrarça das taxas em conftrruridade às legislaçôes
perünentes

3 1.3 O sistema deverá dispor de ambiente de configuração cla Home, com possibilidatle r1e

edição de Logotipo, Brasão. Imagens de l undo, Inserção de Comunicatros, int'ormações

Adicionais, entre outros.

1

3. L,t A plataÍ'orma dere dispor de I'uncionalidacle que permita ao scrvidor habilitado criar
Perhs de Usuários. assim como suas atribuiçôes sistêr-nicas e consecutirameute rincular
tais perfis aos usuários competcntes.

3.1..5 O srsteura deve disgrr de furcior-ralidade que pern-rita ao servidor habilitado visualizar
todos os usúrios cadastrados e eon-r perlil no sistema para eventual edição ou
inabilitação

I

3.1 6 ( ) srstema dere dispor de t-uncionalidade que permita ao servidor habilitado cadaslrar

Marcas de Veícu1os

1

3.t.7 O sistema deve dispor de funcionalidade que permrta ao servidor habilitado cadastrar

Modelcs de Veículos
I

3. 1.8 O srstema deve dispor de funcionalidade que permita ao servidor habilitado cadastrar

Cores de Veículos
I

3.1.9 O sisl"cma deve dispor de funci<.rnalirlade que pemrita ao servidor habilitado oa«lastrar

Tipos de Serviços a serem tramitados pela plataforma
1

l03 O sistema deverá permitir o uploaC de legislação disponibiiizando-a para download no
próprio sistertra.

I

31il () srstema deverá permitir o upload de Manuais drsponihilizando-as para dou.mload no
próprio sistema.

1

32 CADAS'I'RL) Pontos Recusa Aceite

3.2 I O sistcma devcrá permitir ao permissionário ou autorizal-áno. pessoa lísioa (oondutor

prolissional autônomo) ou Juridrca (empresa), conflirmar e complementar inÍbrmaçÔes

cadastrais, realizar o credenciamento geralrdc'r o login e senha,

1

122 () sistcma deierá possibilitar ao servidor municipai a realização do del'erimenlo e

validação do cadaslro dos motoristas e responsár,ets de veículos seja pe :;soa fisrca
(condutor profissional autônomo) ou pessoa jurídica (empresa);

I

3.2.3 () sistema deverá dispor de tela onde os servidores'uisualizem tlna Iista de contribuintes
cadastrados na plataforma:

I

321 O sistema deverá dispor de ferramentas de busca e filtragem para otimzar as pesqrtisas

dos serr,idores;

1

3.2.5 O srstema deverá dispor de ferramenta em que o contribuinte possa realizar o cadastro de

condutorcs l'inculados;

O sistema deverá dispor de têrramenta errl que o contribuinte possa reaiizar o cadastro

dos veíoulos vinculados;

1

3.).6 )

-1 -1 SERVIÇOS E TRAMITE DE PR(TESSOS Pc'rntos Recusa Aceite

3.3.1 O sistcma dcvcrá possibilitar a rcalização do liccnciamcnto dc tronspof ic aos

permissionários e autorizatarios de reículos com base na legislaçâo mr.uricipal.
2

332 O sistema deverá dispor de luncionalidade em que o contribuinte possa acompanhar o
andamento do seu processo.

1

3.3.3 Permitir ao servidor acompanhar o histórico das solicitações registrada'; na ferramenta,
possibilitando revisar as informaçôes registradas em cada solicitaçâo e ,rcompanhar seu

status.

I

,1:i("1í{)â .ll i,i.r' 'p{,rg itrril aôiÍ):i v{il},}) !' s*r$or? $ r):{:iÔ rji .s.{&lli}si íp.,: i§i*
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3.3 4 O sistema web dererá possuir firncionalidade que possibilite ao servidt,r mruricipal
solicital docurnentações de forrna digital para o contribuinte no proces:{J de
,; 

^^- ^; ^ 
* --+^

I

-1 35 C) ststema ueb der.erá dispor de flincionalidade que possibilite o enr,.io le documentos
pelo servidor, para retomo de resolução de pendências documentais.

1

-J. -1.t) O sistema rveb der''erá dispor de tuncionalidade clue possibilite o enrio ,le documentos
pelo contriburnte. solicitaclos pxlas secretarias Jura rcluçiio de penrlênc,as documentais

I

() srstcrna deverá grssibilitar aos serlidorcs a realização tle análise dos clocurreutos
anexados, rejcrtando-os ou apror,ando-os.

I

3.3.8 O sistema deverá possibilitar aos scrvidores incluirem parcceres sobre os pro@ssos. I

3 -1.9 í) sistema deverá inflormar e notificar os servidores sobre o \rencimento rle CNHs e

demais documentos dos condutores com data de validade para umâ merhor gestão do

licenciamento.

I

3.3.10 O sistema deverá permitir a emissâo online dos boletos pelos contribuintes, das taras de

transporte com registro bem como possibilitar a leitura do QR Code do PIX para

compensação instantânea.

I

3 .1.I I Permitir a emissão online de certificado de regularidade tadastral da pessoa física,

iurídrca e do veiculo:

)

3.3.12 Permitir a emissâo online do Cerúficacio <ie Autorização de Tráfego (CAT) e demais
scrriços rclaoionados.

2

TOTAI, 200

Eldorado do Carajás - PA, em _ de de2022

Assinatura dos membnos da Comissâo de Ar.aliação

Servidor Titular da Comissão de Avaliação

Serviclor Titular da Comissão cle Avaliaçâo

7.1.3. Relatorio de conclusão da técnica.

Eldorado do Carajás12 de novembro de2022

@
Maria f osé Braga de Almeida Sousa
Secretária Municipal de Finanças

RELATORTO DE CONCLUSÀO DA AVALIAÇÃO IECNICA.

Após análise dos itens demonstrados, aos _ dias do mês de _ de 2022, a Comissão de Araliação conclui os úabalhos e

HOMOLOGA a solução apresentada pela empresa (Razão Social e CNPJ), a qual obteve a pontuaçâo total de pontos,
conforme indicado na Ata de Avaliação 'l'ecnica que tàz parte integrante deste Reli:tório.

Servidor'l'itular da Comissão de Araliaçâo

Servidor'f itular da Comissão de Avaliação

Eldorado do Carajás - PÀ. aos _ de dc 2022

§cros 4:!...à:a"r' 
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