
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR VALOR POR GLOBAL 

 

1 – O Município de Visconde do Rio Branco-MG, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 

14:00 horas do dia 17 de maio de 2022, no prédio da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 

Praça 28 de setembro, S/N, Centro, CEP 36.520-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.137.927/0001-33, será 

realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e 

Documentação de Habilitação para o Pregão Presencial nº 016/2021, do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO 

DE JULGAMENTO MENOR PREÇO GLOBAL que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal 8.666/93, de 21/06/93 e o Decreto Municipal nº 022/2003 e 

137/2013, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 

 

2 - DO OBJETO 

2.1 – Constitui objeto do presente pregão presencial a cessão de direito de uso de software integrado de 

Gestão Pública Municipal, abrangendo instalação, migração, implantação, manutenção, treinamento, 

garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico nas áreas de: CONTABILIDADE 

PÚBLICA, GESTÃO TRIBUTÁRIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, 

LICITAÇÕES CONTRATOS E ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, FROTAS, NOTA FISCAL 

DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, ISS BANCÁRIO, CONTROLE INTERNO, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, 

SERVIÇOS ONLINE, SISTEMA INTEGRADO DE RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO, GESTÃO DE 

SAÚDE, GESTÃO DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE CEMITÉRIO a serem executados conforme 

detalhamento que integra o presente edital, conforme discriminação contida no termo de referência. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 

3.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

a) Concordatárias ou em processo de insolvência civil ou recuperação judicial, sob concurso de credores, 

em dissolução ou em liquidação; 

b) Que estejam como direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos por esta 

administração ou que sido declaradas inidôneas por qualquer órgão; 

c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 

qualquer que seja a sua forma de constituição; 

d) Empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma proponente; 

e) Também, não poderão participar desta licitação empresas que tenham como proprietário ou sócio o 

prefeito, vice-prefeito, vereador municipal, bem como que tenham como proprietários ou sócios, pessoas 

ligados a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou sanguíneo, até segundo grau, ou por 

adoção e servidor municipal.  

f) Estrangeiras que não funcionem no país; 
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g) Que não atendam às exigências do edital. 

 

4 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1- Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão (art. 41, §1º da Lei Federal 

8.666/93). 

4.2 – Caberá à pregoeira decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 03 (três) dias úteis (art. 41, § 1º da 

Lei Federal 8.666/93). 

4.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. As falhas ou irregularidades que 

viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

4.3.1 – Neste caso caberá à pregoeira decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, findando prazo no 

primeiro dia útil após a apresentação da impugnação. 

4.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 

4.5 – Quem impedir, perturbar ou fraudara realização da licitação, incorrerá nas penas do art. 93 da Lei 

Federal 8666/93, assegurado contraditório e a ampla defesa; 

4.6 – A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento de 

execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicara 

pena estabelecida no artigo7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

4.7 - A impugnação deverá ser escrita, endereçada à Pregoeira, assinada pela pessoa impugnante ou 

representante legal da empresa ou por procurador habilitado, fazendo juntar cópia de documento pessoal e 

contrato social ou equivalente e procuração se por procurador, conforme o caso, devendo ser protocolado no 

setor de licitações da prefeitura, sendo aceito via e-mail, desde que o impugnante que a fizer por e-mail junte, 

além dos documentos exigidos enviados vai fax ou e-mail, comprovante postal de correspondência dos 

CORREIOS, até a data limite para impugnação, de que enviou a impugnação original e documentos via 

correios.  

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por um representante 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 

5.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do 

procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 

representada. 

5.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

I - documento oficial de identidade; 

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de 

preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual 

estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, 

proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Modelo - Anexo II); 

III – Contrato social ou outro instrumento equivalente de constituição da empresa. 
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5.4 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos 

comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do 

documento de identidade de quem recebe poderes. 

5.5 - Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta 

condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro de 

Pessoa Jurídica e Declaração sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação 

como microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar, conforme Anexo XII,  e deverá 

ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 

123/2006. 

5.6 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a 

participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances. 

5.7 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

5.8 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

 

6 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

6.1 - No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará ao Pregoeira e 

seus auxiliares: 

a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo III (a 

referida declaração deverá estar por fora dos envelopes). 

b) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº 1); e 

c) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2) 

6.2 - Declarado encerrado o credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos novos proponentes.  

6.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a 

realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o 

primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

7 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das 

licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira receberá dos representantes 

credenciados, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de 

preços, a documentação exigida para habilitação das licitantes, e a declaração dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo III) registrando em ata a presença dos 

participantes. 

7.2 - Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por 

representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e data estabelecida 

no preâmbulo, e na forma do item 5.1 deste edital, sendo a entrega dos envelopes no local correto de 

responsabilidade exclusiva do licitante. 

7.3 - A participação na forma do item 6.2 deste edital impede a apresentação de lances por parte do licitante 

desde que não constitua representante legal no ato do credenciamento. 
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7.4 - Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-

se início ao recebimento dos envelopes.  

7.5 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: ―Proposta de Preço‖ e 

―Habilitação‖. 

7.6 - Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados, identificados com o nome da licitante, o número e objeto da 

licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação", 

na forma dos incisos I e II a seguir: 

I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022 

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022 

LICITANTE: ____________________________________ 

ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

7.7 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, 

ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial. 

7.8 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias 

em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas 

como forma de ilustração das propostas de preços. 

 

8 - DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 1 

8.1 – São requisitos da proposta de preço: 

a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, 

devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, e-mail da empresa 

licitante e dados bancários. 

b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado; 

c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo IV deste edital; 

d) conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 

entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93; 

e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e 

todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, 

bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de 

acréscimos a qualquer título. 

f) Declarar que os sistemas são de sua propriedade de posse ou detenção de direito de uso; 

g) Declarar que os sistemas atendem todos os requisitos mínimos exigidos no termo de referência.  
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9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO 

9.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais 

baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances 

verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor. 

9.2 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os 

autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

9.3 - No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 

convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e 

decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor. 

9.4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

9.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na 

ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 

9.6 - Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a R$100,00.  

9.7 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

9.8 - Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste 

edital. 

9.9 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades previstas neste Edital. 

9.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a exclusão da 

Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de 

ordenação das propostas. 

9.11 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 

preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeira negociar diretamente com a 

proponente, para que seja obtido preço melhor. 

9.12 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, as LICITANTES 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

9.13 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa 

– ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco 

por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei 

Complementar Federal nº. 123/2006. 

9.14 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.14.1 - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º 

lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 

9.14.2 - Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências 

habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

9.14.3 - Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão 

convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no 

caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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9.15 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta. 

9.16 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 

9.17 - Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições 

da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 

9.18 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a 

Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores 

consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

9.19 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.  

9.20 - Será declarado vencedor a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações 

deste edital, com o preço de mercado e que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.21 - Será desclassificada: 

a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 

b) a proposta que apresentar preço acima do valor previsto para essa contratação. 

c) que não apresentar valores unitários e globais para cada item do LOTE. 

9.22 - Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 

registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 

classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

9.23 - A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, 

acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto à Pregoeira. 

9.24 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação 

dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

10 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 

10.1 - A documentação relativa à habilitação consistirá de: 

10.1.1 - Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo 

da habilitação, assinado por quem de direito (Anexo V); 

10.1.2 - Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo VII). 

10.1.3 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, ou última alteração consolidada, 

devidamente registrados, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da documentação de 

eleição de seus administradores; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão ou entidade competente.  

 

10.1.4. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 
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b) Prova de regularidade Fiscal para com os Tributos e Contribuições Federais conjunta com a Seguridade 

Social (INSS). 

c) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou 

documento equivalente que comprove a regularidade; 

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual referente ao domicílio da empresa; 

e) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal referente ao domicílio da empresa; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho. 

10.1.5 - HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

10.1.6 - Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal nos termos do 

modelo – Anexo VI. 

10.1.7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Pelo menos uma Certidão ou Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando a aptidão para o desempenho de 

atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, bem como a satisfação quanto à qualidade 

dos serviços e cumprimento dos prazos contratuais; 

b) Atestado ou declaração de que o licitante é a proprietária/desenvolvedora ou detém o direito de uso e 

comercialização do(s) software(s) para o desenvolvimento dos trabalhos objeto desta licitação, possuindo 

os poderes necessários ao perfeito e regular atendimento da contratante, e que assume o compromisso de 

realizar as adequações necessárias, conforme modelo do Anexo IX. 

10.1.8 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua 

validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pela Equipe de Apoio do 

Pregão. 

10.1.9 - Para efeito de validade das declarações, atestados e certidões de regularidade de situação perante 

a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o 

lapso de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua expedição. 

10.1.10 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em 

órgão da imprensa oficial. 

10.1.11 - Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes deverão ser extraídos cópias e serão 

anexados ao processo licitatório com sua respectiva autenticação (Servidor Público). 

10.1.12 - Os documentos exigidos para habilitação consoante o estabelecido neste título, não poderão, em 

hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por 

meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

10.2 - As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida ou apresentar incompleta 

ou incorreta serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.  

10.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
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c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com 

CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 

11.1 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – ―Habilitação‖ do 

licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 

11.2 - Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou 

por servidor do município. 

11.3 - As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 

documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

11.3.1 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME e EPP será assegurado o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço 

inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.3.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 

fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeira. 

11.3.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 02(dois) dias úteis inicialmente 

concedidos. 

11.3.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

11.4 - Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital será inabilitado, e a 

Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de 

classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta 

que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 

11.5 - A Pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 

 

12 - DA ADJUDICAÇÃO 

12.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o objeto do certame e terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação da 

nova proposta revisada. 

12.1.1 - Fica a critério da administração a exigência das comprovações no atendimento dos requisitos 

mínimos exigidos em data e local a ser determinado. 

12.2 - Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, a Pregoeira inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora, ocasião em que o Pregoeira poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o melhor 

preço. 
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12.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira proclamará a vencedora, 

proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a 

intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do direito por parte da licitante.  

12.4 - Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de 

que todas as demais Licitantes ficarão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso 

no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 

imediata do processo, em secretaria. 

 

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1 - Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 

razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a partir do término do prazo da recorrente, 

independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

13.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de 

recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira à vencedora. 

13.3 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.4 – Qualquer recurso de impugnação contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. 

13.5 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;  

b) serem assinados por representante legal da licitante;  

c) os recursos serão na forma do item 3.7 deste edital. 

 

14 – DOS SERVIÇOS 

14.1 - Os serviços serão executados, no que couber, na sede da empresa, na sede e prédios (obras, saúde, 

educação, Câmara Municipal, FUMPREV, etc.) da prefeitura com visitas técnicas a cada 15 dias, ou em 

outros locais a serem determinado pelo fato gerador do mesmo (Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, órgãos do Estado de Minas Gerais e da União, etc.). 

 

15 - DOS ENCARGOS 

15.1 - Incumbe à Contratante: 

15.1.1 - Conferir as especificações e receber o objeto deste edital; 

15.1.2 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Nota de Empenho; 

15.1.3 - Fiscalizar os serviços da licitante. 

15.2 - Incumbe à Licitante vencedora prestar os serviços, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em 

perfeitas condições técnicas. 

 

16 - DA EXECUÇÃO 

16.1 - A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas quantidades do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do Contrato. 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

16.2 - A Prefeitura se reserva o direito desistir do objeto licitado, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

 

17 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

17.1 - O objeto do presente edital será fornecido pelo preço constante na proposta da(s) licitante(s) 

vencedora(s). 

17.2 - O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, conforme consta na minuta do contrato. 

 

18 - DAS PENALIDADES 

18.1 - Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem 

prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de 

até cinco anos. 

18.2 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no 

cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

18.2.1 - advertência; 

18.2.2 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10
o
 (décimo) dia de atraso, da prestação do serviço, 

sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

18.2.3 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 

(dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

18.2.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação parcial do objeto sem prévia autorização formal da Contratante; 

d) não retirada do contrato para assinatura; 

e) descumprimento de cláusula contratual. 

18.3 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

18.4 - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Visconde do 

Rio Branco-MG no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser 

descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS 

19.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

02.004.000.04.122.0001.2.012.3.3.90.40.00 – ficha 72 – Prefeitura Municipal 

03.001.001.04.122.0025.3.966.3.3.90.40.33 – ficha 69 – Fundo de Previdência 
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01.031.0101.2.804.3.3.90.40 – Ficha 18 – Serviços tecnológicos, informática e comunicação – Pessoa 

Jurídica (Câmara Municipal) 

 

19.2 - O valor global estimado para esta contratação é de mercado, com contratações compatíveis ao 

objeto, apurando-se o valor médio estimado no total de R$ 662.733,13 (Seiscentos e sessenta e dois mil, 

setecentos e trinta e três reais e treze centavos) para a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

e R$ 39.199,92 (Trinta e nove mil, cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), para o 

Fundo Municipal de Previdência e R$ 33.999,96 (Dezesseis mil, novecentos e noventa e seis reais e 

noventa e dois centavos) para a Câmara Municipal. 

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 

20.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

20.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura. 

20.4 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

20.5 - É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

20.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 

desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante 

a realização da sessão pública de pregão. 

20.7 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da 

aquisição.   

20.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

20.9 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas 

de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

20.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da 

Comarca de Visconde do Rio Branco-MG. 

20.11 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos. 

20.12 - Não será permitida a terceirização dos softwares (sistemas) ofertados. 

20.13 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de 

consulta, por escrito, à Pregoeira na Prefeitura Municipal, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura 

da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelo tel (32) 3551-8150 ou através do E-mail: 

licitacaopmvrb@gmail.com. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 
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20.14 - Fazem parte integrante deste Edital: 

a) Anexo I - Termo de referência;   

b) Anexo II - Modelo de Credenciamento; 

c) Anexo III - Modelo de Declaração de que cumpre os requisitos de Habilitação; 

d) Anexo IV - Modelo de Proposta; 

e) Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

f) Anexo VI - Modelo de Declaração que não emprega menor; 

g) Anexo VII - Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital; 

h) Anexo VIII - Minuta de Contrato; 

i) Anexo IX – Modelo atestado software; 

j) Anexo XII – Modelo declaração requisitos LC nº 123/2006. 

 

Visconde do Rio Branco, 03 de maio de 2022. 

 

Jordana Teixeira da Luz 

Pregoeira  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO 

 

1.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação 

de serviços cessão de uso de software integrado de Gestão Pública Municipal, abrangendo instalação, 

migração, implantação, manutenção, treinamento, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e 

suporte técnico nas áreas de: CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO TRIBUTÁRIA, RECURSOS 

HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, LICITAÇÕES CONTRATOS E ALMOXARIFADO, 

PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, FROTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, ISS BANCÁRIO, 

CONTROLE INTERNO, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS ONLINE, SISTEMA INTEGRADO DE 

RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO E GESTÃO DE CEMITÉRIO a serem executados conforme 

detalhamento que integra o presente edital, conforme detalhamento contido neste termo de referência. 

 

2- JUSTIFICATIVAS 

2.1 – As atuais e inúmeras alterações na legislação e na forma de transferência de informações aos 

órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais impõem aos 

administrados a necessidade de atualização permanente. Para atender às transformações por que passa a 

Administração Pública é imprescindível que a área de contabilidade pública conte com sustentação 

administrativa e operacional, a partir do redesenho de processos, de sistemas informatizados integrados, de 

forma a atender ao accountability.  

Faz-se necessária a melhoria dos processos atuais de trabalho relativos ao acompanhamento, 

atendimento e disponibilização de serviços ao cidadão e aos servidores/empregados públicos, enfim, 

realizar melhorias nos processos de gestão que deverão proporcionar melhorias na realização das diversas 

rotinas de trabalho, agilizando, racionalizando e reduzindo gastos. 

A busca de uma solução tecnológica integrada deverá permitir a centralização de todo o 

processamento e armazenamento de dados relacionados aos processos de atendimento e controles 

internos, otimizando a obtenção e o processamento de informações, bem como o fornecimento de 

subsídios gerenciais, que são imprescindíveis para o planejamento e para a tomada de decisões por parte 

dos gestores. 

A integração e o compartilhamento de informações em tempo real, que serão realizados pela 

solução integrada de gestão, irão proporcionar além de melhorias na produtividade os 

servidores/empregados no atendimento e acompanhamento dos serviços disponibilizados, mais economia 

de recursos, facilidade para a tomada de decisões acertadas, e informações gerenciais que apoiarão o 

cumprimento das metas e obrigações legais. 

 

3 - DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

3.1. AMBIENTE TECNOLÓGICO  
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3.1.1. Deverão ser executados no ambiente tecnológico da informação usado, e planejado, pela Prefeitura, 

conforme descrito, perfeitamente compatibilizados, ainda que condicionados à instalação, pelo 

adjudicatário, de software básico complementar;   

3.1.2. O sistema operacional deverá funcionar em rede com servidores Windows Servers e estações de 

trabalho com sistema operacional Windows 98, NT, 2000 ou XP, padrão tecnológico adotado pela 

Prefeitura;   

3.1.3. A comunicação entre os servidores e estações utilizará o protocolo TCP/IP;  

3.1.4. O software básico complementar necessário à perfeita execução dos sistemas ofertados no ambiente 

descrito deverá ser relacionado pela contratada, que deverá também especificar o número de licenças 

necessárias à sua completa operação, o não relacionamento, significa que a licitante fornecerá a suas 

expensas todos os softwares complementares a execução da solução proposta, ou ainda que o mesmo não 

necessita de tais complementos.   

3.1.5. O processo de Instalação dos módulos deverá ser efetuado de forma padronizada e parametrizada, 

preferencialmente, através de aplicações, evitando que os usuários tenham que efetuar procedimentos 

manuais para instalação dos mesmos e configuração de ambiente.    

  

3.2. RECUPERAÇÃO DE FALHAS E SEGURANÇA DE DADOS   

3.2.1. A recuperação de falhas deverá ser, na medida do possível, automática, ocorrendo de forma 

transparente ao usuário. O sistema deverá conter mecanismos de proteção que impeçam a perda de 

transações já efetivadas pelo usuário.   

3.2.2. O sistema deverá permitir a realização de backups dos dados de forma on-line (com o banco de 

dados em utilização).   

3.2.3. As transações no sistema, preferencialmente, devem ficar registradas permanentemente com a 

indicação do usuário, data, hora exata e informação da situação antes e depois, para eventuais 

necessidades de auditoria posterior.   

3.2.4. Em caso de falha operacional ou lógica, o sistema deverá recuperar-se automaticamente, sem 

intervenção de operador, de modo a resguardar a última transação executada com êxito, mantendo a 

integridade interna da base de dados correspondente ao último evento completado antes da falha.  

  

4.3. CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL  

4.3.1. Transacional  

4.3.1.1. Deverá operar por transações que, executam ou registram as atividades administrativas básicas. 

Os dados recolhidos em uma transação deverão ficar imediatamente disponíveis em toda a rede, em um 

servidor central. Isto significa que cada dado deverá ser recolhido uma única vez, diretamente no órgão 

onde é gerado. As tarefas deverão ser compostas por telas gráficas específicas. Os dados transcritos pelos 

usuários deverão ser imediatamente validados e o efeito da transação deverá ser imediato.   

4.3.1.2. O sistema deverá permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do mouse. (habilitação das 

teclas ―enter‖, ―tab‖ e ―hot-keys‖)  

4.3.1.3. Deverá ser um sistema multiusuário, com controle de execução de atividades básicas, integrado, 

‗on-line‘. Deverá participar diretamente da execução destas atividades, através de estações cliente e 

impressoras remotas, instaladas diretamente nos locais onde estas atividades se processam. Deverá 
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recolher automaticamente os dados relativos a cada uma das operações realizadas e produzir localmente 

toda a documentação necessária.  

  
4.3.2. Segurança de Acesso e Rastreabilidade  

4.3.2.1. As tarefas deverão ser acessíveis somente a usuários autorizados especificamente a cada uma 

delas. O sistema deve contar com um catálogo de perfis de usuários que definam padrões de acesso 

específicos por grupos de usuários. Para cada tarefa autorizada, o administrador de segurança deverá 

poder especificar o nível do acesso (somente consulta ou também atualização dos dados).  

4.3.2.2. As autorizações ou desautorizações, por usuário, grupo ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter 

efeito imediato.   

4.3.2.3. O acesso aos dados deve poder também ser limitado para um determinado setor do organograma, 

de forma que usuários de setores que descentralizam o controle de recursos não visualizem ou possam 

alterar dados de outros setores.  

4.3.2.4. As principais operações efetuadas nos dados deverão ser logadas (deve-se registrar histórico), de 

forma a possibilitar auditorias futuras.  

4.3.2.5. Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador deverá oferecer mecanismos de segurança que 

impeçam usuários não autorizados de efetuar consultas ou alterações em alguns dados de forma seletiva.   

  
4.3.3. Documentação ‗On-line‘  

4.3.3.1. Deverá incorporar documentação ‗on-line‘ sobre o modo de operação de cada uma das tarefas. 

Esta documentação deverá conter tópicos remissivos para detalhamento de um determinado assunto.   

  
4.3.4. Interface Gráfica  

4.3.4.1. A aparência das telas deverá seguir o padrão do ambiente gráfico Windows (Microsoft).  

  
4.4. DOCUMENTAÇÃO  

4.4.1. Permitir documentar as alterações ou parametrizações realizadas no Sistema Proposto de forma 

homogênea e coerente com a documentação original dos sistemas. 

4.4.2. Implementar controles de alterações e de versões dos objetos do Sistema Proposto.  

4.4.3. Permitir completo reaproveitamento das parametrizações efetuadas na implantação de novas versões 

dos softwares.  

  
4.5. LEVANTAMENTO DE DADOS, CONVERSÃO, ADAPTAÇAO E TESTES  

4.5.1. Todo o processo de levantamento de requisitos e análise, durante o processo de customização, 

deverá ser feito em conjunto com os funcionários deste Município, incluindo os responsáveis pela TI, para 

todos os itens a serem adaptados pelo licitante.  

4.5.2. Providenciar a conversão dos dados existentes para os formatos exigidos pelos sistemas licitados. 

Isto requer o efetivo envolvimento do licitante para adaptação do formato dos dados a serem convertidos e 

seus relacionamentos.   

4.5.3. Executar os serviços de migração dos dados existentes nos atuais cadastros e tabelas dos sistemas 

licitados, utilizando os meios disponíveis na contratante. A contratante deverá fornecer os backups íntegros 

e descriptografados com os respectivos layouts e ou dicionário de dados do banco.   
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4.5.4. Os testes serão realizados em conjunto, pela equipe da Contratada e Contratante, visando validar as 

informações migradas e as funcionalidades do software proposto.  

 
4.6. METODOLOGIA   

4.6.1. Na assinatura do contrato a empresa vencedora deverá:  

4.6.1.1. Apresentar a metodologia de gerência de projetos a ser adotada para a implantação dos Softwares, 

contemplando a identificação das fases, etapas recursos e tarefas que considere pertinente ao objeto desta 

licitação.   

4.6.1.2. Descrever seu plano de trabalho e cada fase da metodologia, possibilitando ganho de produtividade 

nos trabalhos de implantação.   

4.6.1.3. Todas as atividades componentes das metodologias a serem adotadas devem ser descritas em 

língua portuguesa, assim como todos os demais elementos.  

 
4.7. TREINAMENTO   

4.7.1. A contratada deverá apresentar o Plano de Treinamento para a Equipe da Contratante, abrangendo o 

nível técnico, usuários, e, quando pertinente (no caso dos módulos de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e 

Módulo ISS Bancário) agentes externos (empresas, instituições bancárias, contadores, escritórios de 

contabilidade, etc.), etc.  

4.7.2. Deverá apresentar o Plano de Treinamento abrangendo os níveis técnico e gerencial.   

4.7.3. Apresentar proposta para a realização dos treinamentos, considerando que:   

4.7.4. Caberá à CONTRATANTE o fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim como 

locais adequados, necessários à realização dos treinamentos;  

4.7.5. As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: hospedagem, 

transporte, diárias, etc. serão de responsabilidade da CONTRATADA;   

 
4.8. SUPORTE TÉCNICO  

4.8.1. Para fins da prestação do serviço de SUPORTE TÉCNICO, as partes se comprometem conforme 

discriminação a seguir:   

a) O CONTRATANTE:  

a.1). Os usuários poderão consultar a CONTRATADA sempre que houver necessidade.  

a.2). Enviar à CONTRATADA solicitação, por escrito ou através dos meios estabelecidos, com detalhes e 

precisão, descrevendo os problemas ou pendências relativas ao software, bem como identificando os 

programas envolvidos;  

a.3). Informar à CONTRATADA o dia e horário de disponibilidade do equipamento e o nome do responsável 

pela requisição do serviço.  

a.4). Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato, para evitar transtornos 

como perdas de dados ocasionadas por falta de energia, invasão de hackers, ataques de ransomware, 

problemas de hardware ou operação indevida.  

a.5) Disponibilizar um computador munido de hardwares para o meio de acesso com a internet e softwares 

de comunicação sugerido pela CONTRATADA. Nos casos onde houver filtros de pacotes (FIREWALL) a 

CONTRATADA deverá ter condições para possíveis alterações nos filtros, mantendo assim permanentes 
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condições de uso, com vistas a dar maior agilidade e eficiência na prestação do serviço (SUPORTE 

TÉCNICO e MANUTENÇÃO).  

a.6) Disponibilizar os recursos materiais e humanos necessários à instalação do sistema licenciado, ceder 

instalações e equipamentos e cooperar efetivamente com a operação de instalação desenvolvida, dentro do 

seu horário de expediente, nos dias e horários previamente agendados entre as partes.  

a.7) Manter pessoal habilitado e adequadamente treinado para a operação do sistema e para a 

comunicação com a CONTRATADA, e prover, sempre que ocorrerem quaisquer problemas com o 

SISTEMA, toda a documentação, relatórios e demais informações que relatem as circunstâncias em que os 

problemas ocorreram, objetivando facilitar e agilizar os trabalhos.  

a.8) Definir os responsáveis pela área de informática por escrito.   

  
b) A CONTRATADA:   

b.1) Tomar as medidas corretivas cabíveis, desde que possíveis, tão logo seja notificada por escrito, de 

algum problema constatado no software.  

b.2) Manter total sigilo das informações constantes dos arquivos da CONTRATANTE, caso, eventualmente, 

seja necessário está disponibilizá-lo para a solução das pendências e/ou problemas verificados.  

b.3) Fornecer ao CONTRATANTE as novas implementações e as correções dos eventuais erros existentes 

no produto licenciado, entre os quais se definem as incorreções encontradas entre as especificações 

contidas na documentação dos mesmos e a sua operação.  

b.4) Manter em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a efetuar a assistência técnica adequada ao 

CONTRATANTE, usuário das versões implantadas e liberadas.  

b.5) Responsabilizar-se, única e exclusivamente, por todo e qualquer pagamento de ordem trabalhista, 

previdenciária e encargos sociais, decorrente dos seus técnicos na prestação dos serviços, nas 

dependências do estabelecimento do CONTRATANTE.  

b.6) Prestar assistência ao CONTRATANTE, solucionando dúvidas na implantação e durante o 

processamento do sistema. Essa assistência poderá ser por escrito, e-mail, telefone, conexão on-line, visita 

à sede do CONTRATANTE ou na própria sede da CONTRATADA.  

4.8.1.2. Para fins de atendimento do suporte técnico e manutenção, compromete-se o CONTRATANTE a 

disponibilizar à CONTRATADA, os equipamentos com as devidas configurações exigidas, programas e 

arquivos envolvidos no problema, para que o atendimento possa ser feito com presteza e eficiência.   

4.8.1.3. Fica a CONTRATADA exonerada de qualquer responsabilidade, em razão de resultados 

produzidos pelo SISTEMA, decorrente da afetação do programa e/ou sistemas, a partir algum tipo de 

programa externo, ou aqueles normalmente conhecidos como ―VÍRUS‖, por falha de operação ou indevida 

operação por pessoas não autorizadas, bem como pelos danos ou prejuízos decorrentes de decisões 

administrativas, gerenciais ou comerciais tomadas com base nas informações fornecidas pelo sistema.   

4.8.1.4. Qualquer atualização à legislação nacional, das variáveis do SOFTWARE licenciado, fica 

condicionada, única e exclusivamente, às condições estabelecidas para a atualização contratada através do 

presente instrumento.   

4.8.1.5. Caso o CONTRATANTE venha a desenvolver um novo módulo ou produto que caracterize cópia, 

no todo ou em parte, dos sistemas objeto deste contrato, quer seja do dicionário de dados, quer seja do 
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programa, será considerado como parte integrante do SISTEMA, tornando-se de propriedade da 

CONTRATADA e ficando, portanto, o seu uso condicionado a estas cláusulas contratuais.   

  
c) SUPORTE/ MANUTENÇÃO REQUERIDOS   

c.1). As solicitações de atendimento por parte do Município deverão ser encaminhadas por meio eletrônico 

contendo a data e hora da solicitação, a descrição do problema, o nível de prioridade para o atendimento 

desta solicitação.  

c.2). Deverá ser garantido o atendimento para pedidos de suporte no horário das 08:00 h às 18:00 h, de 

segunda à sexta feira.  

c.3). No caso de parada de sistema produtivo o atendimento de suporte deverá estar garantido nas 24 

horas do dia.  

c.4). O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o devido 

suporte ao sistema, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o faça.  

c.5). A CONTRATADA deverá estar apta a acessar remotamente o sistema do cliente de forma a poder 

verificar condições de erros que não possam ser reproduzidas em ambientes internos da empresa 

fornecedora do sistema.  

c.6). Ferramentas que possibilitem a monitoração, e correção se necessário, do desempenho, em termos 

de utilização e tempos de resposta para os usuários, do sistema deverão fazer parte do contrato de 

manutenção e suporte.  

c.7). Deverá ser garantida a constante evolução dos softwares propostos, por meio da manutenção 

preventiva, ou seja, aquela que antecede ao problema, por meio de atualização de versões.  

c.8). O serviço de manutenção deverá compreender a atualização de versões dos softwares licitados, assim 

como a correção, condições para eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de programação das versões em 

uso para garantir a operacionalidade dos mesmos nas funcionalidades descritas anteriormente, mantendo 

as parametrizações e customizações já efetuadas.  

c.9). A CONTRATADA não será responsabilizada por erros decorrentes de negligência, imprudência ou 

imperícia do CONTRATANTE, seus empregados ou prepostos na sua utilização, assim como problemas 

provenientes de ―caso fortuito‖ ou ―força maior‖, contemplados pelo art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro. 

A má utilização das técnicas operacionais de trabalho, como operações indevidas de ―BACKUPS‖ 

(anormalidade nos meios magnéticos - utilização de mídias defeituosas), ou que possam gerar resultados 

equivocados, ou, ainda, danos causados por ―vírus‖ de computador, serão assumidas como exclusiva 

responsabilidade do CONTRATANTE.  

  

4.9. MANUTENÇÃO:  

4.9.1. Durante o prazo de vigência do contrato, obrigada a proceder a manutenção e atualização de versões 

dos softwares licitados, assim como a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de programação 

das versões em uso para garantir a operacionalidade dos mesmos nas funcionalidades descritas 

anteriormente, mantendo as parametrizações e customizações já efetuadas.  

  

4.10. DAS DEFINIÇÕES  

Para fins da presente contratação, se adota as seguintes definições:  
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a) INSTALAÇÃO: configuração do SOFTWARE às necessidades do CONTRATANTE, com cadastramento 

e preparação das bases de dados e dos módulos existentes do programa, com acionamento dos comandos 

e conexões necessários, deixando o SOFTWARE em pleno funcionando.  

b) TREINAMENTO: promoção de atividades a cargo da CONTRATADA, voltadas à capacitação do 

CONTRATANTE, seus funcionários e/ou prepostos, tornando-os aptos à operação dos sistemas.  

c) SUPORTE TÉCNICO: assistência de um profissional técnico devidamente credenciado pela 

CONTRATADA através de algum canal de mídia designado (telefone, conexão remota, e-mail ou outra 

tecnologia) ao CONTRATANTE, bem como esclarecer e solucionar dúvidas e problemas de operação do 

SOFTWARE, a ser prestado em dias úteis e em horário comercial.  

d) MANUTENÇÃO: adoção por parte da CONTRATADA, por meio do seu suporte técnico, de medidas e 

ações tendentes à correção, solução, esclarecimento de dúvidas, e demais problemas na execução do 

SOFTWARE, podendo a CONTRATADA, a seu critério, proceder a substituição da cópia que apresentarem 

problemas por outra devidamente corrigida.  

e) ATUALIZAÇÃO: manter atualizadas as funções existentes nos módulos do SISTEMA, com relação às 

variáveis normalmente alteradas por legislação, ou quaisquer outras causas externas que decorram de 

determinação governamental, desde que, em tempo hábil, o CONTRATANTE comunique, por escrito, à 

CONTRATADA, da necessidade de tais atualizações, assim como envie à mesma a legislação que servirá 

de base às atualizações pelo CONTRATANTE eventualmente solicitadas.  

f) CUSTOMIZAÇÃO: adaptação do sistema às peculiaridades do CONTRATANTE.   

Parágrafo primeiro. A ―atualização‖ definida nesta cláusula (item ―e‖), inclui os serviços necessários ao 

atendimento de obrigações assumidas pelo CONTRATANTE.   

Parágrafo segundo. Pela manutenção/atualização ora contratadas, obriga-se ainda a CONTRATADA a 

manter o ―SISTEMA‖ tecnicamente atualizado, fornecendo as novas versões que venham a ser liberadas, 

desde que contenham alterações, acréscimos de rotina ou melhoria de desempenho. Todas as versões 

liberadas pela CONTRATADA, mencionadas acima, serão colocadas à disposição do CONTRATANTE sem 

ônus adicional.   

Parágrafo terceiro. A interpretação das normas legais aplicáveis à Administração Pública, editadas durante 

o prazo de vigência da presente contratação, a serem implementadas no ―SISTEMA‖, serão levadas a efeito 

com base no entendimento majoritário dos usuários da CONTRATADA, doutrinadores e jurisprudência 

pátria. Em Caso de exiguidade de tempo para implementação das modificações de natureza legal, 

decorrente do curto espaço de tempo entre a publicação da norma e a sua entrada em vigor, a 

CONTRATADA indicará as soluções alternativas para atender, temporariamente, às exigências da nova Lei, 

até que os módulos possam ser atualizados definitivamente.   

Parágrafo quarto. Todas as alterações e/ou customizações do sistema, sugeridas pelo CONTRATANTE, 

passarão a ser de propriedade exclusiva da CONTRATADA, caso venham a ser implementadas.  

  

4.11. DA INSTALAÇÃO  

4.11.1. Para fins do disposto na alínea ―a‖, da cláusula terceira deste contrato, compromete-se a 

CONTRATANTE em disponibilizar à CONTRATADA, sempre que por essa solicitada, os seus 

equipamentos, que deverão atender às configurações apropriadas e necessária aos SOFTWARES ora 

contratados.  
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4.12. DA AVALIAÇÃO TÉCNICA   

4.12.1. O sistema automatizará o controle e gestão fiscal da PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO 

RIO BRANCO/MG interligando os diversos setores envolvidos e disponibilizará informações para os Órgãos 

de controle externo e interno. 

1. 4.  SISTEMA DE INFORMAÇÕES: 

4.1. Deverá ser disponibilizado pela empresa contratada, mediante cessão de uso temporária, sistema 

informatizado para registro e processamento das respectivas atividades contábeis e administrativas da 

Prefeitura de Visconde do Rio Branco/MG, relacionadas neste item. 

4.2. Caberá à empresa realizar a instalação do sistema em computadores da Prefeitura de Visconde do Rio 

Branco/MG, para uso na própria repartição, e fornecer treinamento básico inicial aos servidores 

responsáveis para operação dos sistemas. 

4.3. Caberá também à empresa fornecer e instalar, sem custos adicionais, as atualizações, ampliações e 

novas versões que forem implementadas dos sistemas, seja em termos de recursos tecnológicos, novas 

funcionalidades, correções de falhas, e principalmente para atualização das rotinas e processos para 

adequação a novas normas e instruções do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN). 

4.4. Durante a vigência do contrato, caberá também à empresa contratada fornecer consultoria à distância e 

de forma presencial, para a operação dos sistemas, incluindo atendimento de consultas via telefone ou 

pessoalmente. 

4.5. O sistema a ser disponibilizado deverá propiciar integração de dados entre os seus módulos (com 

alimentação simultânea do mesmo tipo de informações, exigindo-se a integração pelo menos entre os 

seguintes módulos:  

Orçamento com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, Compras, 

Almoxarifado e Frotas; 

Execução Orçamentária com: Orçamento, Tesouraria, Contabilidade e Patrimônio, 

Compras, Almoxarifado e Frotas; 

Tesouraria com: Execução Orçamentária e Contabilidade, Compras, Almoxarifado e 

Frotas; 

Contabilidade com: Orçamento, Execução Orçamentária, Patrimônio e Tesouraria, 

Compras, Almoxarifado e Frotas; 

Patrimônio com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, Compras, 

Almoxarifado e Frotas; 

Folha de pagamento com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, Compras, 

Almoxarifado e Frotas; 

Compras com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, Almoxarifado e Frotas; 

Almoxarifado com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, Compras e Frotas; 

Frotas com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, Compras e Almoxarifado; 

Tributário com: Arrecadação das receitas 

 

4.6. Áreas e atividades a serem atendidas pelo sistema de informações, nos termos das especificações 

técnicas constantes do detalhamento em anexo: 
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Áreas a serem 

atendidas 

Requisitos mínimos de atendimento 

 

 

 

 

 

Contabilidade, 

orçamento, Execução 

Orçamentária, 

Transparênci a 

Pública e Controle 

Interno 

- Geração, a partir da execução orçamentária e dos demais fatos que alteram a 

situação patrimonial, de todos os lançamentos de débito e crédito; 

- Geração de balancetes, demonstrativos contábeis e anexos mensais, de 

acordo com a Lei 4.320/64 e Instruções Normativas do TCE/MG; 

- Geração dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração 

das variações patrimoniais, bem como dos livros Diário e Razão, de acordo 

com a Lei 4.320/64; 

- Geração, a qualquer instante, dos demonstrativos e anexos que compõem a 

prestação de contas, de acordo 

com a Lei 4320/64 e Instruções Normativas do TCE/MG; 

- Elaboração de programação orçamentária do Poder Legislativo para remessa 

ao Executivo (para consolidação na proposta orçamentária), de acordo com as 

portarias nº 471/00 do Ministério da Fazenda – STN e 42/99 do Ministério de 

Orçamento e Gestão. 

 - Alteração do Orçamento por créditos adicionais; 

- Empenhamento de despesas e emissão de notas de 

empenhos; 

- Controle dos elementos que compõem a liquidação da despesa; 

- Controle da ordem cronológica de pagamentos; 

- Controle da limitação de empenho (LC 101/2000 – LRF); 

- Emissão de ordens de pagamento, propiciando desmembrar em parcelas a 

quitação de uma nota de empenho; 

- Geração, a qualquer instante, de demonstrativo de gastos com pessoal, 

educação, FUNDEB e saúde; 

- Emissão a qualquer momento de relatórios contábeis com a aviso ao usuário 

que o mês contábil ainda não foi encerrado ou alerta que os mesmo serão para 

simples conferência.  

- Permitir de forma simples a busca por informações, como empenho por 

fornecedor, pagamento de empenhos sem necessidade de utilização de vários 

atalhos ou impressão de relatório.  

- Possuir controle da Dívida Fundada de forma automática de acordo com o 

processamento dos pagamentos; 

- Possuir controle de convênios com cadastro e acompanhamento de execução 

da despesas. 

 

 

 

- Lançamento de receitas extraorçamentárias; 

- Lançamento de pagamentos orçamentários e  

extraorçamentários, integrados à movimentação bancária; 
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Tesouraria 

- Geração de boletins diários de caixa; 

- Geração de relatório de cheques e/ou borderôs emitidos no dia; 

- Geração dos livros caixa e conta corrente bancário; 

- Geração de boletins diários de bancos; 

- Geração do Livro de Tesouraria 

- Permitir pagamentos de vários fornecedores de forma agrupada, procedendo a 

baixa automática para controle financeiro; 

 

 

Patrimônio 

- Incorporação de bens; 

- Desincorporarão de bens; 

- Reavaliação de bens; 

- Desvalorização de bens; 

- Transferência de bens; 

- Geração do Inventário Geral. 

- Emissão de relatórios gerenciais; 

- Emissão de Termo de Responsabilidade, Transferência, baixa e outros de acordo 

com layout a ser definido pela Prefeitura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras, Licitações

 e Contratos 

- Cadastro de fornecedores e emissão de CRC; 

- Lançamentos de solicitações de compras e serviços; 

- Possibilitar o agrupamento de vários pedidos de compras para cotação de preço; 

- Registro de cotações e pesquisas de preços; 

- Registro e operacionalização completa de processos licitatórios, de acordo 

com as normas e regulamentos aplicáveis, para todas as modalidades legais de 

licitação; 

- Cadastro de Comissões de Licitação e de Pregão, e de Pregoeiro; 

- Emissão de autorização de fornecimento; 

- Rotinas para compras por processos de dispensa e de inexigibilidade 

de licitação, Tomada de Preço, Convite, Credenciamento; 

- Emissão de ata de sessão; 

- Emissão de Ata de Registro de Preço de acordo com layout definido 

pela Prefeitura em formato ―doc‖ ; 

- Emissão de Termo de Contrato de acordo com layout definido pela 

Prefeitura em formato ―doc‖ ; 

- Emissão de documento de realinhamento de preço para assinatura 

pelos licitantes no momento da sessão pública; 

- Exportação de dados para o SICOM; 

- Controle de contratos, termos aditivos e apostilamentos. 

- Emissão de ordem de fornecimento total ou parcial; 

- Possuir integração com o sistema de Frotas, Patrimônio e Contabilidade; 

- Registro de forma automática pelo sistema de compras a liquidação no sistema 
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contábil sem retrabalho pelos setores envolvidos; 

- Possuir acesso de forma simultânea a diversos setores para emissão de ordem 

de fornecimento, solicitacao de empenhamento e registro de compras; 

Tributos e execução 

fiscal 

- Todas as atividadea correlatas à arrecadação de impostos, taxas e contribuições 

de melhorias. 

 

 

 

 

Controle de Frota 

- Cadastro de veículos 

- Cadastro de condutores 

- Cadastro de prestadores de serviços automotivos e de postos de serviços 

- Controle de manutenção e abastecimentos 

- Controle de utilização (deslocamentos) 

 

 

Almoxarifado 

- Controle de Requisição por setor e solicitantes 

- Integração com os Sistemas: Compras de Materiais e Serviços 

- Entrada de Produtos por fornecedor - Requisições de Produtos por setor 

e solicitantes 

- Saída de Produtos por setor e solicitantes 

- Devolução de Produtos por setor e solicitantes 

- Relatório de Saída de produtos por setor, período, produto ou solicitante. 

- Relatório de Movimentação dos Produtos especificados. 

- Registro de Inventário 

 

Todos os 

Sistemas 

- Deverão ser providos de gerenciador de relatórios padronizados, tendo em 

vista permitir à Prefeitura de Visconde do Rio Branco/MG optar pelo 

momento de impressão segundo suas necessidades. 

- Os relatórios emitidos em todos os sistemas deverá ser processado e 

prontos para visualização em tempo máximo de 5 minutos. 

- Todos os relatórios deverá está disponivel para impressão ou visualização 

independente da situação, tais como mês aberto ou encerrado. No caso de 

emissão antes do encerramento do mês deverá conter a informação ― 

rascunho ou simples conferência‖  

- Todos os sistemas deverá conter recursos de auditoria e bloqueio para 

preenchimento completo das informações enviadas para o SICOM durante a 

inserção das informações, não permitido o avanço para o passo seguinte, 

evitando inconsistências no momento do envio dos dados para o TCEMG. 

 

5. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

5.1.  Local: os serviços serão prestados preponderantemente na sede da empresa contratada, de onde será 

prestado todo o atendimento a consultas dos agentes da Prefeitura de Visconde do Rio Branco/MG, 

consultas estas que poderão ser feitas via telefone ou via internet. 

5.2. A empresa contratada deverá manter pelo menos um profissional capacitado, em sua sede ou 

disponível através de telefone, para atendimento de consultas da Prefeitura de Visconde do Rio Branco/MG, no 
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horário de 8 às 18 horas, nos dias úteis e visitas quinzenais para atendimento na sede da Prefeitura. 

5.3. Serviços presenciais: 

a) A contratação inclui a realização de visitas técnicas, sendo obrigatório, 02(duas) por mês, à sede da 

Prefeitura de Visconde do Rio Branco/MG, deverão ser previamente autorizadas pela contratante. 

b) A empresa contratada deverá enviar pessoal especializado, às suas próprias expensas (sem 

reembolso) para fins de promover o treinamento inicial para operação do sistema de informações a 

que ser refere o item 3 deste projeto básico, o qual deverá ser realizado no prazo de 10 dias a partir 

da assinatura do contrato. 

5.4. Dos serviços manutenção (tais serviços já estão inclusos no valor da mensalidade) 

5.4.1– A Contratada deverá executar os serviços contínuos de manutenção legal e corretiva dos 

sistemas contratados, durante a execução do contrato, incluindo as seguintes atividades: 

5.4.2- Manutenção corretiva: é aquela decorrente de problemas de funcionalidade detectados pelo 

usuário, ou seja, funcionamento em desacordo com o que foi especificado relativo a telas, regras de 

negócio, relatórios e integração, com prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis para conclusão; 

5.4.3 - Manutenção legal: em caso de mudança na legislação, plano de contas, banco de dados, entre 

outros, será elaborada uma programação para atendimento às mudanças ocorridas, sem prejuízos à 

operação do sistema, durante vigência contratual. 

5.4.3.1- A empresa Contratada deverá disponibilizar a atualização de versão de todos os sistemas, sempre 

que necessário para atendimento da legislação federal vigente e das normas e procedimentos do Tribunal 

de Contas do Estado, sem quaisquer ônus adicionais para o Município, durante a vigência contratual. 

 

6 - PRAZO E VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 

a) Prazo inicial: 12 meses 

b) Renovações: visando à economicidade para a Prefeitura de Visconde do Rio Branco/MG, serão 

permitidas renovações do contrato por períodos sucessivos de 12 meses, até o total máximo de 60 meses, 

a critério da Prefeitura de Visconde do Rio Branco/MG, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93. 

 

7 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTROS PAGAMENTOS: 

a) A remuneração devida pela prestação de serviços será paga mensalmente à empresa contratada, em 

12 parcelas por ano. 

b) Data e critério de reajustes: o valor mensal dos serviços (conforme contrato) será reajustado após 

a vigência contratual de cada período de 12 (doze) meses a contar do início da vigência do primeiro 

contrato (caso haja prorrogação da vigência), mediante aplicação do índice de inflação apurado nos 12 

meses anteriores pelo IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

c) Valor máximo: em vista das possibilidades financeiras e orçamentárias da Prefeitura de Visconde 

do Rio Branco/MG, os honorários pelo serviço a ser contratado não poderão ser superiores a 

R$ 19.999,97 mensais (valor correspondente à média da pesquisa de preços realizada, e compatível 

com a disponibilidade orçamentária da Prefeitura de Visconde do Rio Branco/MG). 
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8 - ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (REQUISITOS MÍNIMOS) 

8.1 - MÓDULO DECONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO E E XECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

1- Atender ao Plano de Contas PCASP 

2- Rotina para relacionamento do plano de contas de forma automatizada 

3- Permitir editar regras contábeis para parametrização de acordo com seu entendimento 

4- Contabilização dos fatos contábeis, emissão de empenho, liquidação, arrecadação de receitas de acordo com 

NBCASP lançando todo o Conjunto de Lançamentos Padronizados exigidos. 

5- Demonstrativos Contábeis de acordo com o DCASP 

6- Possibilidade de lançamento do reconhecimento do crédito 

7- Contabilização por atributo da conta contábil — permanente/financeiro de forma    automática. 

8- Contabilização da receita de acordo com o novo ementário da classificação por natureza da receita 

orçamentária 

9 – Permitir o controle orçamentário e financeiro por fonte de recursos 

10- Permitir elaborar e divulgar as demonstrações contábeis e os relatórios e demonstrativos fiscais, 

orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros, compreendendo, isolada e conjuntamente, as 

transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta e autárquica; 

11- Permitir geração de arquivo para a exportação dos dados ao SICONFI, SIOPE, SIOPS, MANAD 

12- Possibilita o desdobramento de receita prevista na LOA em metas bimestrais de arrecadação, conforme 

determina o art. 13 da LRF 

13- Possibilita, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, o estabelecimento da 

programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, conforme determina o caput do 

art. 8º da LRF 

14- Possibilita pagamento de restos a pagar, com base na disponibilidade financeira, a fim de garantir o 

equilíbrio das contas públicas 

15- Permitir o cadastro de remanejamento, transferência e transposição de créditos orçamentários, exigindo 

a informação da legislação de autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridos, de 

acordo com o art. 167, inciso VI da CF/88 

16- Permitir o cadastro de créditos adicionais nas modalidades de crédito suplementar, crédito especial e 

crédito extraordinário, com suas respectivas fontes de recursos (anulação), identificando o número da lei 

autorizativa e sua espécie (lei orçamentária ou lei específica), exigindo a informação da legislação de 

autorização e resguardando o histórico das alterações de valores, conforme determina o art. 167, inciso V da 

CF/88 e os arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964 

18- Permitir o cadastro dos limites de créditos suplementares conforme autorizado      na Lei Orçamentária 

Anual, e Leis de alterações de limites, bem como a visualização dos limites de crédito adicionais utilizados, 

possuindo o controle, impedindo o usuário a realizar novos créditos, obedecendo o limite autorizado em 

conformidade com a LOA, a qualquer momento, durante a execução contábil 

19- Permitir o encerramento do exercício financeiro com a reutilização de definições e parâmetros para o 

exercício seguinte (fornecedores, operadores, contas do plano de contas e seus respectivos saldos, entre 

outros) 
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20- Permitir a definição e cadastramento anual das contas bancárias nas quais a administração realiza a 

movimentação financeira, identificando a agência, o número da conta, com associação, por conta, ao plano 

de contas, possibilitando a criação de               um código reduzido para cada conta, visando facilitar os 

procedimentos de entrada de dados e de conferências, e possibilitando a definição de parâmetros para 

atender as identificações de conta movimento ou conta de aplicação financeira e conta de recurso ordinário 

ou vinculado e ainda definir data de encerramento de conta bancaria, quando o caso, conforme definido em 

Manual do TCEMG para atendimento ao SICOM 

21- Permitir o cadastro de credores/fornecedores da administração, integrado com os demais sistemas, 

possibilitando ainda, alterações/atualizações de razão social, endereço e etc., sem prejudicar 

movimentações anteriores. 

22- Possibilita o cadastro de empenhos de despesa com controle de numeração sequencial e cronológico 

23- Possibilita o detalhamento dos elementos de despesa para fins de utilização pela administração, com o 

objetivo de auxiliar, em nível de execução, o processo de apropriação contábil da despesa, conforme 

estabelecido na Portaria nº 448/2002 da STN e exigido na padronização dos códigos da despesa por meio 

das tabelas de Receitas e Despesas por Fonte de Recurso apresentada no SICOM. 

24- Possibilita o controle de saldos de dotações orçamentárias, impedindo o empenhamento, caso estes 

saldos sejam inferiores aos valores que se deseja empenhar 

25- Possibilita o cadastro e controle de empenhos globais ou por estimativa 

26- Permitir emissão da nota de anulação de empenho 

27- Possibilita a consulta de empenhos cadastrados por: Credor/Fornecedor;  Código/Número do Empenho; 

Dotação ou Código Orçamentário; Data do Empenho; Unidade Orçamentária; Natureza/Elemento da  

Despesa sem uso de atalhos ou comandos; 

28- Permitir a emissão de relatório analítico de empenhos a pagar, possibilitando a seleção por saldo a 

pagar, por natureza da despesa, por unidade orçamentária, por data de emissão, por data de vencimento, 

por credor/fornecedor, por fonte de recursos, por data de liquidação, liquidadas ou não liquidadas, com a 

funcionalidade de ordenar os empenhos por ordem de credor/fornecedor, por data de vencimento, por saldo 

a pagar e por data de emissão, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do 

credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, saldo a pagar, fonte de recursos, processo de 

licitação, unidade orçamentária e natureza da despesa 

29- Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por credor/fornecedor, possibilitando a seleção dos 

empenhos por estimativa e global que contenham saldo, contendo as seguintes informações básicas: código 

e nome do credor/fornecedor, número do empenho, histórico resumido e saldo a pagar 

30- Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por unidade orçamentária, contendo as seguintes 

informações básicas: classificação orçamentária, nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do 

empenho e valor a pagar 

31- Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por unidade orçamentária e grupo de natureza da 

despesa, num intervalo de datas, e que tenha as seguintes informações: unidade orçamentária, classificação 

orçamentária, fornecedor, histórico, número, data e valor do empenho 

32- Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por fonte de recursos, contendo as seguintes 

informações básicas: fonte de recursos, nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, 

data da liquidação e saldo a pagar do empenho 
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33- Permitir informar retenções de INSS, IRRF, ISSQN entre outros nas notas de empenho 

34- Permitir o cadastro de documentos contábeis para registrar as despesas        extraorçamentárias 

35- Permitir o processamento da liquidação da nota de empenho, inclusive daquelas inscritas em restos a 

pagar não processados, em atendimento ao art. 63 da Lei nº 4.320/1964 

36- Permitir o cadastramento detalhado de comprovantes fiscais, conforme definido em Manual do TCEMG 

para atendimento ao SICOM 

37- Permitir a emissão de recibo de pagamento de despesa, para ser utilizado como documento 

comprobatório de pagamento a credores/fornecedores, quando necessário 

38- Possibilita a inscrição de empenhos em restos a pagar, de forma automática ou manual, conforme 

determinam o art. 36 e o parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/1964 

39- Permitir a caracterização dos restos a pagar em processados e não processados, conforme determina o 

parágrafo único do art. 92 da Lei nº 4.320/1964, bem como a emissão de relatório de empenhos inscritos em 

restos a pagar, separando os empenhos processados e os empenhos não processados, contendo as 

seguintes informações: número do empenho, nome do credor/fornecedor, valor de inscrição, valor pago e 

saldo a pagar 

40- Permitir o cancelamento dos restos a pagar, identificando o número da nota de              empenho, o credor e o 

valor do documento cancelado, possibilitando a descrição do memorial justificativo e a sua impressão, com 

os respectivos registros nos sistemas financeiro e patrimonial 

41- Permitir a emissão de relatório para possibilitar o controle de pagamentos e cancelamentos de 

empenhos inscritos em restos a pagar e que tenha as seguintes informações: número do empenho, nome do 

credor/fornecedor, valor da inscrição, valor pago, valor cancelado e saldo a pagar 

42- Permitir o fechamento e a abertura do movimento mensal da contabilidade, por meio de senhas 

específicas para este procedimento 

43- Permitir o cancelamento e os restabelecimentos dos saldos da dívida flutuante, possibilitando a descrição 

do histórico justificativo, com os respectivos registros nos sistemas financeiro e patrimonial 

44- Permitir a inscrição da dívida ativa e da dívida fundada, com possibilidade de cancelamento, atualização 

e restabelecimento das mesmas 

45- Permitir o controle de contratos de dívida fundada firmados pela administração com 

credores/fornecedores 

46- Permitir a emissão de relatório do plano de contas cadastrado 

47- Possibilita a emissão de relatório contendo as contas bancárias cadastradas 

48- Possibilita a emissão de relatório contendo os credores/fornecedores cadastrados 

49-Permitir a emissão de relatório contendo o extrato da movimentação de um credor/fornecedor, 

selecionando por data de emissão ou pagamento, contendo as seguintes informações: código e nome do 

credor/fornecedor, tipo e número de empenhos, anulações e complementações, data dos empenhos, 

anulações e complementações, valor dos empenhos, anulações, data de pagamento dos empenhos e saldo 

dos empenhos 

50- Permitir a emissão de relatório de empenhos por natureza de despesa com a opção de selecionar a 

unidade orçamentária e definir um intervalo de datas, que tenha as seguintes informações: data do empenho, 

número do empenho, valor do empenho, valor pago do empenho, valor a pagar do empenho e nome do 

credor/fornecedor 
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51- Permitir a emissão de relatório analítico de empenhos pagos, possibilitando                                a seleção por 

credor/fornecedor por: valor pago, natureza da despesa, unidade orçamentária, ficha, data do documento, 

data de pagamento; possibilitando a seleção somente das despesas orçamentárias, com a funcionalidade de 

ordenar os empenhos por ordem de credor/fornecedor, por data de pagamento, por natureza da despesa, 

contendo as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, 

data do empenho, data do pagamento, elemento de despesa, valor e histórico 

52- Permitir a emissão de relatório dos empenhos e documentos de despesas extraorçamentárias pagas 

por credor/fornecedor, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, 

número do empenho, data do empenho, data do pagamento, valor e histórico 

53- Permitir a consulta em tela ou emissão de relatório de extrato de dotações orçamentárias com a 

possibilidade de selecionar a dotação orçamentária ou ficha desejada e que tenha as seguintes 

informações: conta orçamentária ou dotação orçamentária, saldo anterior da dotação na data inicial de 

seleção dos dados do relatório, data da movimentação na dotação orçamentária, histórico e 

credor/fornecedor relacionados à movimentação, créditos e anulações realizados no período, movimento de 

débitos por empenhamento, saldo da dotação após cada lançamento e demonstração de pagamentos 

realizados na dotação orçamentária 

54- Permitir emissão de relatório de saldo de dotações orçamentárias com opção de escolha da unidade 

orçamentária desejada, e que tenha as seguintes informações: codificação completa da conta de despesa, 

codificação resumida da despesa, descrição da conta de despesa e saldo orçamentário da conta de despesa 

55- Permitir a emissão de relatório de créditos e anulações orçamentárias contendo os códigos numéricos, 

os nomes e os valores das dotações orçamentárias creditadas e das debitadas; e ainda, o tipo (suplementar, 

especial, extraordinário) e a fonte de recursos (por anulação) 

56- Permitir a emissão de relatório de empenhos pagos para conferência da Declaração do Imposto de Renda 

Retido na Fonte (DIRF), contendo as seguintes informações básicas: nome e, número do CPF ou CNPJ do 

credor/fornecedor, número do empenho, data do pagamento, valor do empenho, conta(s) de receita 

creditada(s) e valor do crédito na conta(s) de receita 

57- Gera arquivos para validação do Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) em atendimento a 

Secretaria da Receita Previdenciária quando solicitado 

58- Permitir a emissão de relatório para possibilitar o arquivamento da despesa, conforme determinam as 

Instruções Normativas do TCEMG, contendo as seguintes informações: 

59- Possibilitar a consulta de todas as informações do empenho, como liquidação, anulação, empenho 

complementar, pagamentos do empenho e pagamento das liquidações, saldo a liquidar, valor pago e a 

pagar, 

60- Permitir emissão de relatório de acordo com o período selecionado pelo usuário, a qualquer momento, 

da execução orçamentária por elementos de  despesa, somando os valores por órgãos de governo, com 

consolidação por unidades de governo e com consolidação por projetos e atividades, e que apresente as 

seguintes informações: elemento de despesa, descrição do elemento, despesa orçada inicialmente, créditos 

e anulações realizadas, saldo orçamentário resultante após os créditos e anulações, valores empenhados 

no mês e até o mês, saldo orçamentário resultante após o empenhamento, valores pagos no mês e até o 

mês e saldo restante a pagar em cada um dos elementos de despesa 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

61 - Permitir a gerência e a atualização da tabela de classificação da receita, da tabela de componentes da 

classificação funcional programática, da tabela de natureza da despesa, da tabela de unidade orçamentária 

e da tabela de vínculo 

62- Possuir integração com o sistema de compras e licitação com visualização das solicitações e gravação 

de forma simples os requerimentos de empenhos 

63- Permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados gerais consolidados, mensalmente 

e que tenha as seguintes informações: código da conta de receita, descrição da conta de receita, 

recebimentos realizados no mês e recebimentos acumulados até o mês 

64- Permitir a emissão do Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (Art. 25 da LC 141/2012), conforme 

orientações do Portal SICOM 

65- Permitir a emissão do Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder, conforme orientações do 

Portal SICOM 

66- Possibilita geração de arquivos com extensão CSV, elaborados através da codificação de caracteres 

ISO88591 (ISO LATIN 1) 

67- Disponibilizar o arquivo de Acompanhamento Mensal (AM) contendo as informações obrigatórias 

definidas no Manual do TCEMG para atendimento ao Sistema Informatizado de Contas dos Municípios 

(SICOM) 

68- Disponibilizar o arquivo Balancete Contábil (BLC) contendo as informações obrigatórias definidas no 

Manual do TCEMG para atendimento ao Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM) 

69- Disponibilizar o arquivo Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) contendo as 

informações obrigatórias definidas no Manual do TCEMG para atendimento ao Sistema Informatizado de 

Contas dos Municípios (SICOM) 

70-Permitir anexar várias notas(energia, telecomunicações) a uma só liquidação, emitindo talonário das 

notas anexadas. 

71- Disponibilizar endereço eletrônico, para publicação em tempo real, das informações pormenorizadas 

sobre a execução orçamentária e financeira, em atendimento a LC 131/2009 e Decreto 7.185/2010, 

contendo: 

72- Quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da 

despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 

correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço  prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária 

do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado 

73- Quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive 

referente a recursos extraordinários. 

 

8.2 - MÓDULO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO: 

1- Controle do responsável pelos bens patrimoniais e sua devida localização 

2- Cadastro dos bens móveis de forma individual 

3- Inclusão de bens móveis por lote com numeração automática os mesmos a partir do último número 

existente 

4- Registro de Baixa de bens móveis 

5- Controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, sessão e baixa) 
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6- Emissão de número de etiquetas de controle patrimonial 

7- Integração ao sistema contábil permitindo a contabilização automática 

8- Registro histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais 

9- Movimentação dos bens patrimoniais dentro do sistema pela sua respectiva identificação 

10- Registro do empenho e nota fiscal referente ao bem 

11- Transferência de bens entre os locais de forma individual, parcial ou global de itens 

12- Incorporação de bens patrimoniais em nível de centros de custo, salas e por proprietário, de forma que 

os bens de terceiros sejam gerenciados da mesma forma que os bens próprios 

13- Cadastro e incorporação de bens móveis, contendo as informações sobre a forma de aquisição e 

características que identifiquem os bens incorporados, suas localizações, responsáveis, menção do 

empenho e classificação contábil dos respectivos sistemas 

14- Histórico de bem mesmo após a baixa dos Bens, para posteriores consultas 

15- Emissão de inventário dos bens patrimoniais 

16- Emissão de relatório de Bens Incorporados e Desincorporados 

17 - Emissão de relatório das Variações Patrimoniais, incluindo as depreciações, correções e reavaliações 

18- Cadastro de informações complementares utilizados na incorporação dos bens 

19- Cadastro e incorporação de bens imóveis, contendo as informações sobre a forma de aquisição 

características peculiares que identifiquem os imóveis 

20- Transferência interna de bens sob a guarda de um responsável para outro 

21- Rotina de valoração dos bens através de reavaliação 

22- Transferência dos bens localizados, mas pertencentes a outro setor 

23- Emissão de inventário sintético de bens patrimoniais 

24 - Permitir a forma de incorporação do bem patrimonial (compra, doação, cessão de uso, permuta, etc.) 

24- Demonstração da situação dos bens (em uso, baixado, etc.) 

25- Usuários cadastrados para utilização do sistema através de CPF com senha pessoal. 

 

8.3 - MÓDULO DE TESOURARIA: 

1- Possibilitar a programação dos pagamentos da despesa, de acordo com a fonte de recursos da despesa e 

da conta bancária 

2- Possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extraorçamentárias, 

incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por 

meio de caixa, cheque, ordem bancária/borderô e débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de 

recursos da despesa e da conta bancária 

3- Possibilitar o processamento da arrecadação das receitas orçamentárias e extraorçamentárias, incluindo 

as respectivas contrapartidas financeiras 

4- Permitir a emissão de cheques das diversas instituições bancárias em que a administração mantenha 

contas correntes no leiaute determinado por cada banco 

5- Possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos 

6- Possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias realizadas 

7- Permitir estorno de lançamentos contábeis 

8- Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras 
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9- Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras 

10- Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema de acordo com os lançamentos, possibilitando o 

registro de lançamentos de tesouraria que não foram registrados no sistema contábil, mas registrado no 

extrato bancário 

12- Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias 

13- Permitir o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento 

14- Permitir a emissão de relatório por período definido pelo usuário que contenha os registros de 

arrecadação orçamentárias e extra orçamentárias e que tenha no mínimo as seguintes informações: 

conta(s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados 

15- Permitir a emissão de relatório por período definido pelo usuário que contenha os registros de despesa 

contendo os pagamentos orçamentário ou extra orçamentarias e que tenha as seguintes informações: data, 

tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a classificação da despesa e os valores pagos 

16- Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, com a opção de seleção da 

conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, 

com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na 

conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após 

cada lançamento a débito ou a crédito 

17- Permitir emissão de relatório da execução financeira por período, após conciliação das contas bancárias 

e encerramento do dia, contendo a execução financeira diária de todas as contas correntes e 

movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra 

orçamentários) 

18- Permitir emissão de relatório da execução de numerários, do dia ou mensal, contendo os resultados de 

todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas 

(orçamentários e extra orçamentários) de numerário (movimento mensal de caixa e bancos) 

19- Permitir emissão de relatório de conciliação bancária que evidencie a movimentação bancária mensal 

das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das 

entradas e saídas 

20- Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, a movimentação (entradas e saída) e os 

saldos para o período seguinte de todas as contas bancárias vinculadas e não vinculadas 

21- Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de definir a 

numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria  

22- Permitir emissão do Livro Razão, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de selecionar as contas do 

plano de contas desejadas e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada,  

23-Geração de Borderô, permitindo agendamento de pagamentos, e envio de remessas para bancos. 

 

8.4 — MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES: 

1- Permitir que no cadastro de fornecedores contenha opção para inclusão, no mínimo, das seguintes 

informações: 

Razão social/Nome; 

CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física), conforme o caso validando (fazendo verificação do número do 

documento) o documento digitado; 
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Nome fantasia (pessoa jurídica); 

Endereço completo (logradouro, número, bairro, complemento, CEP, cidade e estado); 

Números de telefones e fax; 

Dados bancários (banco, agência e conta); E-mail; 

Representantes da empresa com nome e cargo; 

2- Permitir emissão de Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) e de regularidade jurídico fiscal das 

empresas cadastradas. 

3- Permitir inclusão das certidões de regularidades fiscais exigidas nos certames, bem como controlar a 

validade destes documentos; 

4- Possibilitar que o cadastro de fornecedores seja integrado com os demais módulos de Contabilidade, 

Almoxarifado, Frotas, Controle Interno, Patrimônio e Compras; 

5- Permitir edição do cadastro de fornecedores registrando as alterações feitas, bem como encaminhar tais 

alterações através dos arquivos do Acompanhamento Mensal para SICOM; 

6- Permitir impressão de relatórios de fornecedores de forma sintética ou analítica; 

7- Permitir inclusão de pedido/solicitações de compras de materiais, serviços ou tabela de produtos de forma 

individualizada ou unificada por secretarias e setores; 

9 - Permitir impressão do pedido/solicitação de compras de forma individualizada ou unificada, por ordem 

alfabética ou por código por item; 

11- Permitir inclusão de Cotações através de pesquisa de preço, permitindo a geração de arquivo em ―xls‖ 

de forma consolidada para disponibilização aos fornecedores e importação da pesquisa coletada sem a 

digitação por parte do usuário 

13- Permitir inclusão de vários pedidos/solicitações de compras em uma mesma cotação; 

14- Envio de forma integrada solicitação de indicação de recursos orçamentário a contabilidade e retorno de 

forma também integrada, demonstração a indicação realizada.  

15- Possibilitar que contabilidade possa fazer reserva de saldos das dotações utilizadas para declaração de 

disponibilidade orçamentária; 

16- Emitir documento através do sistema de contabilidade com a declaração de disponibilidade de recurso 

orçamentário, demonstrando a classificação contábil, fonte de recurso e valor estimado; 

19- Permitir a impressão relatório de Cotação de fornecedores (em branco ou preenchido com valores), 

Mapa de Cotação de preços (individualizado por secretarias/setores ou unificado); 

20- Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto          licitatório, modalidade de 

licitação e data do processo; 

21- Possibilita cadastro de processos de Credenciamento, Registro de Preços, Adesão a Registro de Preço, 

Leilão e as modalidades elencadas pela Lei n° 8.666/93; 

22- Registrar e controlar todo o processo de abertura e julgamento da licitação, registrando a habilitação, 

proposta comercial, interposição de recursos, julgamento de propostas, adjudicação e homologação; 

23- Permitir sugerir o número do processo de licitação sequencial e da modalidade; 

24- Permitir o cadastro da comissão de licitação e vinculação destas aos processos, sem necessidade de 

redigitação, com possibilidade de adequação da comissão conforme o processo; 

25- Possibilitar a geração de arquivo de proposta, para ser encaminhado aos fornecedores participantes, 

possibilitando a sua digitação em suas dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para 
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serem importadas automaticamente pelo sistema através de uma chave de validação, sem necessidade de 

redigitação; 

26- Possibilitar que a proposta comercial entregue pelo fornecedor seja preenchida por meio de importação 

de dados  pelo próprio usuário do sistema; 

27- Possibilitar controle da situação do processo de licitação (Aberto, Julgado, Adjudicado, Homologado ou 

Ratificado), bem como propicia cancelamento do processo justificando a sua decisão (suspensa, fracassada 

ou revogada); 

28- Permitir configuração do critério de julgamento por técnica, técnica e preço, menor preço e maior lance; 

29- Possuir critério de julgamento por maior desconto, onde as propostas possam ser lançadas em 

percentagem, e que constem desta forma na ata ou relatórios de adjudicação e homologação; 

30- Permitir cadastro de lotes para licitação, sendo seu julgamento por preço unitário ou por item; 

31- Permitir impressão de relatório dos lotes cadastrados com as seguintes       informações: número do lote, 

descrição do lote, descrição dos itens do lote, quantidades e valores; 

32- Possuir rotina de apuração de propostas, apresentando quando comparativo com valores ofertados 

pelos fornecedores participantes, com emissão do relatório de Mapa de Apuração; 

33- Possuir parâmetros para cadastro e definição do tipo de fornecedor de acordo com a Lei Complementar 

n° 123/2006 e outras complementares; 

34- Possuir rotina durante a fase de apuração de propostas para identificar empate entre propostas, 

possibilitando usuário efetuar o desempate conforme a legislação vigente; 

35- Possuir alerta durante a fase de apuração de propostas assegurando como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (art.44 da LC n°123/2006), 

deste de o fornecedor esteja enquadrado conforme Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações; 

36- Possuir registro das intenções de recursos interpostos pelos fornecedores participantes; 

37- Possuir alerta indicando se o valor da proposta vencedora está acima do preço de referência estipulado 

durante a fase de pesquisa de preços; 

38- Possuir registro da habilitação dos fornecedores participantes do processo licitatório, bem como 

possibilita o controle e verificação das CND exigidas no processo; 

39- Permitir impressão de relatório dos itens vencidos por cada fornecedor; 

40- Emissão de Ata de sessão analítica ou sintética 

41- Permitir impressão de relatório de Termo de Adjudicação; 

42- Permitir impressão de relatório de Termo de Homologação; 

43- Permitir impressão de relatório de Termo de Ratificação; 

44 – Realizar o pregão presencial com o registro de todas as fases até o registro de todos lances; 

45- Permitir total integração do cadastro de pregão com sistema de compras/licitação e contratos evitando 

redigitações: descrições dos itens, unidade de medida, quantidade, data e hora do certame etc.; 

46- Permitir que a definição de lotes e forma de julgamento (unitário ou por item) sejam importados 

automaticamente do sistema de licitações conforme definido em minuta e edital de licitação; 

47- Permitir o credenciamento de empresas com seus respectivos representantes; 

48- Permitir a execução do pregão por lote por preço unitário ou por item; 

49- Permitir registro de forma sintética dos fornecedores que participarão no pregão; 

50- No pregão presencial o sistema deverá ter a opção de: 
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Indicar as empresas EPP ou ME; 

O valor ou percentual mínimo atribuído entre lances; 

51. - O sistema de pregão presencial deverá ainda emitir, ao final do processo, uma ata sem qualquer 

intervenção do usuário, contendo as informações de empresas participantes, propostas ofertadas, rodada 

de lances, novo valor das propostas vencedoras, habilitação e inabilitação de licitantes e manifestações de 

recursos 

52 - Permitir o cadastro de pregoeiro e equipes de apoio com possibilidade de adequação da equipe 

conforme o processo; 

53- Permitir o registro de propostas de preços dos fornecedores, com possibilidade de inserção manual pelo 

próprio usuário do sistema ou por meio de importação de arquivo magnético encaminhado pelo fornecedor 

através de uma chave de validação, sem necessidade de redigitação; 

55- Calcular e classificar automaticamente as propostas de acordo com valor informado em percentual (%) 

respeitando a legislação vigente; 

56- Permitir o registro do declínio do lance do fornecedor participante; 

57- Permitir a ordenação automaticamente dos ganhadores dos lotes conforme rodada de lances; 

58- Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de tela que deve ser atualizada 

automaticamente mediante a digitação dos lances, permitindo aos fornecedores participantes uma visão 

global do andamento do pregão; 

59- Informar em tela se a proposta vencedora está acima do preço de referência, permitindo prosseguir o feito 

mediante justificativa; 

60- Permitir que pregoeiro informe durante as rodadas de lances, negociação ou ao final do pregão 

ocorrências de fatos relevantes, fatos estes que deverão ser impressos na ata do pregão sem a 

necessidade de redigitação; 

61- Possuir rotina durante a fase de lances do pregão para identificar empate entre propostas, possibilitando 

usuário efetuar o desempate conforme a legislação vigente; 

62- Permitir edição e correção pelo próprio usuário do sistema de lances inseridos de forma equivocada pelo 

pregoeiro, sem necessidade de intervenção via banco de dados; 

63- Permitir a habilitação dos ganhadores com reclassificação em caso de inabilitação; 

64- Permitir registro de intenção de recurso proveniente de fornecedores participantes para que seja 

impresso na ata do pregão evitando redigitação; 

65 – Possuir integração total com o sistema de compras e contabilidade, gerando a solicitação de empenho 

de forma automática nos casos em que couber e disponibilização do processo para futuras aquisições, sem 

interferência do usuário 

66- Permitir que seja feito pregão com julgamento dos lances com maior desconto; 

67- Permitir o cadastro de processos de alienação de bens (leilão); 

68- Permitir cadastro de processos de adesão a Registro de Preço; 

69- Geração dos arquivos de Acompanhamento Mensal para SICOM relativos às licitações, adesões a 

registro de preços, dispensas e inexigibilidades; 

70 – O sistema deve de forma automática registrar as atas de registro de preço com a disponibilização de 

todas as informações que compõem o processo; 

71- Registrar de forma automática os contratos na integra do seu objeto oriundos de processos licitatórios; 
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72- Permitir cadastro de aditivos e apostilamentos contratuais para fins de acréscimos de quantitativos, 

reequilíbrios econômicofinanceiros, reajustes ou prorrogação contratual (prazo de vigência); 

73- Permitir registro das rescisões do contrato indicando data e motivo; 

74- Permitir geração de relatório de extrato de contrato com no mínimo as seguintes informações: dados do 

órgão ou entidade contratante, dados do contratado, objeto contratado, valor do contrato e data de vigência; 

75- Geração dos arquivos de Acompanhamento Mensal para SICOM relativos aos contratos, aditivos e 

apostilamentos; 

76- Possuir controle dos saldos de todos os itens do processo de forma individualizada por dotação 

orçamentária; 

77- Possuir integração com sistema de contabilidade para solicitação de empenho; 

78- Possuir integração com sistema de contabilidade para solicitação de anulação parcial ou total de empenhos; 

79- Não permitir solicitar empenho acima do saldo de cada item por dotação              orçamentária; 

80- Permitir solicitar autorização de fornecimento de itens ou de execução de serviço apenas de solicitações que 

estejam empenhadas; 

81- Permitir cancelar parcial ou total o saldo das autorizações de fornecimento de itens ou de execução de 

serviços; 

82- Permitir à vinculação das autorizações de fornecimento de itens ou execução de serviços as notas fiscais; 

83- Permitir integração totalmente com o sistema de almoxarifado, no qual todas as tabelas comuns aos dois 

sistemas sejam únicas, de modo a evitar a redundância e a distorção de informações; 

84- Controlar saldo de solicitações empenhadas que passaram em Restos a Pagar, bem como permitir gerar 

autorizações de fornecimento; 

85- Possuir rastreamento demonstrando em que etapas se encontram as solicitações de compras e cotações 

realizadas; 

86- Permitir cadastro simplificado de compras diretas, com integrações das compras com sistema de 

contabilidade, bem como controle dos pedidos empenhados; 

87- Permitir geração de relatório das compras empenhadas no período; 

88- Permitir geração de relatório das compras adquiridas no período; 

89 – Emitir a ata de registro de preço de acordo com layout pré-definido pelo usuário. 

90- Controlar saldos quantidativos e financeiros de por setor requisitante. 

 

8.5— MÓDULO DE CONTROLE DE FROTA: 

1- Possuir tabelas parametrizáveis de marcas, modelos, categorias, tipos, combustíveis, infrações e 

classificações das mesmas; 

2- Possibilitar o cadastro de motoristas, importando os mesmos do cadastro de geral do sistema, que deve 

compartilhar as informações com os demais módulos; 

3- Possibilitar o cadastro de Oficinas e Postos de Combustíveis, importando os mesmos do cadastro de geral 

do sistema, que deve compartilhar as informações com os demais módulos; 

4- Possuir rotina de cadastramento da documentação do veículo ou demais    equipamentos 

5- Possuir rotina de controle de multas 

6- Possibilitar cadastro de ordem de abastecimento 

7- Possuir rotina de controle de abastecimentos  
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8- Possuir cadastro de solicitações de serviços 

9- Possuir cadastro de manutenção de veículos e equipamento 

10- Possuir rotina de controle de deslocamento dos veículos onde devem ser informados, no mínimo: 

motorista, veículo, data da saída e chegada, percurso utilizado, solicitante, tipo de viagem, passageiros; 

11- Controlar o número do hodômetro dos veículos tanto no abastecimento quanto na manutenção, não 

permitindo cadastro fora da ordem cronológica e sequencial do hodômetro; 

12- Possuir rotinas parametrizáveis que emitam avisos acerca de: proximidade de troca de pneus, revisões, 

troca de óleo, vencimento da CNH; 

13- Permitir o cadastramento de pessoas físicas e jurídicas como prestadores de serviços; 

14- Possuir rotina de cadastramento de passageiros  

15- Possuir relatório dos veículos e equipamentos cadastrados no sistema; 

16- Possuir relatório ou planilha de anotação/acompanhamento de abastecimentos; 

17- Possuir relatório ou planilha de anotação/acompanhamento de manutenções; 

18- Possuir controle de diárias integrado com o sistema de contabilidade 

19 – Possuir controle de faturamento do abastecimento gerando relatório para emissão de nota fiscal pelo 

fornecedor 

20- Geração dos arquivos de Acompanhamento Mensal para SICOM relativos aos cadastros e baixas de 

veículos e equipamentos, gastos com abastecimentos e manutenções da frota. 

 

8.6 — MÓDULO DE ALMOXARIFADO: 

1- Este sistema deverá ter por objetivo o gerenciamento dos bens e produtos em estoque, devendo ainda 

haver a sua integração e comunicação com os sistemas de compras/licitações e contabilidade; 

2- Permitir o cadastro dos itens em almoxarifados; 

3- Permitir o cadastramento de unidades de medida, grupos e subgrupos das mercadorias; 

4- Possuir cadastro único dos itens de materiais, integrando aos módulos de Compras e Licitação, 

Contabilidade e Frotas; 

5- Permitir o cadastramento de unidades de almoxarifado e seus respectivos centros 

de consumo, possibilitando a definição do responsável por cada unidade cadastrada; 

6- Permitir definição de acesso dos usuários aos almoxarifados que sejam     pertinentes; 

7- Permitir que o fornecimento de materiais de consumo seja realizado através de requisições, e que estas 

sejam autorizadas on-line por responsáveis, visando um melhor controle de saídas de mercadorias; 

8- Permitir que ao realizar o cadastro de uma requisição de material exista a possibilidade de se informar 

cada item requisitado, a especificação de cada item, o local de entrega da requisição, o nome do 

requerente, o nome do responsável pela aprovação da requisição, o centro de consumo de origem do 

requerente e a justificativa da requisição, possibilitando no momento da autorização desta requisição uma 

visão mais ampla da necessidade do usuário; 

9- Permitir a autorização ou veto, das requisições realizadas, pelo usuário responsável. Para avaliação do 

mesmo, no momento da autorização, deverão estar disponíveis as seguintes informações: nome do 

requerente, origem da requisição, justificativa para a requisição, data da requisição, itens e quantidades 

requisitados e saldos da mercadoria em estoque; 
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10- Permitir que o(s) aImoxarife(s) tenha(m) ao seu alcance um monitoramento de todas as 

requisições autorizadas, para proceder (em) o atendimento das mesmas; 

11- Permitir que no monitoramento de requisições autorizadas sejam visualizados no mínimo: os itens 

requeridos (com quantidade requerida), o nome do requerente, a data  

da requisição, a data de autorização, o nome do responsável pela autorização e o local de entrega; 

12- Permitir o cadastro de notas fiscais, integrando automaticamente este cadastro ao sistema de 

contabilidade para promover a sua liquidação, de modo a evitar a redundância e a distorção de informações; 

13- Validar o cadastro de notas fiscais evitando cadastros de informações idênticas; 

14- Possibilitar o uso de código de barra para cadastro de notas fiscais eletrônicas; 

15- Apresentar alerta quando da exclusão de notas fiscais com movimentação no almoxarifado ou no sistema 

de contabilidade; 

16- Permitir a entrada total ou parcial de mercadorias a partir de notas fiscais; 

17- Permitir que, nos casos de entrada(s) parcial (is) de notas fiscais, os saldos remanescentes permaneçam 

pendentes para entradas futuras; 

18- Permitir que as entradas de mercadorias possibilitem a digitação e armazenamento de lote da 

mercadoria - e a data de validade de cada item; 

19- Permitir que nas saídas de mercadorias possibilitem que o usuário selecione o lote da mercadoria 

desejada. 

20- Assegurar controle de estoque individualizado por almoxarifado, com base no preço médio, conforme 

artigo 106, inciso III da Lei n° 4.320/64; 

21- Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados; 

22- Manter e disponibilizar em consultas ou relatórios, informações históricas relativas à movimentação do 

estoque de cada material, de forma analítica; 

23- Possibilitar movimentações de entrada e saída por empréstimos e suas respectivas   devoluções; 

24- Possibilitar entrada de materiais recebidos em doação; 

25- Possibilitar entrada de materiais com consumo imediato; 

26- Possibilitar saída de materiais decorrentes de perda ou roubo; 

27- Possibilitar lançamento de estorno de entrada e saída; 

28- Possibilitar análise de consumo mensal de itens por almoxarifado; 

29- Permitir bloqueio da movimentação (entrada e saída) de determinado período; 

30- Permitir a movimentação em diversos almoxarifados do responsável geral; 

31- Possibilitar lançamentos de transferências de materiais entre almoxarifados; 

32- Possuir lançamento de conversão de unidade de medidas dos materiais, de forma a atender melhor as 

necessidades do almoxarife diante da sua real demanda de consumo, proporcionando maior controle dos 

saldos de cada material; 

33- Permitir impressão de relatório do lançamento de entradas e saídas; 

34- Permitir emissão de relatório físico-financeiro (apresentando quantidade e valor no mesmo relatório) de 

forma individualizada por almoxarifado ou unificada; 

35- Permitir emissão de relatório para conferência de estoque; 

36- Permitir emissão de relatório de materiais que possui lotes, apresentando descrição do lote, data de 

fabricação e validade; 
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37- Possuir consulta de materiais com seus respectivos saldos por almoxarifado, e caso controle lote a 

apresentação deste saldo individualizado por lote. 

 

8.7— MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO: 

1- Cadastro e manutenção de informações pessoais com os seguintes dados: Nome Completo; Data 

Nascimento; Sexo (M/F); Naturalidade; Estado; Nacionalidade; Grau escolaridade; Raça/Cor; Endereço; 

Número/Complemento; Bairro; Cidade/Estado; CEP; Telefone; e-mail;- 

2- Cadastro e manutenção de informações documentais: N° CPF; N° RG; Filiação, N° Carteira de Trabalho 

(CTPS); Registro profissional da categoria; N° PIS/PASEP; N° Certificado Reservista; N° Título Eleitor; N° 

Registro CNH; 

3- Cadastro e manutenção de informações de vínculo com o órgão com os seguintes dados: Regime Jurídico, 

Vínculo, Cargo, Salário, Carga Horária Semanal e Regime Jurídico;  

4- Cadastramento de servidores em diversos regimes jurídicos como: Celetistas, Estatutários, 

Comissionados e Contratos Temporários; 

5- Registro de cargos e salários dos servidores; 

6 - Registro de único código de registro para o servidor/empregado, possibilitando aproveitamento dos dados 

cadastrais de quem que já obteve vínculo no órgão público/empresa permitindo controle de todos os 

vínculos empregatícios que o servidor tenha ou venha a ter; 

7- Permitir cadastro de duplo vínculo dentro e fora da empresa, quanto ao acúmulo de bases para INSS e 

IRRF; 

8- Validação de dígito verificador do número do CPF; Validação de dígito verificador do número do PIS; 

9- Localização de servidores/empregados por nome ou parte dele em única tela; 

10- Cadastro e controle dos dependentes para fins de salário família e imposto de renda, realizando a 

sua baixa automática na época devida conforme limite e condições previstas para cada dependente; 

11- Cadastro de pensões judiciais com o nome do pensionista, CPF, banco e conta para pagamento em 

folha; 

12- Permitir o controle de cargos ocupados, emitindo mensagem de vagas ocupadas ao selecionar um 

determinado cargo no cadastro de funcionários; 

13- Cadastro de afastamentos e sua respectiva influência no cálculo da folha; 

14- Emitir relatório com a movimentação de pessoal no período: afastamentos temporários, com ou sem 

benefícios pela previdência; 

15- Possibilitar o Registro da CAT  Comunicação de Acidente do Trabalho e o afastamento quando     houver 

acidente de trabalho para benefícios ao INSS; 

16- Emitir relatório com a movimentação de pessoal no período: Admitido(s), Demitido(s), Aniversariantes do 

Mês; 

17- Emitir as fichas de dados cadastrais dos servidores; 

18- Disponibilizar as informações históricas com detalhamento de todos os pagamentos e descontos; 

19- Possuir controle de senhas e de usuários com níveis de acesso; 

20- Manter histórico para cada servidor/funcionário, com detalhamento de todos os pagamentos e descontos, 

permitindo consulta ou emissão de relatórios individuais ou globais; 
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21- Controlar e manter o registro das informações históricas, necessárias às rotinas anuais como de 13º 

salário e férias; 

22- Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos consignados em folha;  

23           -      Permitir a configuração de proventos e descontos por formulas de cálculo, possibilitando flexibilização 

para o usuário no cadastro e utilização na geração dos cálculos mensais; 

24- Permitir a configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir novas tabelas, definir 

a quantidade de faixas e, ainda, nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade.  

25- Possui rotina que permite administrar salários, possibilitando reajustes globais e parciais de acordo com 

os padrões; 

26- Permitir o processamento da folha de: Pagamento Mensal, Rescisão, Férias, Adiantamento de Décimo 

Terceiro Salário, Décimo Terceiro Salário e Folhas Complementares ou de Diferenças Salariais; Inclusive de 

Pensões Judiciais e Benefícios; 

27- Permitir calcular ou recalcular um único funcionário sem interferência no resultado dos demais funcionários 

28- Permitir a inclusão de lançamentos fixos e variáveis mensais; (exemplo: Horas Extras, Periculosidade, 

Insalubridade, Faltas, Empréstimos e Descontos Diversos); 

29- Propiciar a inclusão de códigos de proventos ou descontos fixos no próprio cadastro do empregado, 

evitando a digitação mensal como uma variável; 

30- Calculo automaticamente os valores relativos aos benefícios dos dependentes, tal   como: Salário Família; 

31- Calcula automaticamente os encargos, processa relatórios com as informações dos valores relativos à 

contribuição individual e patronal para o RGPS (INSS) e RPPS (Instituto), de acordo com o regime 

previdenciário; 

32- Emitir folha líquida, contendo matrícula, nome, CPF e salário líquido do servidor/funcionário por banco e 

agência; 

33- Emitir listagem de servidor/funcionário por provento ou descontos individuais ou grupais, com valores 

mensais, conforme desejado; 

34- Emitir contracheques de meses anteriores (segunda via); 

35- Emitir os informes de rendimentos para fins de declaração à Receita Federal em qualquer época do ano, 

inclusive de anos anteriores, nos padrões da legislação vigente; 

36- Permitir a emissão de relação dos salários de contribuição e discriminação dos mesmos para previdência 

federal, estadual e/ou municipal; 

37- Possuir integração automática dos dados para contabilização da folha de pagamento; 

38- Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, emitindo relação dos 

créditos contendo matrícula, nome, conta corrente, CPF e valor líquido a ser creditado; 

39- Permitir a geração da GFIP/SEFIP mensalmente, inclusive a competência 13; 

40- Permitir a geração de informações anuais como DIRF e RAIS, nos padrões da legislação vigente; 

41- Possuir módulo de autônomos separado dos servidores/funcionários, acessando o mesmo banco de 

dados; 

42- Permitir o registro de autônomos no sistema de folha de pagamento com seus respectivos códigos de 

identificação de prestador de serviços; 

43- Possibilita integração junto ao Portal de Transparência das informações referente à folha de pagamento 

do órgão, demonstrando de forma individualizada por funcionário contendo: matrícula, nome completo, 
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centro de custo, função, tipo de pagamento (folha mensal, adiantamento 13° salário ou 13° salário), total de 

proventos, total de desconto e valor líquido a receber; 

44- Permitir a geração dos Arquivos referente ao SICOM Folha de Pagamento mensalmente; 

45- Permitir a geração de arquivos para importação e exportação com fins de       alimentação de sistema de 

ponto; 

46- Permitir pagamento automático do adiantamento do 13º salário no mês de aniversário; 

47- Permitir reabertura de competência por solicitação de desbloqueio e justificativa no próprio sistema, 

com travas de segurança para o bom andamento das correções; 

48- Permitir que os afastamentos inferiores à 15 dias se apresentem no cálculo como verba específica de 

atestado médico; 

49- Permitir a geração de diversos relatórios que auxiliam na conferência de dados e fechamento de folha e 

consultas diversas; 

50- Permitir a inclusão de grupos de RPPS (regime de previdência própria) com as informações de 

percentuais para cálculos e suas particularidades; 

51- Geração de dados e informações sobre Remuneração dos Profissionais da Educação para SIOPE 

52- Geração de remessa para o E-Social, enviando , nos casos em que couber, automáticamente. 

53- Relatório de controle de férias a vencer e vencidas; 

54 – Geração de relatório contendo o mapa de empenho 

55 – Geração de relatórios em diversas quebras, como ficha contábil, departamento, setor, seção 

56 – Controle de progessão das carreiras 

 

8.8 — MÓDULO DE GESTÃO DA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - SOFTWARE DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E 

PROCESSOS/PROTOCOLO 

 

Os SOFTWARES desejados pela administração municipal devem gerenciar as informações pertinentes a: 

- Administração tributária (Cadastro Técnico Municipal, Conta corrente fiscal, Lançamentos/cobranças, 

Gestão do IPTU, Gesto do ISSQN, Taxas Diversas, ITBI, Atendimento Web e Arrecadação e Dívida Ativa) 

- Cadastro Imobiliário; 

- Cadastro Mobiliário/Empresas; 

- Dívida Ativa; 

- Gestão de Protesto CDA online integrado ao IEPTB; 

- Gestão de processos/protocolos; 

- Gestão de contribuintes unificado; 

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços on-line; 

- Declaração Eletrônica de Serviços Prestados e Tomados on-line; 

- Declaração de ISSQN bancário, modelo ABRASF 2.3 ou superior; 

- Declaração de ISSQN de Cartórios; 

- Fiscalização eletrônica com controle de produtividade; 

- Portal cidadão/Atendimento Web 
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CARACTERÍSTICAS SOFTWARES QUE FUNCIONAM NA WEB/ONLINE 

 

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços; 

- Declaração Eletrônica de Serviços Prestados e Tomados; 

- Declaração de ISSQN bancário, modelo ABRASF 2.3 ou superior; 

- Declaração de ISSQN de Cartórios; 

- Fiscalização eletrônica com controle de produtividade; 

- Portal cidadão – serviços na web 

  

Características Gerais 

 

Disponibilidade de um Data Center com Alta Performance e Balanceamento de Carga, disponível durante 

as 24 horas dos 7 dias da semana, com reconhecidos critérios de segurança física (proteção contra fogo, 

fornecimento ininterrupto de energia, proteção contra água e proteção contra furto) e segurança tecnológica 

(detecção de invasão) de forma que atenda o disposto nos itens 8.3.1, 8.3.2, 11.1, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 

12.3 da NBR – Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ISO/IEC 27002/2013. 

 

Disponibilização de Servidores de Internet, Aplicativos e Banco de Dados, com componentes redundantes 

que ofereçam alta disponibilidade, proteção contra vírus, spywares e demais pragas virtuais gerando cópias 

de segurança que garantam o armazenamento dos dados em local seguro. O tráfego para o servidor de 

backup não deve concorrer com o tráfego externo;  

 

Disponibilidade de Links de comunicação de alto desempenho com banda compatível com a demanda 

necessária ao atendimento dos contribuintes do Município, com garantia de alta disponibilidade e 

desempenho e conexões com certificação segura e criptografadas no transporte das informações (https). 

Devem atender, via web, aos contribuintes da contratante, tomadores de serviços, contadores e 

colaboradores da contratante. 

 

Deverá ser disponibilizado relatórios periódicos que possibilite o Município a realizar o acompanhamento do 

consumo dos recursos de hardware e consumo de banda disponibilizados pelos serviços de Data Center. 

 

Requisitos de Ambiente 

 

A licitante deve disponibilizar aos cidadãos e à Administração Municipal, equipamentos de alta performance 

e que assegure alta disponibilidade, com tolerância a falhas, balanceamento de carga e contingência 

operacional, devendo atender aos seguintes requisitos: 

I. Ambiente climatizado; 

II. Sala Cofre 

III. Detecção de invasão; 

IV. Proteção contra água (local não sujeito a inundações) e fogo (detecção precoce e combate); 

V. Monitoramento 24 horas por CFTV (câmeras day-night); 
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VI. Fornecimento ininterrupto de energia elétrica garantidos por grupo motor-gerador e/ou no-breaks. 

 

Requisitos de Monitoração do Ambiente 

 

I. Operação do ambiente de servidores; 

II. Operação de Backup diário; 

III. Monitoração 24x7 dos servidores; 

IV. Monitoração e Operação 24x7 do ambiente de firewalls; 

V. Monitoração 24x7 do Backbone Internet; 

VI. Disponibilização de Relatórios on-line de Status dos recursos hospedados e recursos de Infraestrutura, 

servidores e equipamentos de rede. 

 

Requisitos de Tecnologia 

 

A solução deverá oferecer funcionalidades em ambiente WEB para acesso via browser (no mínimo Internet 

Explorer e Mozilla Firefox). 

 

O sistema de gestão do ISSQN deverá oferecer funcionalidades Web para acesso, visando à simplicidade, 

funcionalidade e interoperabilidade entre redes de ambientes heterogêneos e, ao mesmo tempo, aproveitar 

os ativos existentes no Município. 

 

A definição da utilização da tecnologia WEB visa promover a integração social com os contribuintes, 

operando de modo transparente, simples e funcional, através da tecnologia e infraestrutura oferecidas pela 

Internet para acesso aos sistemas on-line serviços de Gestão de Receitas fornecidos pela Prefeitura aos 

contribuintes, além de minimizar a perda de produtividade do Município para administração de seus 

serviços. O sistema de gestão do ISSQN deve oferecer servidores, infraestrutura de rede, segurança, 

recuperação de dados, gerenciamento e monitoração, destacando-se: 

 

• Firewall compartilhado e redundante da área de hospedagem do Data Center; 

• Servidor web com redundância de fonte de alimentação, interface de rede e discos; 

• Servidor de banco de dados com redundância de fonte de alimentação, interface de rede e discos; 

• Licença do sistema operacional Windows 2012 Server ou Linux para ambos os servidores; 

• Licença de software agente de monitoração de todos os servidores, inclusive processos e recursos 

computacionais; 

• Licença de software antivírus para todos os servidores; 

• Reserva mínima de 500 GB em disco para backup; 

• Rede de dados exclusiva para backup e monitoração dos serviços; 

• Acesso Internet com links redundantes de no mínimo de 20 Mbps de largura de banda dedicada. 

• Firewall Clusterizado com Balanceamento de Carga em 3 Camadas, Load Balance no Banco de Dados 

Distribuído e na camada WEB; 

• Conexões SSL, com Certificação Segura e Criptografada do Transporte das Informações HTTPS; 
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• Atendimento dos usuários em suas dúvidas referentes aos trabalhos de sua responsabilidade, com 

indicação das soluções de problemas técnicos, assim como as instruções sobre como implantar a solução 

indicada em cada um dos Softwares. 

 

• Acesso através de senha personalizada com dispositivo do tipo CAPTCHA (análise identificador a de 

utente computador robô e humanos); 

• Possuir campo para identificação do usuário e senha criptografada; 

• Ambiente de homologação: disponibilizar um ambiente nas mesmas condições do ambiente de produção, 

com os sistemas integrados para customizações, implementações e testes, que se façam necessários para 

atender às necessidades do cliente; 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 

 

- Cadastro Imobiliário; 

- Cadastro Mobiliário/Empresas; 

- Dívida Ativa; 

- Gestão de Protesto CDA online integrado ao IEPTB; 

- Gestão de processos/protocolos; 

- Gestão de contribuintes unificado; 

 

Características gerais 

Prover o controle efetivo do uso dos Softwares contra a violação dos dados ou de acessos indevidos às 

informações através de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por 

usuário, grupo de usuários e função, rastrear os programas e funcionalidades executados por cada usuário; 

Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de tarefas concorrentes; 

Assegurar a integração de dados dos softwares garantindo que a informação seja alimentada uma única 

vez, compartilhando os arquivos e tabelas entre suas partes: sistemas, módulos ou funções. 

Possuir teste de consistência dos dados de entrada, evitando que erros sejam cometidos pelo usuário, 

sempre que possível; 

Possuir alertas sobre risco ao executar funções, solicitando a confirmação do usuário. 

Mecanismos de impedimento de alterações de informações/ programações que não possam ou não devam 

ser alterados. 

Acesso através de senha personalizada com dispositivo do tipo CAPTCHA (análise identificadora de 

computador/robô e humanos). 

Cadastro de contribuinte unificado/sincronizados em todos os softwares tributários. 

Possuir mecanismos que permitam controle e bloqueio da arrecadação destinados a impedir a realização de 

lançamentos em períodos já encerrados, ressalvados os casos de correção necessária. 

Possuir atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso dos usuários às informações 

atualizadas imediatamente após a transação, de modo que os relatórios reflitam essas atualizações também 

online; 
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Registrar nas atualizações efetuadas sobre cadastros e movimentações, o código do operador e data da 

operação; 

Manter histórico de alterações e logs de transação nas tabelas de maior relevância dos softwares; 

Rotinas automáticas de backup e restore claras, com mínimo de duas cópias, a facilitar procedimentos 

relativos à segurança e preservação dos dados; assim como documentação para facilitar os procedimentos; 

Utilizar ano que permita configuração (dd/mm/aaaa);  

Gerar relatórios, com seleção e classificação de dados escolhidos pelo usuário compatível com os sistemas 

aplicativos da solução; 

Integração total dos sistemas e ou módulos e funções; 

Possuir padronização do uso de teclas de função, em todos os Softwares, de forma a facilitar o seu 

aprendizado e operação; 

Permitir a visualização dos relatórios em tela, gravação opcional dos mesmos em arquivos (pdf ou txt) e 

seleção da impressora da rede detsejada. 

 

CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL 

FUNCIONALIDADES 

1.  Todos os cadastros do SOFTWARE devem ser normalizados, ou seja, seus campos devem ser 

padronizados, para evitar a duplicidade de dados; 

2.  Permitir cadastramento único de pessoas físicas e jurídicas com identificação através de CPF e CNPJ, 

respectivamente, utilizando do cálculo de algoritmos para validação; 

3.  Possibilitar o processo de unificação de contribuintes do cadastro imobiliário com o cadastro 

econômico (Nota Fiscal Eletrônica) saneando o cadastro e evitando redundância de informações, 

possibilitando que as movimentações relacionadas acompanhem o contribuinte resultante da unificação ; 

4.  Permitir o cadastramento de unidades fiscais e suas cotações diárias, mensais ou anuais, conforme a 

definição da legislação; 

5.  Possuir um calendário onde seja possível a definição de dias não úteis (sábados, domingos e feriados 

municipais, estaduais ou federais); 

6.  Permitir a consulta aos dados gravados no cadastro de contribuintes (pessoas físicas e Jurídicas); 

7.  Permitir a emissão de CND (Certidão Negativa de Débitos), Certidão Positiva de Débitos e Certidão 

Positiva com Efeito de Negativa, efetuando varredura de todos os débitos e ou pendências do contribuinte 

constantes nos módulos Imobiliário, Econômico, Dívida Ativa e Arrecadações Diversas; 

8.  Permitir que a validade e autenticidade das Certidões e demais documentos emitidos pela Internet 

possam ser verificadas eletronicamente através de codificação e /ou protocolo.  

9.  Realizar compensações e lançamentos complementares, administrando os processos de maneira fácil 

e automática (por regras configuráveis), permitindo ajustes manuais (indicar com o que compensar, 

podendo ser em outros débitos do contribuinte) e gerando informações para análise; 

10.  Consolidar débitos para a emissão de "guia única", englobando diversos débitos do mesmo 

contribuinte, imóvel ou empresa, segundo seleção do usuário, inclusive parcial ou total. Rotina que gera 

economia ao Município com as despesas bancárias (autenticações mecânicas) e com papel (uma única 

folha para diversos débitos); 
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11.  Permitir a  emissão  de   certidões  como:  certidão  de  isenção, certidão de imunidade / isenção 

tributária, certidão do início de atividade / paralisação / finalização, certidão de atividade, certidão de 

enquadramento no recolhimento do ISSQN, todos a partir do CPF ou CNPJ dos contribuintes, inscrição 

municipal inscritos no cadastro municipal; 

12.  Disponibilizar funcionalidade de atendimento ao contribuinte em tela única, visualizando em apenas 

uma consulta toda movimentação existente para o lançamento como: lançamento, parcelas, vencimento, 

inscrição em dívida, número do termo de inscrição em dívida ativa, número do livro e folha da dívida ativa, 

número da CDA, número do processo de Execução, número da guia/acordo de pagamento, situação dos 

acordos/parcelamento permitindo ainda gerar um relatório/extrato da situação do contribuinte, objetivando 

agilizar o atendimento. 

13.  Emitir relatório do desempenho da arrecadação dos maiores contribuintes por setor de atividade e 

período; 

14.  Permitir listar os maiores contribuintes do ISS no Simples Nacional; 

15.  Atualizar os dados referentes a nova situação do débito do contribuinte no Conta Corrente Fiscal, após 

a inscrição em dívida ativa e/ou pagamento do débito; 

16.  Permitir o gerenciamento e controle no ato do parcelamento de quantas vezes o débito já foi parcelada 

(restringindo ou não novo parcelamento); 

17.  Emitir relatório de situação do parcelamento de dívida ativa, relativa às cobranças emitidas a partir da 

Dívida Ativa inscrita. 

18.  Conter tabelas mínimas para o cadastramento no SOFTWARE: loteamentos, bairros, logradouros, 

serviços públicos, ocupações econômicas, atividades econômicas, unidades fiscais, contribuinte 

19.  Permitir o cadastramento único de pessoas físicas e jurídicas com identificação através de CPF e 

CNPJ e campos mínimos como endereço, profissão, documento de identidade, órgão emissor e estado civil; 

20.  Permitir inserir no cadastro de pessoas, imagem/foto de identificação do contribuinte; 

21.  Permitir o cadastramento e manutenção dos dados de loteamentos, bairros; 

22.  Permitir o cadastramento e manutenção dos dados de Logradouros, associando-os a um bairro e ao 

CEP a que pertence; 

23.  Permitir importar dados do logradouro e CEP de arquivo fornecido pelos CORREIOS; 

24.  O SOFTWARE deve possibilitar a emissão de relatório para verificação de alterações realizadas nos 

cadastros imobiliário e econômico por usuário/responsável; 

25.  Permitir registrar isenções, não incidência, imunidades e reduções de alíquotas e bases de cálculo dos 

lançamentos dos cadastros imobiliário e econômico, de acordo com a legislação vigente;  

26.  Permitir a consulta aos dados gravados no cadastro de contribuintes (pessoas físicas e Jurídicas); 

27.  Possibilitar configurar o cadastro de contribuintes para exigir ou não o preenchimento do CPF/CNPJ 

que os identifiquem definindo se pessoa física ou jurídica; 

28.  Possibilitar o gerenciamento de acesso ao sistema por nível de usuário, vinculando o usuário as 

respectivas funções de seus setores; 

29.  Possui o cadastro de calendário definindo os feriados federais, municipais, estaduais, recessos e 

outros eventos de dias não úteis de forma a melhorar o gerenciamento de datas de pagamento e 

vencimentos; 

30.  Possibilitar o englobamento e parcelamento de lotes; 
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31.  Possibilitar registrar e pesquisar débitos em contencioso administrativo; 

32.  Permitir a visualização em gráficos dos valores lançados e arrecadados; 

33.  Integrar com Cadastro, Lançamento, Cobrança e Conta Corrente Fiscal para os ajustes devidos em 

decorrência da decisão do contencioso administrativo; 

34.  Os cadastros imobiliários, econômico, dívida ativa, protocolo/processos, nota fiscal eletrônica, sistema 

web devem obrigatoriamente serem interligados de forma que ao fazer inclusão, manutenção ou exclusão 

de um contribuinte, interessado, requerente, comprador, vendedor, tomador de serviço, etc o mesmo sejam 

disponibilizados em todas as pesquisas e consultas do SOFTWARE de forma automática sem necessidade 

de qualquer forma de integração; 

35.  Permitir a consulta/identificação das guias emitidas pelo sistema web; 

36.  Possuir mecanismos de bloqueio de acesso ao sistema após três tentativas com erro; 

 

CONTA CORRENTE FISCAL 

FUNCIONALIDADES 

01 Efetuar os registros de lançamento e pagamento de todas as obrigações fiscais, inclusive aquelas 

decorrentes de ações fiscais, sejam listados os lançamentos e pagamentos relativos a cada imóvel de sua 

propriedade; 

02 Permitir que todos os débitos de contribuinte (pessoa física, jurídica ou imóvel) possam ser agrupados 

para consulta e emissão de extratos da posição financeira, referente ao exercício corrente e anteriores, 

informando em que fase da cobrança o débito se enquadra (em aberto ou dívida ativa); 

03 Nos extratos de contribuinte proprietário assegurar que também sejam listados os lançamentos e 

pagamentos relativos a cada imóvel de sua propriedade; 

04 Apurar o saldo em conta corrente, nos casos de pagamento após o vencimento, levando-se em conta os 

acréscimos legais devidos em função do período transcorrido entre a data de vencimento e de pagamento; 

05 Permitir o registro e controle de parcelamentos, do número de parcelas e dos pagamentos referentes as 

mesmas; 

06 Permitir registrar na Conta Corrente a inscrição do débito em Dívida Ativa; 

07 Permitir a emissão de certidões negativas ou positivas, com livre configuração do seu texto; 

08 Emitir relatório de controle de inadimplência, por contribuinte, imóvel ou inscrição econômica; 

09 Permitir registrar na Conta Corrente as guias geradas para o contribuinte, após inscrição em dívida ativa; 

10 Permitir o registro da de valores pagos a maior, alterando a posição da guia indicando que houve esse 

pagamento a maior para aquela guia; 

11 Emitir relatório de análise gerencial da cobrança, por lançamento e contribuinte, consolidando as guias 

emitidas e situação quanto ao pagamento; 

 

CADASTRO IMOBILIÁRIO 

FUNCIONALIDADES 

01 Todas as tabelas devem possuir graus de interdependência com uma ou mais tabelas, conforme 

necessidades cadastrais. Exemplos: Os imóveis são vinculados aos logradouros que tem vínculo com bairro  

e assim sucessivamente;  
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02 Gerenciar no momento de gravação do cadastro/imóvel a validação entre os campos. Não permitir 

gravar um imóvel edificado sem informar a área edificada. Deve apresentar mensagens padronizadas de 

inconsistências cadastrais; 

03 Permitir emissão de relatórios do cadastro imobiliário em formato txt ou csv e ou pdf com filtros por 

características/campos do cadastro;   

04 Possibilitar a montagem Boletim de Cadastro Imobiliário, de acordo com o formulário de cadastro 

utilizado e permitir inserir outros campos que o cadastro julgar necessário;   

05 Permitir cadastro da Planta Genérica de Valores (Conforme legislação do município);  

06 Registrar alterações no cadastro/BCI deverão ser registradas automaticamente no histórico do imóvel; 

07 Possibilitar simulações de cálculos de tributos ANUAL – Individual ou em lote ; 

08 Comparação entre lançamentos tributários por exercício;  

09 Comparação de dados de lançamento do IPTU por imóvel, entre exercícios  

10 Simulação de lançamento tributário por imóvel (Prévia de valor) contendo: Todos os fatores, pesos e 

parâmetros utilizados no cálculo;  

11 Comparar graficamente valores lançados e arrecadados por tributo, por exercício;  

12 Permitir a parametrização em roteiros de cálculo conforme legislação e regulamentação de cada tributo; 

13 Definição dos padrões cadastrais e fórmulas de cálculo dos tributos: Permitir a administração dos 

vencimentos do IPTU/TSU, suspendendo incidência de multas/juros e/ou correções nos casos de 

impugnação do lançamento, enquanto perdurar a análise processual, de acordo com o Código Tributário 

Municipal;  

14 As Inscrições cadastrais imobiliárias devem seguir o padrão definido pela Prefeitura no seguinte Layout: 

2-2-3-4-4, sendo 02 (dois) dígitos para o Distrito, 02 (dois) dígitos para o Setor, 03 (três) dígitos para a 

quadra, 04 (quadro) dígitos para o lote, e 04 (quatro) dígitos para a unidade.  

15 Codificação das inscrições atuais vinculadas às anteriores, com manutenção do histórico de inscrições 

cadastrais.  

16 Permitir a consulta dos débitos tributários nos casos de desativação/exclusão da inscrição imobiliária;  

17 Permitir cálculos de IPTU/TSU individual ou por intervalo de inscrições ou contribuintes, tanto para o 

exercício atual quanto para os anteriores;  

18 Geração automática de Certidões de Cadastro Imobiliário, Alvarás de Licença para Construção e Habite-

se extraindo os dados das inscrições imobiliárias/BCI, no layout definido pelo Cadastro Imobiliário;  

19 Manter relatórios de auditoria, permitindo a verificação de informações cadastrais em datas anteriores e 

críticas do cadastro por usuário, por data, etc.  

20 Permitir a alteração de inscrições imobiliárias para acertos de sequência lógica, não permitindo a 

utilização de código já existentes, vinculando os lançamentos tributários anteriores à nova inscrição.  

21 Realizar a roteirização dos cálculos dos tributos de acordo com a legislação tributária, inclusive referente 

aos exercícios anteriores  

22 Conter procedimentos/rotinas necessárias para evitar erros de cadastramento no momento da inclusão e 

alteração dos registros, estabelecendo chaves primárias e codificação única aos registros nas tabelas;  

23 O cadastro de imóveis deverá permitir a vinculação de corresponsáveis; 

24 Permitir que seja cadastrado o endereço de localização e de correspondência do imóvel, independente 

do endereço constante no cadastro do contribuinte, facilitando o envio de notificações e de cobranças.  
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25 Possibilitar a anulação de Dívida Ativa com registro do motivo da anulação; 

26 Permitir localizar no cadastro de imóveis com pesquisa por inscrição cadastral, nome proprietário, bairro 

e logradouro de localização; 

27 Permitir a emissão das guias de arrecadação em cota única ou dividido em parcelas, respeitando o valor 

mínimo por parcela e máximo de parcelas previstos na legislação municipal e contendo código barras em 

padrão FEBRABAN;  

28 Permitir a unificação de contribuintes em duplicidade, possibilitando que as movimentações relacionadas 

acompanhem o contribuinte resultante da unificação; informando, antes da unificação, às quais módulos 

estão vinculados os contribuintes;  

29 Permitir a alteração de inscrição cadastral para realização de acertos na sua sequência lógica, não 

permitindo a utilização de códigos já existentes no cadastro para evitar duplicidades.  

30 Permitir a possibilidade de integração entre o software tributário e a base de informações cadastrais 

georreferenciadas;  

31 Permitir pesquisa de alterações do imóvel, especificando o campo modificado, informação anterior, 

informação atual, data, hora e nome do usuário que a efetuou; 

32 Conter rotinas de crítica de informações cadastrais necessárias à identificação de erros de 

cadastramento no momento da inclusão e alteração, observando inclusive a vinculação entre as diversas 

informações cadastrais; 

33 Na transferência de proprietário de imóvel apresentar na tela campo informando a existência de débito 

do imóvel inclusive o inscrito em dívida ativa, com possibilidade de não permitir a transferência de imóveis 

com débitos; 

34 Possibilitar a transferência de imóveis com débito por nível de usuário/responsável pela transferência; 

35 Emitir relatório com quantidade de inclusões, baixas e alterações de situação cadastral efetuadas no 

período; 

36 Possuir relatório dos imóveis que possibilitando o filtro de características do cadastro como: imóveis por 

utilização, imóveis prediais, imóveis por ocupação, imóveis lote vago e qualquer outra marcação do 

cadastro. Os relatórios devem ser gerados em PDF, TXT ou CSV; 

37 Permitir na transferência de proprietário de imóvel a transferência de débitos existentes informando 

inclusive se está inscrito em dívida ativa; 

38 Permitir excluir/vincular corresponsáveis do imóvel no momento da transferência do imóvel; 

39 Permitir a vinculação (inclusão e exclusão) de imagens da fachada e ou croqui pdf ao cadastro de 

imóveis; 

40 Permitir a unificação e desmembramento de terrenos; 

41 Permitir a geração de relatório que conste todas as inscrições econômicas, por inscrições, logradouros, 

atividades econômicas.  

42 Possibilitar a qualquer momento registrar histórico no cadastro imobiliário sobre qualquer fato sobre o 

mesmo; 

43 Possibilitar a emissão de documentos a partir do nome, CPF/CNPJ e inscrição cadastral, como: 

- certidão de isenção; 

- certidão de imunidade; 

- certidão de numeração; 
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- certidão de valor venal; 

CADASTRO MOBILIÁRIO/EMPRESAS 

FUNCIONALIDADES 

01 O BCE (Boletim do Cadastro Econômico) deverá permitir a inclusão de todos os itens necessários para a 

definição e caracterização da inscrição econômica, sendo adequada ao Código Tributário Municipal e 

necessária geração de inscrição sequencial automática; 

02 Permitir o cadastramento de inscrições municipais de pessoas físicas e jurídicas; 

03 Permitir o cadastramento e a manutenção de um cadastro que contenha as ocupações econômicas de 

acordo com o CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações) e suas alíquotas; 

04 Permitir a emissão de relatório de atividades econômicas cadastradas.  

05 Permitir a emissão de relatórios customizados em formato TXT e PDF em todas as tabelas do módulo 

econômico; 

06 Emitir relatório com quantidade de inclusões, baixas e alterações de situação cadastral efetuadas no 

período; 

07 Permitir que seja cadastrado o endereço de localização e de correspondência no BCE, facilitando o 

envio de correspondências; 

08 Permitir a geração de relatório que conste todas as inscrições econômicas, por número de inscrição, 

nome, atividade econômica , endereço de localização e nome fantasia; 

09 Permitir a geração de arquivo TXT  com todos os dados constantes no cadastro econômico; 

10 O cadastro de atividades econômicas deve estar preparado para receber os dados do CNAE (Cadastro 

Nacional de Atividades Econômicas); 

11 O BCE deverá conter ainda a campo para inclusão de sócios das empresas, que também são 

responsáveis pelos créditos tributários; 

12 Gerenciar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, possibilitando destacar a atividade 

principal e as secundárias; 

13 Permitir a vinculação de ocupações econômicas, de acordo com o CBO (Código Brasileiro de 

Ocupações) para inscrições de autônomos.; 

14 Permitir a vinculação do contador ao BCE, sendo este previamente inserido no SOFTWARE através do 

cadastro único de pessoas ; 

15 Permitir registrar a situação da inscrição econômica: Ativa, Inativa, Baixada, bloqueada, suspensa, e sob 

fiscalização; 

16 Permitir registrar o enquadramento das empresas como optantes pelo Simples Nacional; 

17 Possibilitar a emissão de Alvará de localização e funcionamento ; 

18 Gerar relatório de empresas vinculados a determinado contador; 

19 Possuir um Cadastro Econômico abrangente onde seja possível criar campos para gerenciar 

informações complementares ao cadastro ;  

20 Atender integralmente a legislação vigente que prevê o detalhamento do CNAE (Código de Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas); 

21 Permitir identificar no momento do cadastramento dos integrantes do quadro societário da empresa, a 

existência de débitos anteriores do sócio; 
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22 Possuir tabelas parametrizáveis com as atividades econômicas, estruturadas por código, grupos, 

parâmetros para cálculo , alíquotas e lançamento dos tributos em cada atividade econômica; 

23 Permitir a importação de arquivos de períodos dos contribuintes do Simples Nacional. 

24 Gerenciar as operações de enquadramentos e desenquadramento de microempresas e empresas do 

Simples Nacional; 

25 Permitir o cálculo automático do ISSQN fixo, levando em conta períodos proporcionais e tabelas com 

faixas de valores por atividades ou grupo de atividades de qualquer natureza, prevendo também descontos 

parametrizáveis;  

26  Possuir rotinas de enquadramento de contribuintes para cálculo do valor do imposto conforme seja fixo 

ou variável; 

27 Permitir, que a partir da identificação do contribuinte, do fornecimento da base de cálculo e do período 

de apuração, seja emitida a guia de recolhimento do ISSQN variável; 

28 Permitir pesquisar o contribuinte no BCE / cadastro econômico por inscrição, nome, data da baixa e 

CNPJ; 

29 Permitir a  emissão  de   certidões  como:  certidão  de  isenção, certidão de imunidade / isenção 

tributária, certidão do início de atividade / paralisação / finalização, certidão de atividade, certidão de 

enquadramento no recolhimento do ISSQN, todos a partir do CPF ou CNPJ dos contribuintes, inscrição 

municipal inscritos no cadastro municipal; 

30 Emitir relatórios e permitir consultas por chave do contador que detalhe as empresas prestadoras de 

serviço, comerciais e industriais vinculadas a cada contador e valor da arrecadação no período; 

31 Permitir registrar o enquadramentos e desenquadramentos de Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte (EPP), de acordo com a legislação vigente; 

32 Permitir emissão de documentos por CPF/CNPJ, contribuinte e inscrição, como : 

- certidão de isenção/imunidade; 

- certidão de inscrição municipal ; 

- certidão de início de atividade; 

- certidão de enquadramento ; 

33 Possibilitar a reativação de imóveis ; 

34 Possibilitar que a exclusão de documentos diversos ocorra somente para usuários com autorização em 

seu perfil de acesso; 

 

LANÇAMENTOS/COBRANÇAS 

FUNCIONALIDADES 

01 Todos os lançamentos efetuados para o contribuinte/inscrição devem ser registrados e apresentados na 

conta corrente fiscal do contribuinte detalhando obrigação, valores e vencimentos; 

02 Controlar e emitir de lançamentos, possibilitando os cálculos e atualizações conforme a legislação 

específica de cada tributo; 

03 Possuir rotinas parametrizáveis de cálculo da obrigação principal e acréscimos legais (juros, multas e 

correção monetária); 

04 Possibilitar configuração dos cálculos e lançamentos conforme legislação municipal; 

05 Registrar o cadastro de vencimentos dos lançamentos anuais ; 
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06 Emissão de Edital de convocação para dar ciência de Notificação de Lançamento possibilitando a edição 

do modelo do documento; 

07 Emitir Guia de Recolhimento de tributo em um documento único, imprimindo código de barras no padrão 

FEBRABAN, pelo valor total ou em quotas observando restrições para valor mínimo; 

08 Permitir o lançamento de tributos, prevendo a possibilidade de incluir na mesma emissão, valores de 

imposto e taxas; 

09 Possibilitar a emissão de guias no modelo COBRANÇA bancária ( em qualquer modalidade/ Carteira 

com e sem registro) de acordo com contratos entre o Município e agentes arrecadadores; 

10 Possibilitar uso de modelos de guias por tipo de Imposto ( no mínimo três modelos de guias) , de forma 

que o documento identifique o setor emissor e ou tipo de cobrança ( dívidas / lançamentos / taxinhas); 

11 Permitir o registro de devoluções de Notificação de Lançamento em função da não localização do 

contribuinte; 

12 Permitir a emissão de guias com possibilidade de destinação para o endereço de correspondência ou 

endereço de localização dos cadastros imobiliário/econômico; 

13 Possibilitar simulações dos lançamentos dos tributos / taxas anuais ( IPTU, TLLF, ISSQN e outros ); 

14 Emissão de extrato do Conta Corrente Fiscal com todos os lançamentos para o contribuinte; 

15 Geração e envio de lista de lançamento para registro e cobrança em conta bancária do contribuinte, lista 

débitos; 

16 Permitir o cancelamento de lançamento obrigando informação da justificativa; 

17 Permitir a alteração de mensagem da guia no momento da impressão individual; 

18 Permitir que os dados das cobranças possam ser disponibilizados em arquivo texto para impressão em 

gráfica terceirizada; 

19 Possibilitar a emissão geral de guias permitindo ordenar por contribuinte, endereço ou inscrição; 

20 Possibilitar a emissão de segunda via de guias; 

21 Ter mecanismos de alteração de mensagem na emissão de segunda via de guias; 

 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU 

FUNCIONALIDADES 

1.  Possuir tabelas parametrizáveis de valores de m2 para edificação e terreno; 

2.  Permitir a simulação dos lançamentos; 

3.  Permitir a comparação da simulação com lançamento de exercícios anteriores; 

4.  Permitir a impressão as guias por seleção de Inscrição ou bairro com possibilidade de ordenação; 

5.  Permitir a emissão da guia com definição de qual endereço deve contar na guia, endereço do 

contribuinte, de localização do imóvel ou o endereço do contribuinte/proprietário; 

6.  Possibilitar o cancelamento de lançamento com justificativa; 

7.  Possibilitar o recalculo do imposto, possibilitando informar a justificativa; 

8.  Possibilitar a prorrogação em lote das guias; 

9.  Possibilitar a alteração do vencimento das guias em lote; 

10.  Permitir a simulação do valor venal do imóvel e simulação do valor do IPTU dos imóveis 

isentos/imunes; 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

11.  Possuir listagem dos dados do lançamento contendo os dados da inscrição, contribuinte e valor 

lançado; 

12.  Possibilitar a listagem dos lançamentos com informações do pagamento, identificando inscrição, 

proprietário, guia, valor lançado, valor pago, data do pagamento e local do pagamento; 

13.  Possuir estatística de lançamento e arrecadação por bairro, filtrando um bairro ou todos; 

14.  Possuir tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo do imposto aproveitando as 

características de cada imóvel de acordo com o que prevê a legislação municipal; 

15.  Possibilitar a comparação de lançamentos entre exercícios diferentes discriminando as informações 

usadas na apuração do valor venal do imóvel; 

16.  Possui listagem dos dados do lançamento que conste, contribuinte, inscrição, tributo e valor lançado, 

permitindo filtros por lançamento, contribuinte, inscrição e período de lançamento da guia; 

17.  Possibilitar o cadastro de mensagem padrão para as guias; 

18.  Permitir a geração de arquivo texto contendo as informações do lançamento e cobrança do IPTU/TSU 

do exercício para que as guias de arrecadação sejam impressas em gráficas terceirizadas, gerando também 

arquivo em PDF com o layout de impressão vinculado ao .txt contendo a descrição do campo, inicio e fim do 

campo (colunas do arquivo), tamanho observação e outras informações porventura julgadas necessárias; 

19.  Emitir relatório com os dados do valor venal apurado por imóvel; 

 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 

FUNCIONALIDADES 

01 Possuir tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo de imposto; 

02 Permitir a simulação dos lançamentos para conferência; 

03 Possui listagem das guias de lançamento; 

04 Permitir a emissão em lote das guias de lançamento; 

05 Discriminar na guia atividade principal da inscrição ; 

06 Possibilitar configuração para lançamento ANUAL de ISSQN fixo de acordo com a legislação vigente; 

07 Possibilitar o lançamento por uniprofissional em conformidade com legislação municipal; 

08 Possibilitar o cadastro de vencimentos com ou sem descontos; 

09 Permitir o lançamento com proporcionalidade em função a data do cadastro / início da atividade; 

10 Permitir o lançamento em função da estimativa registrada no cadastro ; 

11 Permitir a importação das guias do PGDAS; 

12 Possibilitar o registro das guias e pagamentos do DAF 607; 

13 Possibilitar a listagem de dados do lançamento e arrecadação por bairro; 

14 Emitir demonstrativo da arrecadação do ISS por atividade econômica, por período de exercícios; 

15 Emissão de listagens dos maiores contribuintes do ISSQN; 

16 Permitir listar os lançamentos por atividade; 

17 Possui listagem dos dados do lançamento que conste, contribuinte, inscrição, tributo e valor lançado, 

permitindo filtros por lançamento, contribuinte, inscrição e período de lançamento da guia; 

18 Possibilitar o cadastro de mensagem padrão para as guias; 

19 Geração e envio de lista de lançamento para registro e cobrança em conta bancária do contribuinte, lista 

débitos; 
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20 Permitir o cancelamento de lançamento obrigando informação da justificativa; 

21 Permitir a alteração de mensagem da guia no momento da impressão individual; 

22 Permitir que os dados das cobranças possam ser disponibilizados em arquivo texto para impressão em 

gráfica terceirizada; 

23 Possibilitar a emissão geral de guias permitindo ordenar por contribuinte, endereço ou inscrição; 

24 Possibilitar a emissão de segunda via de guias; 

25 Ter mecanismos de alteração de mensagem na emissão de segunda via de guias; 

26 Permitir cadastrar, emitir, excluir, e imprimir os seguintes documentos fiscais (a exclusão somente será 

autorizada após a inclusão de justificativa em campo próprio):  

26.1. requerimentos para notas fiscais avulsas;  

26.2. Notas fiscais avulsas; 

27 Emitir relatório das Notas Fiscais avulsas emitidas e canceladas. 

  

TAXAS DIVERSAS 

FUNCIONALIDADES 

01 Emissão das guias de arrecadação das taxas diversas e preços públicos previstos na Legislação 

Municipal;  

02 Propiciar a gestão do atendimento, manter histórico no banco de dados dos serviços realizados para 

cada pessoa.   

03 Emitir guias de recolhimento em padrão bancário, inclusive com a emissão da guia com os acréscimos 

legais para débitos vencidos.   

04 Conter rotinas para definição de acesso e permissão, de forma individual para cada usuário, definindo 

qual o tipo de taxa/cobrança podem emitir; 

05 Permitir definir regras de cálculo e valores. 

06 O módulo de taxas diversas e preços públicos, deverá ser integrado ao Cadastro Técnico Municipal, 

para a manutenção da integridade das informações e confiabilidade dos dados. 

07 Possuir tabelas parametrizáveis de valores para cálculo das taxas; 

08 Possibilitar parametrização e apuração de valores a partir de parâmetros, sem necessidade do usuário 

informar valores das taxas; 

09 Possibilitar a configuração dos vencimento para ( dia atual, dia seguinte, último dia útil do mês ou dia 

fixo); 

10 Possibilitar parcelar cobrança avulsa em virtude do limite de valores de recebimento dos agentes 

arrecadadores (lotérica); 

11 Possibilitar em caso de parcelamento informar datas para o mesmo dia, ou vencimentos consecutivos, 

ou vencimento a cada 30 dias; 

12 Possibilitar o cadastro de mensagem padrão para as guias; 

13 Permitir o cancelamento das guias gravadas indevidamente sendo obrigatório informar a justificativa; 

14 Permitir se necessário gravar as guias com identificação do cadastro imobiliário e ou econômico; 

15 Na emissão de guias permitir configurar a obrigatoriedade de informar  o cadastro econômico ou 

imobiliário em função da taxa a ser cobrada; 
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16 Possui listagem dos dados do lançamento que conste, contribuinte, inscrição, tributo e valor lançado, 

permitindo filtros por lançamento, contribuinte, inscrição e período de lançamento da guia; 

17 Possibilitar configurar valores de tarifa de forma fixa na guia, sem necessidade de digitação pelo usuário; 

18 Permitir a alteração de mensagem da guia no momento da impressão individual; 

19 Possibilitar a emissão de segunda via de guias; 

20 Ter mecanismos de alteração de mensagem na emissão de segunda via de guias; 

ITBI 

FUNCIONALIDADES 

01 Controle das guias de arrecadação de ITBI, bem como registro dos valores e dados das mesmas. 

Características mínimas:  

- Controlar Guia ITBI Urbana.   

- Controlar Guia ITBI Rural.     

- Emitir o Boleto de Pagamento.   

- Extrato do contribuinte.  

02 Possuir cadastro de avaliadores; 

03 Permitir o cadastro de avaliação do imóvel identificando o responsável pela avaliação; 

04 Permitir a avaliação de imóveis urbanos com identificação do Imóvel/Inscrição e adquirente; 

05 Possibilitar que o usuário escolha em nome de quem que a guia será gravada, transmitente ou 

adquirente; 

06 Permitir que ao informar um imóvel existente no cadastro seja apresentado na tela os dados de 

localização do imóvel e o proprietário atual (transmitente); 

07 Apresentar mensagem informativa da existência de débitos de dívida ativa ao selecionar uma inscrição 

imobiliária para efetuar a avaliação; 

08 Para imóveis com débito possibilitar transferência a partir de funcionalidade específica que pode ser 

disponibilizada para servidor responsável; 

09 Permitir que seja cadastrado o valor venal do terreno e da construção em campos distintos , apurando 

automaticamente o valor do imóvel ( resultado da soma); 

10 Permitir que seja vinculada a avaliação o valor venal do imóvel utilizado no cálculo de IPTU; 

11 Possibilitar o cadastro de valores de avaliação em conformidade com as regras de avaliação do ITBI; 

12 Possibilitar uma simulação com dados atuais do imóvel para uso do valor do imóvel simulado na 

gravação da avaliação; 

13 Permitir que o avaliador inclua informações complementares, características do imóvel que influenciaram 

na avaliação do imóvel; 

14 Possibilitar excluir uma avaliação gravada, a exclusão é permitida para o avaliador que criou ; 

15 Possibilitar que a guia de ITBI seja gravada com base nos valores da avaliação efetuada; 

16 Permitir que ao selecionar a avaliação o usuário visualize a informação complementar gravada no 

cadastro de avaliação; 

17 Permitir o cadastro de alíquotas diferenciadas, para recursos próprios e financiados de acordo com a 

legislação municipal; 

18 Possibilitar a cobrança de demais taxas juntamente com a guia de ITBI; 
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19 Calcular os valores das demais taxas, com base em tabelas parametrizáveis de valores trazendo de 

forma automática o valor referente as taxas de acordo com definição do município; 

20 Permitir que na mensagem da guia sejam apresentados dados da avaliação do imóvel, tais como: 

avaliador, valor terreno e edificação, transmitente e adquirente data da avaliação e alíquota utilizada para 

cálculo do ITBI e ou dados do cartório; 

21 Utilizar dados da guia de cobrança do ITBI para atualização cadastral dos dados do novo proprietário a 

partir da quitação da guia de ITBI no sistema; 

22 Permitir o cadastro de propriedade rural com informações básicas ( matrícula, proprietário, área); 

23 Possibilitar a gravação da avaliação da propriedade rural; 

24 Possibilitar descrever informações complementares que compõe o valor da transação da propriedade; 

25 Possuir funcionalidade para obrigar ou não o preenchimento de informações ao gravar a avaliação para 

propriedade rural; 

26 Emitir relatório das avaliações efetuadas de forma sintética e analítica; 

27 Permitir a seleção das avaliações efetuadas por um determinado avaliador; 

28 Permitir a seleção por parte do usuário se será demonstrada todas as avaliações ou somente a última 

avaliação efetuada para o imóvel; 

29 Possuir funcionalidade para cancelamento de uma avaliação; 

30 Permitir atribuição de direitos de acesso a funcionalidade de cancelamento apenas para usuários 

específicos; 

31 Permitir a seleção da ordenação do relatório se será por data de avaliação, por avaliador ou por 

inscrição imobiliária; 

32 Na saída do relatório das avaliações efetuadas permitir a visualização em campos distintos do valor 

venal do terreno e da edificação; 

33 Possibilitar que na geração do ITBI ocorra inclusão, exclusão ou manutenção dos co-responsáveis do 

imóvel; 

34 Permitir incluir mais de uma unidade imobiliário do mesmo proprietário que pertence a mesma transção 

imobiliária; 

35 Realizar a transferência automática de proprietário das unidades imobiliárias vinculadas à guia de ITBI 

após a quitação da guia; 

DÍVIDA ATIVA 

FUNCIONALIDADES 

01 Módulo para a realização das funções executivo-fiscais da Dívida Ativa nas áreas administrativa e 

judicial; 

02 O módulo de dívida ativa deve permitir a integração com outros módulos ou software de Tributos, a fim 

de promover a consistência e segurança das informações e possibilitar que as consultas de débitos dos 

contribuintes retratem a real situação do contribuinte em relação ao Fisco Municipal; 

03 Possuir rotinas de inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas, vencidas e não pagas, 

registradas na Conta Corrente Fiscal; 

04 Ser integrado com a Conta Corrente Fiscal, permitindo o registro das inscrições dos lançamentos em 

Dívida Ativa; 

05 Permitir a configuração do texto da certidão com as respectivas fundamentações legais; 
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06 Permitir a configuração do texto da do termo de inscrição em dívida ativa com as respectivas 

fundamentações legais; 

07 Permitir a gravação e emissão da Certidão de Dívida Ativa, de acordo com a Lei 6.830/1980 – Lei de 

Execução Fiscal e Código Tributário Municipal (Lei 1627/2004); 

08 Permitir que a Certidão de Dívida Ativa possa ser preparada de forma a englobar os diversos débitos de 

um mesmo contribuinte, discriminando a base legal e a fundamentação do débito; 

09 Permitir que seja informado no SOFTWARE o número do processo de execução fiscal, vinculando-o às 

devidas Certidões de Dívida Ativa; 

10 Possibilitar o cancelamento da Certidão de Execução ou certidão de protesto de Dívida Ativa com a 

obrigatoriedade de registrar o motivo do cancelamento; 

11 Possuir relatório dos contribuintes com certidão e/ou sem certidão em dívida; 

12 Permitir que sejam consultados todos os débitos de um determinado contribuinte, podendo especificar 

um imóvel ou inscrição municipal; 

13 Efetuar a gravação e impressão do Termo de Inscrição em Dívida Ativa de acordo com a Lei Federal 

6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal e Código Tributário Municipal (Lei 1627/2004); 

14 Permitir o parcelamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa de um contribuinte, bem como a 

impressão da guia de arrecadação das parcelas, de acordo com as regras estabelecidas na Legislação 

Municipal.  

15 Permitir que inscrições em Dívida Ativa sejam canceladas, exigindo que seja informada uma justificativa 

para tal ação; 

16 Possuir mecanismos de emissão de segunda via de certidão; 

17 Permitir a impressão das inscrições em Dívida Ativa canceladas a fim de que seja realizado o 

lançamento contábil no patrimonial; 

18 Possuir relatórios de contribuintes com parcelamento e/ou reparcelamento em Dívida Ativa detalhando 

valores principais e os encargos, quantidade de parcelas do parcelamento e quantidade de parcelas pagas; 

19 Permitir a geração de guia de recolhimento de Dívida Ativa geral e/ou individual; 

20 Permitir a inclusão dos valores de custas judiciais, na guia de cobrança/parcelamento de Dívida Ativa; 

21 Permitir que em um só parcelamento sejam reunidos todos os débitos de um mesmo contribuinte 

passíveis de cobrança; 

22 Permitir a renegociação dos parcelamentos, refazendo os cálculos de encargos moratórios, de acordo 

com a legislação municipal, levando em consideração as parcelas já quitadas; 

23 Possibilitar configuração de mensagem para informar se o débito está sendo reparcelado várias vezes; 

24 Permitir que os dados das cobranças possam ser disponibilizados em arquivo texto para impressão em 

gráfica terceirizada; 

25 Permitir o cadastro de texto de abertura do livro de dívida ativa e o vínculo ao responsável do livro;  

26 Permitir a geração do livro da Dívida por exercício. Geração do livro da Dívida complementar. Impressão 

do livro de dívida ativa com todas as informações previstas na legislação tributária; 

27 Possibilitar na geração de guias de dívida para cobrança em massa, seja possível filtrar os débitos com 

ou sem CDA por intervalo de contribuintes ou exercícios e ainda seleção de valor mínimo de cobrança ; 

28 Permitir o cancelamento e reativação de guias de Dívida Ativa; 

29 Gerar relatórios gráficos estatísticos da Dívida Ativa; 
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30 Possibilitar a anulação da dívida ativa por prescrição;  

31 Permitir simulação de parcelamento de dívida dentro das condições estabelecidas em lei municipal 

facilitando a negociação com o contribuinte;;  

32 Possuir configuração de cobranças de dívida ativa com valor mínimo para pessoa física e ou jurídica e 

ainda quantidade máxima de parcelas ; 

33 Registrar no conta corrente fiscal todos os lançamentos efetuados para o sujeito passivo, detalhando a 

situação do lançamento, situação da dívida ( se em protesto, execução, com ou sem parcelamento) ;  

34 Possibilitar a geração de CDA vinculada a respectiva guia para Protesto ; 

35 Permitir a manutenção das CDAS incluindo e ou excluindo débitos da CDA; 

36 Gerar relatórios dos contribuinte com CDA de protesto ; 

37 Gerar relatórios dos contribuinte com processo de execução fiscal registrado no sistema; 

38 Possibilitar a configuração do texto da Petição com  fundamentação legal; 

39 Permitir incluir na Petição uma ou mais certidões do contribuinte ; 

40 Permitir a gravação de petição para execução fiscal; 

41 Permitir o cancelamento da Petição com registro de justificativa; 

42 Possibilitar a geração de arquivo (compactado) contendo o documento petição e os documentos das 

respectivas certidões que compões a petição para envio ao PJE;  

43 Possuir relatório do saldo atual de dívida ativa por tributo; 

44 Possuir relatório dos contribuintes em dívida possibilitando selecionar os tipos de débitos e exercício;   

45 Possuir relatórios de Dívidas anuladas agrupadas ou detalhadas com a justificava da anulação; 

46 Permitir registrar no sistema o número do processo de execução fiscal; 

47 Possuir relatório de dividas executadas;   

48 Permitir o registro/cancelamento do processo de execução fiscal; 

49 Possuir mecanismos de emissão de segunda via da petição; 

50 Possuir funcionalidade de atualização de CDA para data futura;  

51 Possibilitar configuração para que na atualização de CDA sejam excluídos da mesma de forma 

automática os débitos para os quais tenham ocorrido quitação; 

52 Emissão do Termo de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida com texto e fundamentação 

configurável pelo usuário; 

53 Emitir notificações de débito geral, individual ou por grupo, relativas a todos os tributos e dívida ativa por 

diversos filtros, em layout configurável e com código de barras para recolhimento, evitando, desta forma, 

possível deslocamento do contribuinte à Prefeitura ou a necessidade de emissão de múltiplos documentos. 

54 Possuir integração com o Conta Corrente Fiscal, permitindo o registro das inscrições dos lançamentos 

em Dívida Ativa; 

55 Possuir consultas aos valores em Dívida Ativa (valor principal, multa, juros e correção monetária), por 

contribuinte, inscrição imobiliária ou econômica; 

56 Possibilitar configuração de texto para emissão de carta de notificação de débito de Dívida Ativa; 

57 Permitir a emissão de correspondência / notificação aos contribuintes notificando-os dos valores inscritos 

em Dívida Ativa; 

58 Ter mecanismos para registrar as cartas devolvidas por insuficiência de endereço ou por não localização 

do contribuinte. Registrando o motivo da devolução; 
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59 Emitir relatório das cartas de notificações emitidas, podendo selecionar um período de gravação, 

podendo ordenar o relatório de forma ascendente ou descendente por data de gravação, número da 

notificação, CPF/CNPJ do contribuinte, nome do contribuinte e valor impresso; 

60 Possibilitar o vínculo de um ou mais responsáveis com ou sem imagem da assinatura na emissão dos 

documentos como: 

- Termo de Inscrição em Dívida Ativa; 

- Certidão de Dívida Ativa; 

- Comunicado de Notificação de Dívida Ativa; 

- Termo de Parcelamento e Reconhecimento de Dívida Ativa; 

- Petição de Dívida Ativa; 

ARRECADAÇÃO 

FUNCIONALIDADES 

01 Permitir a baixa no SOFTWARE dos valores arrecadados pelos CNPJ‘s cadastrados no regime de 

recolhimento SIMPLES NACIONAL, capturados através do arquivo retorno DAF607 do Banco do Brasil 

(Instituição Financeira Centralizadora dos repasses da arrecadação do SIMPLES NACIONAL); 

02 Permitir a baixa em duplicidade, ficando o contribuinte com crédito; 

03 Permitir que a extinção do crédito tributário, na modalidade de pagamento, possa ser feita através da 

captação e processamento de arquivos texto disponibilizados pelos agentes arrecadadores conveniados 

com a Administração, vinculados à tesouraria.  

04 Emitir relatório dos registros não processados pela rotina automática de extinção de crédito tributário, 

modalidade pagamento, relatando o motivo de tal ocorrência.  

05 Permitir que a extinção do crédito tributário, na modalidade de pagamento, possa ser feita de forma 

manual quando não for possível o processamento automático.  

06 Permitir que seja impresso relatório que auxilie na conciliação dos créditos extinguidos, podendo ser 

emitido por data de crédito, data de pagamento, data do lote ou data de contabilização, podendo ainda 

serem selecionados todos ou um agente arrecadador específico; 

07 Permitir que seja impresso um relatório, por agente arrecadador, com toda a classificação dos créditos 

recebidos, para que sejam realizados os registros contábeis; 

08 Permitir que durante o processamento, tanto automático quanto manual, dos pagamentos, seja 

identificado se o vencimento da guia de arrecadação coincidiu com um dia não útil, prorrogando 

automaticamente guia de arrecadação para o próximo dia útil, conforme calendário tributário; 

09 Possuir opção para cadastrar das contas e fichas de receitas para classificação dos lançamentos; 

10 Permitir que a classificação contábil dos créditos extintos, possa ser feita de forma automática no 

SOFTWARE da tesouraria ; 

11 Permitir a cobrança das diferenças e/ou encargos moratórios previstos em lei, que por ventura sejam 

decorrentes dos repasses a menor ou recebimentos incorreto por parte do agente arrecadador; 

12 Possibilitar a geração automática de parcela complementar, após o pagamento efetuado a menor com a 

parametrização do limite da diferença; 

13 Permitir selecionar todos ou um agente arrecadador específico para geração de dados para 

contabilização; 

14 Permitir o cadastro de contas orçamentárias para vinculação aos tributos lançados ; 
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15 Processar a baixa, classificando a receita  de forma automática, de acordo com o Plano de Contas 

contábil do Município; 

16 Permitir a integração com o sistema contábil de modo que toda receita própria do município possa ser 

contabilizada automaticamente gerando um arquivo com a movimentação das receitas por banco; 

17 Disponibilizar os dados que se fizerem necessário através de arquivo em formato TXT em leiaute 

definido pelo sistema de Administração Tributária, para que o sistema de Gestão Fiscal da Prefeitura possa 

classificar as receitas diárias; 

18 O processamento do arquivo de arrecadação deve apontar eventuais diferenças a maior ou menor nos 

valores devidos e pagos; 

19 Emitir relatório dos registros não processados de forma automática ou manual pela rotina de recepção 

dos arquivos enviados pelos agentes arrecadadores classificando as motivos do não processamento; 

20 Permitir a emissão de gráficos do Sistema de Arrecadação de Tributos que permitam uma visão 

gerencial do mesmo; 

21 Emitir relatório dos dados da arrecadação podendo selecionar por data de crédito, data de pagamento 

para um ou mais agente arrecadador; 

22 Emitir relatório dos dados da arrecadação podendo selecionar por tributo individual ou todos, por conta 

orçamentário para um ou mais agente arrecadador; 

23 Possuir relatório quantitativo da forma de pagamento por data de crédito e banco, de acordo com os 

apontamentos no arquivo de arrecadação padro FEBRABAN; 

 

ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE VIA WEB 

FUNCIONALIDADES 

01 Disponibilizar na WEB link da página da prefeitura, prestação de serviços ao cidadão permitindo que o 

mesmo possa executar funções pertinentes sem ter que se deslocar à Prefeitura possibilitando disponibilizar 

serviços com acesso público e ou privado; 

02 Consultas a processos/protocolo demonstrando no mínimo:  

- data da abertura ; 

- data prevista para atendimento ; 

- situação – aberto ou encerrado; 

- tramitações/movimentações ; 

03 Permitir ao contribuinte a emissão de CND – certidão negativa de débito, certidão positiva de débitos e 

ou certidão positiva com efeito de Negativa; 

04 Possibilitar a emissão de segunda via de guias de taxas diversas, IPTU, ISSQN de acordo com 

definições da Administração ; 

05 Permitir a atualização de guias em atraso dos lançamentos de IPTU, ISSQN, TLLF, e taxas diversas, 

conforme legislação municipal; 

06 Possibilitar a emissão de segunda via das parcelas de acordo/parcelamento de dívida ativa; 

07 Permitir a atualização de guias de acordo / parcelamento de dívida ativa; 

08 Possibilitar a emissão de segunda via de guia de ITBI; 

09 Possuir funcionalidades para disponibilização de documentos/orientações de procedimentos para 

download; 
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10 Possibilitar a emissão de taxas diversas com cálculo automático de valores; 

11 Permitir liberação de emissão de documento Alvará de acordo com validações específicas como 

(lançamento do Alvará Quitado e ou liberação por parte do servidor e ainda verificação de existência de 

débitos ou não); 

12 Possibilitar consulta do valor venal do imóvel; 

13 Permitir a consulta do extrato por contribuinte e ou cadastro imobiliário / econômico em módulo 

privado/restrito; 

 

GESTÃO DO PROTESTO DE CDA 

FUNCIONALIDADES 

01 O sistema de Protesto de CDA deverá possibilitar que a aplicação faça interação entre o sistema 

tributário existente na prefeitura com sistemas das entidades/empresas responsáveis pelo registro do título 

junto aos cartórios; 

02 Permitir a integração com IEPTB para operacionalização on-line de protesto da CDA. A conexão com os 

cartórios devem acontecer de forma automática, através de WEBSERVICE seguindo as definições do CRA 

e suas atualizações ; 

03 Possibilitar a gravação de CDA gravando automaticamente a guia para os mesmos débitos da CDA; 

04 Permitir gravar a CDA com uma data de atualização e informar uma data diferente para o vencimento da 

guia; 

05 Permitir o envio do Título/guia para protesto eletronicamente e ou via webservice; 

06 A remessa a ser enviada para o cartório deverá ser devidamente consistida segundo os padrões 

estabelecidos no leiaute para protesto de títulos da FEBRABAN, e deverá ter um prazo para efetuar o 

serviço de protesto do contribuinte – conforme definido em convênio entre a prefeitura e o IEPTB ; 

07 O sistema deverá ser totalmente configurável para permitir flexibilidade de convênio entre a prefeitura e 

o cartório; 

08 Permitir a consulta através da WEB das remessas enviadas com o devido status; 

09 O controle e gestão dos prazos de tentativa de notificação e o horário de sincronização  entre o software 

e o cartório é acordado no convênio entre a prefeitura e o IEPTB; 

10 Permitir registrar/enviar arquivos de desistência; 

11 Permitir registrar/enviar arquivos de cancelamento; 

12 Possibilitar o envio de guias para protesto individual e em lote; 

13 Possibilitar a gravação de CDA com vinculo a guia para registro do protesto manual; 

14 Deverá ter opção própria que permita que a prefeitura envie a ―Autorização de Cancelamento do 

Protesto‖, após o título estar protestado e o contribuinte negociar e efetuar o pagamento do débito com o 

fisco. 

15 Permitir a consulta da CDA e demonstrar todas as ocorrências do título. 

16 Permitir que seja possível identificar no conta corrente fiscal que determinado débito foi enviado para 

Protesto. 

17 Não permitir que até que o título/guia esteja vencida a mesma seja atualizada ou cancelada pelo 

usuário. 
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18 Possibilitar que após o vencimento o usuário da prefeitura consiga anular e gerar um parcelamento para 

o contribuinte para negociar o débito protestado. 

CONTROLE DE PROCESSOS - PROTOCOLO 

FUNCIONALIDADES 

01 Registrar a abertura de processo identificando o requerente e ou interessado pelo nome, CPF/CNPJ, 

RG , endereço e informações adicionais; 

02 Registrar e acompanhar, de modo atualizado e com fácil acesso, todos os requerimentos, reclamações e 

processos administrativos e fiscais; 

03 Gerar recibo de comprovação da protocolização da solicitação com identificação do requerente, data da 

solicitação , assunto e prazo para execução; 

04 Permitir que o requerente possa ficar anônimo quando ele assim desejar; 

05 Permitir a identificação do custo das providências a serem adotadas em decorrência de solicitação dos 

cidadãos quando as mesmas exigirem execução de obras ou serviços; 

06 Permitir consulta ao processo fornecendo informações sobre o andamento e o local que se encontra; 

07 Permitir a configuração/cadastro de órgãos/secretarias, locais de abertura e tramitação dos protocolos; 

08 Possuir tabela parametrizável para codificação da classificação dos documentos do município 

considerando assunto, prazo de tramitação e demais detalhamentos conforme necessidades das diversas 

áreas; 

09 Possibilitar que o sistema (módulo) seja disponibilizado nos diversos setores da administração via rede; 

10 Permitir o cadastramento prévio de informações com o objetivo de agilizar o registro, controle e 

manutenção dos processos, sendo eles: requerente, assunto, dia não útil, usuário; 

11 Permitir o mapeamento dos trâmites dos processos, conforme o assunto; 

12 Permitir a numeração sequencial por local/secretaria e ou numeração única do processo de forma 

automática; 

13 Permitir a alocação dos servidores por local, um servidor em mais de um local e definir o responsável 

por local/órgão/secretaria; 

14 Possibilitar na rotina de inclusão de processo a classificação dos processos por assunto, visando 

identificar os trâmites que deverão ocorrer na evolução do processo, juntamente com as ações e prazos 

pertinentes a cada setor envolvido; 

15 Permitir a configuração do tempo máximo de permanência dos processos nos setores em cada fase de 

tramitação; 

16 Permitir  o  registro  da  estrutura  organizacional  da  Administração  com  os respectivos responsáveis, 

em cada área da administração; 

17 Emitir documento de arrecadação visando a arrecadação de taxas diversas; 

18 Permitir a protocolização dos documentos registrando origem, interessado e demais dados de 

identificação, CNPJ, CPF, detalhamento do processo e demais informações adicionais; 

19 Possuir na rotina de finalização do processo, o registro do desfecho do atendimento, permitindo a 

conclusão e o arquivamento do processo; 

20 Possibilitar, no arquivamento do processo, a indicação da localização física do mesmo no setor de 

arquivo; 
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21 Bloquear o encaminhamento/tramitação do processo quando o mesmo exigir pagamento de guia e a 

mesma não estiver paga;  

22 Ter mecanismo para que seja liberado a tramitação de processo sem pagamento de guia, com 

acesso/senha exclusiva; 

23 Possuir rotina de consultas para os processos com opções de pesquisas com, no mínimo as seguintes 

funcionalidades: 

- por requerente; 

- por data de abertura do processo; 

- por conteúdo digitado no detalhamento do processo; 

-pelo CPF/CNPJ do interessado; 

- por interessado; 

- por data de finalização do processo; 

- por assunto; 

24 Permitir a emissão de relatórios que permitam as pesquisas dos processos, com indicação do local ou 

período de: 

- protocolização;  

-finalização; 

-vencimento; 

- protocolizados e pendentes de envio. 

25 Gerar gráficos demonstrativos da movimentação de processos por setor, permitindo a seleção das 

categorias desejadas, como processos incluídos, ativos, encerrados e arquivados; 

26 Possuir parametrização de tipos de documentos, situações, taxas e interessado internos e externos; 

27 Possibilitar o controle de atendimentos ao contribuinte através do registro dos requerimentos e previsão 

de retorno com emissão de comprovante; 

28 Permitir o controle de movimentação dos processos pelos órgãos e entidades cadastradas; 

29 Emitir relatórios de processos tramitados, encerrados por local; 

30 Emitir relatórios dos processos protocolados por período; 

31 Permitir a parametrização de informações complementares ao processo; 

32 Possuir emissão de etiqueta com número do processo em ordem cronológica de cadastro (número e 

data); 

33 Possuir controle/parametrização de etapas de andamento do processo, sendo obrigatório a conclusão 

de uma para prosseguimento para etapa seguinte; 

34 Possuir rotina de tramitação eletrônica e confirmação de recebimento de tramitação interna, 

considerando o documento em ―trânsito‖ até a confirmação do recebimento; 

35 Emitir guia de remessa de processos após tramitação de cada processo para registro e controle físico do 

processo; 

36 Emitir histórico de processos, contendo datas, órgãos e responsáveis pelo trâmite; 

37 Emitir listagem de processos em trânsito; 

38 Emitir comprovante de protocolização para o interessado no momento da gravação do processo, 

contendo número do protocolo, setor, data, nome do requerente , prazo de conclusão ou interessado; 
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39 Possibilitar o acompanhamento da tramitação do processo e sua situação, mantendo histórico e parecer 

eletrônico; 

40 Permitir juntada de processos (por  apensação)  a um processo existente para trâmite unificado; 

41 Permitir a anexação de documentos a um processo existente; 

42 Permitir o controle/consulta de processos pendentes de recebimento; 

43 Permitir a inclusão de rotina ou modificação de histórico a um processo, caso seja protocolizado sem 

assunto ou faltando alguma informação. 

44 Demonstrar em gráficos por situação de processos como : vencidos, encerrados e em aberto; 

45 Possibilitar a configuração para liberação ou não por contribuinte a emissão de guias antecipadas (antes 

do encerramento da movimentação da competência);  

46 Possibilitar relatório estatísticos de processos por local ; 

47 Possibilitar o encerramento de processo em lote por local; 

 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 

FUNCIONALIDADES 

01 A ferramenta informatizada desejada pela administração deve atender as especificações  da ABRASF, e 

para comprovar que o SOFTWARE  está de acordo com o modelo se faz necessário a demonstração 

através da gravação de uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, com  dados fornecidos pela 

administração  e validação do arquivo XML gerado para validação do XML contra o esquema XSD 

publicado e disponível no sitio hppt://www.abrasf.org.br/, através de programa disponível gratuitamente, no 

sítio  http://notepad-plus-plus.org 

02 O software de nota fiscal eletrônica deverá funcionar integrado ao software tributário, possibilitando a 

interoperabilidade dos dados do cadastro de forma que as informações referentes ao cadastro da empresa 

como (estágio, regime de recolhimento, enquadramento no Simples Nacional, data de baixa) sejam 

replicadas automaticamente sem necessidade de ação por parte do servidor/usuário; 

03 Permitir que os prestadores façam a geração da Nota Fiscal Eletrônica de serviços de forma on-line 

através da rede mundial de computadores; 

04 O sistema para emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica deve atender a codificação padrão 

ABRASF não inferior a versão 2.2; 

05 Possibilitar o prestador de serviço cadastrar seus tomadores de serviço;  

06 Permitir a seleção do tomador do serviço por CNPJ/CPF no momento de emissão da nota fiscal 

eletrônica; 

07 Permitir a emissão de nota fiscal eletrônica para tomadores de serviços não identificados (PFNI); 

08 Possibilitar que a prefeitura obrigue ou não o preenchimento do tomador de serviço no ato da gravação 

da nota fiscal ou permita a emissão indicando como PFNI (Pessoa Física Não identificada); 

09 A permissão para emitir ou não a Nota Fiscal Eletrônica para PFNI (Pessoa Física Não identificada) 

deverá ser autorizada por cadastro econômico; 

10 Controlar o local de incidência do ISSQN de acordo com o domicílio fiscal do prestador e atender as 

exceções do local de incidência da lei 116/03 ;  

11 Permitir o cancelamento de nota fiscal eletrônica, com obrigatoriedade de informação do motivo do  

cancelamento; 
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12 Permitir a emissão da segunda via da nota fiscal eletrônica com opção de enviar ou não para o e-mail do 

tomador do serviço; 

13 Possuir mecanismos de utilização de WEBSERVICE conforme manual de integração da ABRASF 

versão 2.02 item 4.5  e com utilização de assinatura digital tipo A1 e A3; 

14 A apuração do ISSQN deve ocorrer de forma automática com base nas informações de base de cálculo 

e alíquotas informados no preenchimento da nota fiscal eletrônica; 

15 A nota fiscal eletrônica deve possuir codificação qrcode de forma a permitir a validação de sua 

autenticidade; 

16 Possibilitar consultar os RPS convertidos em nota fiscal eletrônica ;  

17 A Nota Fiscal Eletrônica deverá possuir número sequencial por exercício e prestador; 

18 Permitir os contribuintes converter RPS, em notas fiscais eletrônicas; 

19 Na conversão de RPS (Recibo Provisório de Serviço) em notas fiscais eletrônicas, o sistema deverá ter 

funcionalidades que permitam: 

- Informar a série do RPS; 

- Identificar o tipo de RPS utilizado (Recibo Provisório de Serviços, RPS Nota Fiscal Conjugada (mista) ou 

cupom; 

- Identificar o número do RPS; 

20 Na emissão de nota fiscal eletrônica para um tomador de serviço substituto tributário, indicar na nota 

fiscal eletrônica que o imposto ISSQN foi retido pelo tomador; 

21 Permitir aos contribuintes importarem arquivos de RPS emitidos em uma aplicação própria realizando no 

seu processamento e a geração das respectivas notas fiscais eletrônicas; 

22 No ato da importação do arquivo em lote do RPS o sistema deverá fazer a validação do arquivo, 

demonstrando as inconsistências existente. Havendo inconsistência não pode receber o arquivo; 

23 Após processar o arquivo de RPS, deverá disponibilizar o arquivo com as NFS-e geradas; 

24 Discriminar nas notas fiscais as informações discriminativas do valor dos tributos federais, estaduais e 

municipais que influenciam no valor da prestação do serviço em conformidade com a lei federal 12.741/12; 

25 Possibilitar que prestadores de serviço, optante pelo Simples Nacional ao emitir a Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica, informar a alíquota que se enquadra conforme as regas do Simples Nacional; 

26 No ato da gravação da nota fiscal de serviços eletrônica enviar para o e-mail do tomador de serviço o 

arquivo da NFS-e nos formatos PDF e XML; 

27 Permitir que seja visualizado relação das notas fiscais eletrônicas emitidas dentro de uma competência, 

bem como a reimpressão destas notas a qualquer tempo;  

28 Permitir a configuração de regras de cancelamento da nota fiscal de serviços eletrônica, para que após 

vencimento do ISSQN da competência o cancelamento da nota fiscal ocorra com autorização do 

usuário/servidor;  

29 As notas fiscais eletrônicas substituídas deve conter na sua impressão identificação destacando que a 

mesma se refere a uma nota fiscal eletrônica substituída;  

30 As notas fiscais eletrônicas gravadas no sistema de forma manual, por webservice , importação de 

arquivo RPS devem ser lançadas automaticamente no livro fiscal do prestador de serviços; 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

31 Ter mecanismos que permita ao usuário/servidor acesso a réplica das informações dos contribuintes, 

para análise de dados e gravação de dados a fim de simular situações relatados pelos contribuintes e 

auxiliar no suporte/atendimento; 

32 Ter mecanismos que permita ao usuário/servidor acesso on-line a base do contribuinte de forma a 

simular os lançamentos do mesmo e auxiliar na operação do SOFTWARE; 

33 As notas fiscais com ISSQN retido devem ser lançadas automaticamente no livro do tomador de 

serviços; 

34 Permitir configuração para em caso de imposto retido a nota fiscal eletrônica não pode ser lançada na 

declaração de serviços tomados do tomador se a declaração da competência estiver encerrada ; 

35 Permitir ao prestador de serviço encerrar o livro fiscal; 

36 Após o encerramento do livro fiscal não permitir a inclusão de novos registros; 

37 A impressão do livro fiscal deve conter o termo de abertura e termo de encerramento para guarda 

estabelecido pela legislação municipal; 

38 Na emissão de nota fiscal eletrônica cancelada, destacar na nota a informação que a nota está 

CANCELADA ; 

39 Permitir que o prestador de serviço tenha campo próprio para preenchimento dos dados da fatura; 

40 Permitir que a prefeitura proceda com a reativação de notas fiscais de serviços eletrônica anulada 

indevidamente pelo prestador de serviço; 

41 Permitir o acesso ao sistema com uso do certificado digital; 

42 Permitir o cadastro para acesso ao sistema com certificado digital do tipo e-cpf; 

43 Permitir o cadastro para acesso ao sistema com certificado digital do tipo e-cnpj; 

44 Possuir mecanismo onde seja possível vincular o usuário a um certificado digital; 

45 Possuir validação que não permita o vínculo do certificado que não coincida com os dados do usuário 

logado; 

46 O SOFTWARE deve possuir mecanismos de bloqueio de acesso após três tentativas de login com 

dados incorretos de senha; 

 

 

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA 

FUNCIONALIDADES 

01 O SOFTWARE deverá permitir que a prefeitura faça a emissão da nota fiscal avulsa para as empresas 

autônomas;  

02 Possibilitar que a prefeitura cadastre o tomador de serviço para quem será emitida a nota fiscal 

eletrônica avulsa;  

03 Permitir a seleção do tomador do serviço por CNPJ/CPF no momento de emissão da nota fiscal 

eletrônica avulsa; 

04 Permitir a emissão de nota fiscal eletrônica avulsa para tomadores de serviços não identificados (PFNI); 

05 Controlar o local de incidência do ISSQN de acordo com o domicílio fiscal do prestador e atender as 

exceções do local de incidência da lei 116/03 ;  

06 Após a gravação da nota fiscal eletrônica avulsa junto com o documento fiscal disponibilizar a guia para 

pagamento; 
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07 Na emissão nota fiscal eletrônica avulsa e a guia correspondente destacar a informação que a nota está 

SEM VALOR FISCAL; 

08 Após a quitação da guia e registro do pagamento no sistema, ao emitir a nota fiscal eletrônica avulsa a 

mesma deverá ser emitida sem a tarja SEM VALOR FISCAL; 

09 No ato da baixa da guia correspondente a nota fiscal eletrônica avulsa, proceder com o envio da nota 

fiscal por e-mail para o tomador de serviço; 

10 Após a quitação da guia correspondente a nota fiscal eletrônica avulsa, ao emitir sua segunda via a 

mesma deve sair sem a informação de SEM VALOR FISCAL; 

11 A nota fiscal eletrônica deve possuir codificação de validação de forma a permitir a validação de sua 

autenticidade; 

12 Ter opção que permita ao fisco proceder com o cancelamento da baixa de uma parcela baixa 

indevidamente pelo SOFTWARE de emissão de nota fiscal avulsa; 

13 Ao proceder o cancelamento da baixa deverá ter campo próprio para informar a justificativa; 

14 O SOFTWARE deve ter opção própria para cancelamento da nota fiscal eletrônica avulsa; 

15 O SOFTWARE deve ter campo específico para indicar o motivo do cancelamento da nota, com 

justificativas padronizadas e um campo livre para digitação; 

16 A guia emitida vinculada a nota fiscal eletrônica avulsa deve ter indicação de que nota fiscal se refere o 

DAM; 

17 O SOFTWARE deve possuir mecanismo que permita ao fisco copiar a nota fiscal eletrônica avulsa, 

facilitando o trabalho do fiscal para não ter que digitar todas as informações todo mês referente a um 

serviço rotineiro; 

18 Ter opção própria que permita ao fisco emitir a segunda via tanto da nota fiscal eletrônica avulsa quanto 

das guias emitidas; 

AIDF – AUTORIZAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL 

FUNCIONALIDADES 

01 Permitir o controle de atendimento de solicitações realizadas pelo contribuinte como :  

- Liberação de AIDF de RPS; 

- Liberação de AIDF NFSe; 

02 Permitir que o contribuinte solicite de forma on-line a Autorização para emissão de Nota Fiscal 

Eletrônica; 

03 Permitir a solicitação on-line de Autorização para impressão do Recibo Provisório de Serviços; 

04 A ferramenta de solicitação de AIDF deve manter o controle de todas as solicitações efetuadas pelo 

sistema; 

05 Possuir mecanismos que possibilite a autorização ou não por parte da prefeitura para emissão de nota 

fiscal eletrônica, registrando os motivos; 

06 Permitir que o administrador do sistema/prefeitura indefira o pedido de AIDF informando o motivo do 

indeferimento; 

07 Permitir que o contribuinte consulte o motivo do indeferimento da AIDF; 

08 Possibilitar a pesquisa de histórico da liberação de AIDF‘s de RPS e NFSe; 

 

GESTÃO E REQUISITOS DE CADASTROS 
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FUNCIONALIDADES 

01 Possuir identificação no cadastro da empresa definir o tipo de contribuinte como (cartório, eventual, 

Contribuinte Prestador normal e Bancos) para tratativas de fiscalização, enquadramento ao item lista de 

serviço e apuração do ISSQN; 

02 Possuir identificação no cadastro da empresa que defina se o mesmo é emissor de Nota Fiscal 

Eletrônica;  

03 Possuir mecanismo que permita o reenvio de senha; 

04 Permitir que o administrador da empresa habilite e desabilite o acesso de usuários às informações da 

sua empresa; 

05 Permitir definir o nível de acesso de cada usuário do sistema; 

06 Possuir cadastro de prestador com todas as informações necessárias para emissão da nota fiscal;  

07 Permitir que o usuário/administrador do sistema possa inserir/alterar as alíquotas da lista de serviço; 

08 Possuir registro das tabelas de emolumentos dos cartórios e atualizar sempre que divulgado novos 

valores pelo TJMG/MG; 

09 Possibilitar ao prestador de serviço através de seu login e senha, importar imagem do logotipo da 

empresa, que será apresenta nas Notas Fiscais Eletrônicas; 

10 Permitir que no cadastro de cada empresa seja possível informar as atividades e qualificar como 

principal e as secundárias; 

11 Possibilitar ao prestador de serviço o cadastramento de seus tomadores de serviço de forma a facilitar a 

identificação e agilidade no processo de emissão da nota fiscal eletrônica; 

12 Na emissão da Nota Fiscal permitir a identificação dos tomadores de serviço, como segue: 

-Pessoa Física não Identificada; 

-Pessoa Física (dentro ou fora do município) Identificada – através do CPF; 

-Pessoa Jurídica (dentro ou fora do município) Identificada – através do CNPJ; 

13 Possuir ferramenta que possibilite o cadastro e controle de obras (construção civil); 

14 Após o cadastramento da empresa, gerar e enviar para o e-mail do responsável a senha de acesso;  

15 Possuir ferramenta que possibilite o cadastro do plano de contas COSIF e/ou plano de Contas Próprio; 

16 Dar a possibilidade que contadores possam auto-cadastrar no sistema e utilizá-lo após liberação por 

intermédio de um servidor com direito de acesso para esta atividade (senha que permita esta operação); 

17 Os contadores, através da utilização de sua senha de contador, poderão ter acesso ao sistema para 

gerenciar as obrigações principais e acessórias de cada um de seus clientes (contribuintes), sendo que os 

lançamentos efetuados terão indicação de quem os efetuou (contador e/ou contribuinte); 

18 Possuir mecanismos quer possibilite o servidor municipal publicar informações / mensagens de 

orientação e ou comunicado contribuinte como painel informativo; 

19 Permitir o cadastro das cotações/índice de moeda para cálculo da correção monetária; 

20 Possuir cadastro de calendário onde seja possível a definição de dias não úteis (sábados, domingos e 

feriados municipais, estaduais ou federais); 

21 Permitir a prorrogação de vencimento pelo usuário/servidor municipal; 

22 Permitir a atualização das guias informando um novo vencimento com cálculo automático de correção, 

juros e multa por atraso; 
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23 Permitir definir mensagens com instruções para pagamento e recebimento a ser impressa nas guias de 

arrecadação;  

24 Possibilitar a definição do vencimento da obrigação principal – vencimento das guias de ISSQN Próprio 

e Retido ;  

25 Possibilitar o usuário/servidor identificar os contribuinte com ou sem movimentação  mensal e sem 

encerramento da competência ; 

26 Possibilitar identificar os contribuintes com competência encerrada como valores de ISSQN apurado e 

sem geração de guia; 

27 Permitir ao usuário/servidor gerenciar o encerramento em lote das movimentações após a data legal de 

encerramento ; 

28 Permitir ao usuário/servidor a gravação de guias em lote ou individual para os contribuintes com valor de 

ISSQN apurado e sem guia na competência; 

29 Permitir o controle de atendimento de solicitações realizadas pelo contribuinte como : - Liberação de 

AIDF de RPS; 

- Liberação de AIDF NFSe; 

- Solicitação de Retificação; 

- Solicitação de Cancelamento de NFSe; 

- Solicitação de cancelamento de guia; 

30 Possibilitar a emissão de relatório das Atividades CNAE vinculadas ao item lista de serviço da lei 116/03 

e 157/2016; 

31 Relatório que permita ao fisco identificar o mês de início da emissão da NFS-e;  

32 Permitir a emissão de relatório dos maiores emissores de notas fiscais de serviços eletrônicas, por valor 

e quantidade de notas emitidas por um determinado período pelos prestadores de serviços; 

33 Possibilitar a configuração de informações adicionais que irão aparecer na Nota Fiscal de Serviços 

eletrônica; 

34 Permitir a emissão de relatório dos dados referente das notas fiscais emitidas por competência; 

35 Permitir emissão de relatório com os dados das notas fiscais canceladas e o motivo do seu 

cancelamento; 

36 Listagem dos contribuintes que retificaram a sua declaração em uma determinada competência; 

37 Permitir a visualização das notas fiscais emitidas por prestador de serviço visualizando o corpo da nota 

fiscal na integra emitida pelo sistema; 

38 Listagem das escriturações efetuadas apontando ISSQN Retido; 

39 Listagem das Notas Fiscais por prestador e período; 

40 Listagem das Notas Fiscais por Tomador e período; 

41 Listagem das empresas optantes pelo Simples Nacional; 

42 Listagem das empresas definidas como Substitutas tributárias; 

43 Possibilitar o usuário emitir listagem das ações efetuadas; 

44 Listagem das empresas estabelecidas/não estabelecidas no município; 

45 Listagem das empresas por atividade; 

46 Possibilitar visualizar as guias geradas por contribuinte e sua situação das guias como ( pagas, 

canceladas ou ativas ); 
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47 Permitir listar e identificar as declarações realizada pelos contadores; 

48 Listagem de empresas autorizadas a emitir nota fiscal eletrônica; 

49 Listagem das divergências encontradas no cruzamento automático das informações prestadas pelo 

prestador com aquelas prestadas pelo tomador de serviço; 

50 Emissão do livro Fiscal por prestador de Serviço com link para visualização do corpo da nota fiscal; 

51 Emissão de relatório das empresas com declaração de Não Faturamento; 

52 Preservar a segurança das informações garantindo o sigilo de acesso de todos os usuários habilitados 

com uso de senha própria e intransferível; 

53 Permitir a importação de arquivos de períodos dos contribuintes do Simples Nacional. 

54 Permitir a importação de arquivos contendo os eventos dos contribuintes do Simples Nacional. 

55 Permitir a consulta e visualização dos períodos e eventos dos contribuintes enquadrados no Simples 

Nacional. 

56 Permitir o cruzamento de dados do arquivo de eventos x cadastro da prefeitura com saída em formato 

XML, pdf, jason, csv e txt. 

57 Permitir o cruzamento de dados das divergências de Informações entre os dados da RFB x dados da 

Prefeitura com saída em formato XML, pdf, jason, csv e txt. 

58 Permitir o cruzamento de dados dos históricos de eventos através do arquivo da RFB com saída em 

formato XML, pdf, jason, csv e txt. 

59 Possibilitar listar contribuintes itentificados como exclusão no arquivo de eventos da RFB com saída em 

formato  XML, pdf, jason, csv e txt. 

60 Permitir a importar arquivos PGDAS com os dados das guias geradas pelas empresas do simples 

Nacional; 

61 Possuir apontamento do item lista de serviço no livro fiscal; 

62 Possuir mecanismos de auto cadastro para contribuintes de fora do município com o enquadramento por 

tipo de contribuinte ( construção Civil, Contribuinte Eventual, Contador ); 

63 Permitir por parte do servidor municipal o reenquadramento do tipo de contribuinte dos cadastros 

realizados pelos contribuintes na funcionalidade de auto cadastro;  

64 Possibilitar ao usuário/servidor da prefeitura a autorizar o prestador de serviços alterar o local de 

incidência do imposto em virtude de legislação municipal mesmo que o sistema acuse as definições de local 

de incidência definida na Lei 116/2003; 

65 Possibilitar ao usuário/servidor da prefeitura autorizar ao prestador de serviço a indicar se o ISSQN é 

exigível, imune e isento conforme necessidades da administração atender a legislação municipal; 

66 Permitir a emissão de relatório que demonstre o valor do faturamento mensal por empresas e atividade; 

67 Possibilitar que ao efetuar a consulta do cadastro econômico o sistema possua links para consultar o 

cartão do CNPJ da empresa na RFB e consulta do mesmo para verificar seu enquadramento no simples 

nacional; 

68 O SOFTWARE deverá ter opção que permita a emissão de relatório dos valores Cobrado e Pago por 

Origem das Guias demonstrando o valor lançado e pago por módulo e por tipo de guia se NFS-e ou pelo 

Simples Nacional; 

69 O SOFTWARE deverá ter opção que permita a emissão de relatório dos valores de ISSQN por Notas 

Fiscais Emitidas demonstrando o valor do serviço, base de cálculo, valor do ISSQN e valor do ISSQN 
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Retido de um determinado contribuinte, podendo agrupar por tipo de informação utilizada no ato do 

preenchimento da nota; 

 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

FUNCIONALIDADES 

01 Permitir o cadastro de obra contendo no mínimo campos para informar o número do alvará expedido 

pela prefeitura (quando houver) responsável técnico, nome do proprietário da obra, ART; 

02 Permitir o cadastro do material gasto na obra com identificação do fornecedor, número da nota e valor. 

03 Permitir que os prestadores do módulo Construção Civil façam a geração da Nota Fiscal Eletrônica de 

serviços através da rede mundial de computadores; 

04 O sistema deverá possuir mecanismos para seleção do tomador de serviços através do CNPJ/CPF; 

05 O sistema deverá permitir a emissão de nota para tomadores de serviços não identificados (PFNI); 

06 Possibilitar que a prefeitura obrigue ou não o preenchimento do tomador de serviço no ato da gravação 

da nota fiscal ou permita a emissão indicando como PFNI (Pessoa Física Não identificada); 

07 A permissão para emitir ou não a Nota Fiscal Eletrônica para PFNI (Pessoa Física Não identificada) 

deverá ser autorizada por cadastro econômico; 

08 O sistema deverá apresentar mecanismos de busca automática das atividades vinculadas ao prestador 

de serviço; 

09 Não permitir a seleção de um local de incidência de ISSQN diferente do domicílio do prestador do 

serviço quando o item selecionado não esteja cadastrado na exceção do local da incidência do ISSQN, 

conforme definido pela lei 116/03; 

10 Permitir o cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica emitida, informando o motivo do seu cancelamento; 

11 Permitir a cada prestador ter seu cadastro de tomadores; 

12 O sistema deverá efetuar o cálculo automático do ISSQN com base nas informações digitadas da base 

de cálculo e alíquota; 

13 Permitir a emissão da segunda via da Nota Fiscal Eletrônica; 

14 A Nota Fiscal Eletrônica deverá possuir número randômico de forma a permitir pesquisas futuras de 

autenticidade; 

15 O sistema deverá apresentar dispositivos que permitam os contribuintes converter individualmente, em 

notas fiscais eletrônicas os RPS (Recibo Provisório de Serviços), que foram emitidos de forma provisória, 

em situações de contingência; 

16 Na conversão de RPS (Recibo Provisório de Serviço) em notas fiscais eletrônicas, o sistema deverá ter 

funcionalidades que permitam: 

- Informar a série do RPS; 

- Identificar o tipo de RPS utilizado (Recibo Provisório de Serviços, RPS Nota Fiscal Conjugada (mista) ou 

cupom; 

- Identificar o número do RPS 

- Permitir a consulta da conversão de RPS em nota; 

17 Ao emitir a nota fiscal de serviços eletrônica para um tomador definido pelo município como substituto 

tributário já proceder com a dedução do valor do ISSQN devido por ele; 
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18 O sistema deverá apresentar dispositivo que permitam os contribuintes importarem o arquivo em lote 

dos RPSs emitidos em uma aplicação própria de sua empresa para processamento e geração das 

respectivas NFS-e; 

19 No ato da importação do arquivo em lote do RPS o sistema deverá fazer a validação do arquivo, 

demonstrando as inconsistências encontradas no arquivo; 

20 Ao importar o arquivo em lote do RPS, não ocorrendo erros o programa deverá disponibilizar o arquivo 

das respectivas NFS-e geradas; 

21 O sistema deverá apresentar funcionalidades para lançamentos das retenções federais no ato da 

emissão da nota fiscal; 

22 Possibilitar que prestadores de serviço, optante pelo Simples Nacional ao emitir a Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica, seja disponibilizado a lista de alíquotas do simples conforme definido pelo Comitê 

Gestor do Simples Nacional; 

23 Para os tomadores de serviços que possuam em seu cadastro o e-mail preenchido, o sistema deverá 

enviar automaticamente por e-mail com identificação da prefeitura, um link para acesso direto aos dados da 

nota; 

24 Permitir que para prestadores com atividade de construção civil, seja vinculado o código da obra, 

previamente cadastrado no sistema à nota fiscal; 

25 Permitir que seja visualizado o histórico de todas as notas emitidas dentro de uma competência 

selecionada, bem como a reimpressão destas notas a qualquer tempo, com GRANDE DESTAQUE às notas 

que eventualmente forem canceladas (do tipo tarja diagonal colorida com informação CANCELADA); 

26 Permitir a prefeitura definir prazo para cancelamento da nota fiscal de serviços eletrônica, de forma que 

ao vencer o ISSQN da competência a nota fiscal gerada não possa ser cancelada; 

27 Permitir a reimpressão das notas fiscais substituída a qualquer tempo, com GRANDE DESTAQUE da 

informação SUBSTITUÍDA; 

28 No ato da gravação da nota fiscal de serviços eletrônica enviar para o e-mail cadastrado do tomador de 

serviço o arquivo da NFS-e nos formatos PDF e XML 

29 Possuir campo específico para que o prestador de serviço, cumpra a obrigatoriedade da lei federal 

12.741/12 discriminado o valor dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no valor da 

prestação do serviço; 

30 As notas fiscais geradas deverão ser lançadas automaticamente no livro fiscal; 

31 Permitir que o livro possa ser encerrado e após o encerramento não permitir a inclusão de novos 

registros, onde após o seu encerramento impressão do livro fiscal será demonstrado o termo de 

encerramento para guarda do livro conforme estabelecido pela legislação municipal; 

32 Gerar protocolo de encerramento com resumo da declaração; 

 

CONTADOR 

FUNCIONALIDADES 

01 Possibilitar a solicitação de auto cadastro, que deve ser autorizado ou não por um usuário/servidor 

municipal; 
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02 Os contadores, através da utilização de sua senha de contador, poderão gerenciar as obrigações 

principais e acessórias de cada um de seus clientes, sendo que os lançamentos efetuados terão indicação 

de quem os efetuou (contador e/ou contribuinte); 

03 Permitir que os contadores possam solicitar via internet à emissão de AIDF – 

de seus clientes; 

04 Possibilitar ao contador realizar o cadastro de seus clientes e estes cadastros devem ser autorizados ou 

não pelo cliente/contribuinte ou usuário/servidor da prefeitura; 

05 Possibilitar ao contador que apenas com um único acesso ele possa realizar suas atividades para 

qualquer um dos seus clientes cadastrados; 

06 Possibilitar ao contador identificar a competência  para os lançamentos de cada um de seus clientes; 

07 Ter mecanismos de encerramento de competência/movimentação por empresa; 

08 Gerar protocolo de encerramento com resumo da declaração; 

09 Garantir que após o encerramento, as alterações/correções sejam realizadas com declaração 

retificadora; 

10 Possibilitar a visualização/impressão do resumo da declaração por competência e cliente; 

11 Possibilitar a visualização e impressão do resumo da declaração por competência ou cliente; 

12 Permitir a emissão antecipada de guias ( antes da data do vencimento / encerramento), com indicação 

do prestador; 

13 O sistema deverá dar a possibilidade de emissão de boletos automáticos ao encerramento de 

escrituração deduzindo os valores gerados em guia antecipada; 

14 Possuir ferramenta que permita a emissão do livro fiscal conforme dados da declaração por prestador de 

serviço; 

15 Permitir que o livro possa ser encerrado e após o encerramento não permitir a inclusão de novos 

registros onde após o seu encerramento na sua impressão será demonstrado o termo de encerramento 

para guarda do livro fiscal conforme estabelecido pela legislação municipal; 

16 Possuir opção para que o prestador de serviço cumpra com sua obrigação acessória e registre a sua 

declaração de não faturamento quando a empresa não possuir movimentação no mês; 

 

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS PRESTADOS 

FUNCIONALIDADES 

01 Toda declaração de serviços deve ocorrer com identificação da competência; 

02 As notas fiscais eletrônicas deverão ser automaticamente lançadas na DES do prestador; 

03 O sistema deverá possuir mecanismos para encerramento da declaração de serviços prestados/tomados 

por competência; 

04 A correção de uma declaração encerrada deve ocorrer apenas com declaração retificadora; 

05 O sistema deverá possuir mecanismos retificação da declaração de serviços prestados/tomados por 

competência; 

06 Possibilitar a visualização/impressão do resumo da declaração por competência; 

07 Gerar protocolo de encerramento com resumo da declaração; 

08 Permitir a emissão de boletos antecipado para pagamento (antes do encerramento da DES), com 

indicação do prestador; 
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09 O sistema deverá dar a possibilidade de emissão de boletos automáticos ao encerramento de 

escrituração normal e/ou substitutiva, completamente vinculado a esta escrituração e abatendo valores 

gerados anteriormente via boletos avulsos de que trata o item anterior; 

10 Possuir ferramenta que permita a emissão do livro fiscal conforme dados da declaração; 

11 Permitir que as empresas definidas pelo fisco como plano de saúde emitam a nota fiscal e o valor do 

ISSQN não seja destacado na nota, onde sua apuração será de acordo com informações declaratórias; 

12 Ter opção específica que permita que os planos de saúde ao proceder com o encerramento da 

declaração indique os atos cooperados e não cooperados e o cálculo do ISSQN seja calculado de acordo 

com as informações declaradas pelo contribuinte; 

13 Ao emitir o livro fiscal para empresas enquadradas como plano de saúde, seja demonstrado quadro 

informativo dos dados declarados antes do fechamento da competência; 

14 Permitir ao servidor/fiscal realizar manutenção na Declaração do contribuinte quando diante de 

divergências identificadas na fiscalização; 

15 Possuir mecanismos que registre observação no livro fiscal contendo a justificativa, data, hora e usuário 

que realizou a alteração 

 

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS 

FUNCIONALIDADES 

01 Toda declaração de serviços deve ocorrer com identificação da competência; 

02 Permitir a escrituração dos serviços tomados, por digitação, identificando o número da nota, data de 

emissão, série, situação da nota, exigibilidade do ISSQN, base de cálculo, alíquota, valor do ISSQN; 

03 Possuir mecanismo de controle e encerramento das declarações; 

04 Permitir que após o encerramento da declaração sua correção ocorra apenas com declaração 

retificadora; 

05 O sistema deverá possuir mecanismos para encerramento da declaração de serviços prestados/tomados 

por competência; 

06 Possibilitar a visualização/impressão do resumo da declaração por competência; 

07 O sistema deverá dar a possibilidade de emissão de guias dos valores de ISSQN retido; 

08 A emissão do livro fiscal deve conter todos os dados lançados na declaração; 

09 Gerar protocolo de encerramento com resumo da declaração; 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DOS CARTÓRIOS 

FUNCIONALIDADES 

01 O SOFTWARE deve ter todas as suas funcionalidades via web; 

02 Possibilitar a seleção do período de competência para lançamento; 

03 Permitir identificar o tipo de estabelecimento de serviços notariais e de registros; 

04 Permitir que para cada tipo de estabelecimento de serviços notariais e de registros, seja demonstrado os 

códigos dos atos para identificação do serviço prestado com o valor dos emolumentos; 
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05 Permitir que na escrituração seja identificado a quantidade de documentos referente a cada ato 

06 Na declaração dos serviços prestados por atos praticados os valores do ISSQN devem ser apurados 

automaticamente conforme a tabela de emolumentos do TJMG; 

07 Gerar protocolo de encerramento com resumo da declaração; 

08 Permitir que após o encerramento da declaração sua correção ocorra apenas com declaração 

retificadora; 

09 O sistema deverá dar a possibilidade de emissão de boletos de pagamento avulso, para antecipação do 

pagamento antes do fechamento da declaração; 

10 O sistema deverá dar a possibilidade de emissão de boletos automáticos após o encerramento de 

escrituração normal e/ou substitutiva, completamente vinculado a esta escrituração e abatendo valores 

gerados anteriormente via boletos avulsos de que trata o item anterior; 

11 Preservar a segurança das informações garantindo o sigilo de acesso dos servidores municipais e 

funcionários dos cartórios, devidamente habilitados para desempenhar tal função através de senha própria 

e intransferível; 

12 Possibilitar a emissão do livro fiscal demonstrando todos os dados declarados; 

 Permitir que o livro possa ser encerrado e após o encerramento não permitir a inclusão de novos registros 

onde após o seu encerramento na sua impressão será demonstrado o termo de encerramento para guarda 

do livro fiscal conforme estabelecido pela legislação municipal; 

13 Permitir a escrituração dos atos praticados através de Importação de arquivo XML (modelo: SISNOR). 

 

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE ISSQN BANCÁRIO 

FUNCIONALIDADES 

01 O SOFTWARE deverá consistir todos os campos nos arquivos enviados pelo banco apontando os erros 

e informando as mensagens de acordo com o manual da versão 2.3 ou superior disponibilizado pela 

ABRASF , sendo a versão exigida de acordo com a necessidades de fiscalização da Administração; 

02 O SOFTWARE deve preservar a segurança das informações garantindo o sigilo de acesso dos 

servidores municipais e dos funcionários das instituições financeiras, devidamente habilitados para 

desempenhar tal função através de senha própria e intransferível; 

03 O SOFTWARE deve ter opção que possibilite o envio do arquivo referente ao módulo de informações 

comuns aos municípios, contendo todas as contas de resultado credoras com vinculação das contas 

internas à codificação do COSIF e seu respectivo enquadramento das contas tributáveis pela Lei 

Complementar nº 116/03 e 157/16;  

04 O SOFTWARE deve importar os dados do arquivo referente ao Módulo 3 - Informações Comuns aos 

Municípios e apontar em caso de erros, as descrições contidas no Modelo Conceitual da ABRASF tais 

como: 

- Código e descrição do erro; 

- Motivo do erro; 

- Solução para a correção do erro; 

- Informação sobre a localização do erro); 

05 Importar os dados do arquivo referente ao Módulo 2 – Apuração Mensal do ISSQN e apontar em caso 

de erros, as descrições contidas no Modelo Conceitual da ABRASF tais como: 
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- Código e descrição do erro; 

- Motivo do erro; 

- Solução para a correção do erro; 

- Informação sobre a localização do erro); 

06 O SOFTWARE deve permitir o envio do módulo Apuração mensal do ISSQN, contendo o demonstrativo 

da apuração por subtítulo, da receita tributável mensal por alíquota e seu imposto devido; 

07 Permitir o envio do registro que demonstre a apuração do ISSQN mensal a recolher com as devidas 

deduções e ajustes na receita declarada, tais como incentivos autorizados em lei e depósitos judiciais; 

08 Possibilitar o envio do arquivo do módulo demonstrativo contábil contendo o balancete analítico mensal 

das contas de resultados por CNPJ de cada dependência da instituição localizada no município com a 

movimentação das contas no período solicitado pela legislação municipal ; 

09 O SOFTWARE deve permitir ao usuário/servidor  acompanhar  as declarações efetuadas de todos os 

módulos do modelo conceitual ABRASF;  

10 Após importação do balancete o SOFTWARE deve possibilitar cruzar as informações  balancete 

analítico mensal nos mesmos moldes do arquivo enviado ao Banco Central do Brasil com os dados 

importados na apuração mensal; 

11 Possibilitar o envio do arquivo do módulo demonstrativo das partidas de lançamentos contábeis 

contendo as informações do razão analítico ou ficha de lançamento; 

12 O SOFTWARE deve gerar protocolo de envio e aceite dos arquivos caso os dados enviados sejam 

validados no padrão ABRASF; 

13 Permitir ao fisco municipal emitir listagem do plano geral de contas dos Bancos com identificação das 

contas declaradas como tributáveis; 

14 Possibilitar a emissão de relatório contendo dados do balancete analítico mensal importado pelas 

instituições financeiras; 

15 O SOFTWARE deve emitir relatório com os dados da identificação de serviços de remuneração variável 

por instituição financeira/Banco; 

16 O SOFTWARE deve emitir relatório dos dados das tarifas de serviços da instituição financeira/Banco; 

17 Possibilitar a emissão de relatório dos dados dos códigos de tributação DESIF de acordo com o manual 

da ABRASF; 

18 Possibilitar a consulta e análise da função de cada conta do Plano de Contas enviadas pelas instituições 

financeiras/Bancos no arquivo de Informações Comuns; 

19 O SOFTWARE deve permitir ao usuário/servidor avaliar marcar como TRIBUTÁVEL contas do plano de 

contas de cada instituição financeira/banco enviada como não tributável no arquivo de informações comuns; 

20 O SOFTWARE deve permitir ao usuário/servidor reenquadrar ao item lista de serviços contas do plano 

de contas de cada instituição financeira/banco enviada como TRIBUTÁVEL no arquivo de informações 

comuns; 

21 O SOFTWARE deve permitir ao usuário/servidor listar para controle e validação as contas reenquadrada 

bem como as justificativas do reenquadramento; 

22 O SOFTWARE deve permitir ao usuário/servidor listar para controle e validação as contas que os 

usuários/servidores marcaram como tributáveis para apuração de ISSQN bem como as justificativas de 

enquadramento como tributável; 
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23 O SOFTWARE deve apurar de forma automática saldo a recolher de ISSQN referente a divergências 

apontadas no cruzamento dos dados enviados nos módulos de apuração mensal do ISSQN e 

demonstrativo contábil levando em consideração as contas avaliadas e marcadas como tributável e ou 

reenquadramento; 

24 Possobilitar confrontar contas enviadas pelo banco com as determinadas pelo fisco como passíveis de 

tributação gerando relatório dos valores  devidos e não declarados; 

25 O SOFTWARE deve permitir configurações para atender às rotinas atuais da Administração; 

26 O SOFTWARE deverá dar a possibilidade de emissão de boletos automáticos ao encerramento de 

escrituração normal e/ou substitutiva, completamente vinculado a esta escrituração e abatendo valores 

gerados anteriormente via boletos avulsos de que trata o item anterior; 

27 O SOFTWARE deverá dar a possibilidade de emissão de boletos de pagamento avulso, para 

antecipação do pagamento antes do fechamento da declaração; 

28 Permitir que após o encerramento da declaração sua correção ocorra apenas com declaração 

retificadora; 

29 O SOFTWARE deve emitir o livro fiscal contendo os dados das contas , item lista de serviço, valores e 

alíquotas importados no arquivos de apuração mensal modelo ABRASF; conforme dados da declaração; 

30 Permitir que o livro possa ser encerrado e após o encerramento impeça a inclusão de novos registros. 

Após o encerramento, na impressão do livro, será demonstrado o termo de encerramento para guarda do 

livro fiscal conforme estabelecido pela legislação municipal; 

31 O SOFTWARE deve permitir ao fisco municipal identificar as instituições financeiras que não efetuaram 

a declaração de serviços prestados e ou tomados; 

32 O SOFTWARE deve ser capaz de emitir relatório das declarações efetuadas pelas instituições 

financeiras por competência; 

33 O SOFTWARE deve permitir à Administração municipal atualizar as guias de ISSQN informando um 

novo vencimento para uma instituição financeira específica; 

34 O SOFTWARE deve permitir a configuração do dia do vencimento do DAM (documento de arrecadação 

municipal) do ISSQN; 

35 O SOFTWARE deve permitir configurar mensagens para serem apresentadas no DAM (documento de 

arrecadação municipal), exemplo: instruções para pagamentos; 

36 O SOFTWARE deve calcular a correção monetária dos boletos em atraso de acordo com o índice usado 

pela administração municipal ;  

37 O SOFTWARE deve ter um painel informativo que permita o cadastro de mensagens para as instituições 

financeiras do município; 

38 O SOFTWARE deve possuir função que permita ao usuário/servidor prorrogar o vencimento a guia de 

ISSQN; 

39 O SOFTWARE deve ter mecanismos de declaração de serviços tomados através de importação arquivo 

com layout próprio do software; 

40 O SOFTWARE deve permitir a declaração manual dos serviços tomados, identificando o prestador, item 

lista de serviço, valor dos serviços e alíquota; 

41 Deve possuir opção que demonstre os dados da declaração dos serviços tomados pelas instituições 

Financeiras; 
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42 O sistema deve ter calendário pelo qual se possa definir dias não úteis (finais de semana - sábados, 

domingos; feriados municipais, estaduais ou federais; outros); 

43 Possibilitar visualizar o conta corrente fiscal da instituição financeira com todas as guias geradas e sua 

situação de pagamento; 

44 O SOFTWARE deve listar as instituições financeiras/Bancos com valor de ISSQN apurado e pendentes 

de geração de guia; 

45 Possuir mecanismos para que o usuário/servidor possa fazer o encerramento da movimentação e 

geração de guias nos casos em que  as instituições financeiras /Bancos tenham valores pendentes de 

geração de guia; 

46 Permitir a emissão de diversos relatórios gerenciais para o apoio ao trabalho da fiscalização nas 

autuações das instituições financeiras / Bancos; 

47 O SOFTWARE deverá possuir função para captar as declarações enviadas pelas instituições 

financeiras, com auditoria prévia, apontando indícios suficientes para o início de uma fiscalização; 

48 Permitir ao fisco municipal marcar e alterar contas no plano de contas informado pelos bancos quando, 

após a análise do mesmo, o fisco julgar procedente, permitindo inclusive incluir informações sobre o 

trabalho efetuado para a referida análise; 

49 Possibilitar a emissão de relatório dos dados declarados pelas instituições financeiras através do módulo 

das partidas dos lançamentos contábeis; 

50 Possuir opção para emissão de relatório que liste as instituições financeiras com dedução na base de 

cálculo do ISSQN para solicitação de esclarecimentos; 

51 Possibilitar a emissão de relatório dos dados dos códigos de tributação DESIF de acordo com o manual 

da ABRASF; 

52 Relatório que demonstre o valor a recolher pela fiscalização, indicando as divergências encontradas pela 

marcação de contas como tributáveis pelo fisco; 

53 Possuir chat interno para usuários do sistema DESIF, para suporte e atendimento pela equipe de 

suporte do SOFTWARE; 

54 Permitir consulta dos dados da declaração dos serviços tomados pelas Instituições Financeiras/Bancos; 

55 O SOFTWARE deve ter funcionalidade para identificação dos valores declarados como crédito e a 

débito por exercício ou competência; 

56 O SOFTWARE pretendido deve auxiliar na fiscalização pretérita dos últimos 5 permitindo o envio de 

arquivo no modelo conceitual ABRASF dos módulos: 

- Módulo 1 - Demonstrativo Contábil; 

- Módulo 2 - Apuração Mensal do ISSQN; 

- Módulo 3 - Informações Comuns aos Municípios; 

- Módulo 4 - Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis; 

57 Permitir o envio das contas de resultado credoras e a descrição detalhada da natureza das operações 

registradas nos subtítulos dos últimos anos, possibilitando encaminhar arquivo para cada período 

estabelecido na legislação; 

58 Deve disponibilizar função para envio das contas de resultado credoras e a descrição detalhada da 

natureza das operações registradas nos subtítulos dos últimos 5 anos, possibilitando encaminhar arquivo 

para cada período estabelecido na legislação; 
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59 Possuir relatório que demonstre o valor a recuperar referente a divergência de alíquota em declarações 

efetuadas pelos bancos em exercícios anteriores, divergentes com a legislação municipal; 

60 Possibilitar identificar o montante a ser recuperado a partir de análise das contas tributáveis realizadas 

pelos usuários/servidores em até 6 meses após a implantação do software; 

61 O SOFTWARE deve apontar as divergências de enquadramento dos COSIFs entre instituições 

financeiras/bancos do município; 

62 O SOFTWARE deve ter banco de dados de forma que o usuário/servidor possa consultar informações 

sobre contas oferecidas como tributáveis em outros municípios que utilizem o mesmo SOFTWARE e que 

estão como não tributáveis em seu município; 

63 Possibilitar que o fisco visualize a divergência entre alíquotas, após o banco importar os dados pretéritos 

e as alíquotas utilizadas para pagamento do ISSQN não estejam de acordo com a legislação vigente; 

64 Os arquivos importados referente as competências atuais deverão ser bloqueadas no ato da importação 

apresentando o erro EM046 - Alíquota ISSQN informada está errada. Não existe essa alíquota para o 

código de tributação informado com vigência no mês e ano dessa declaração. Tipo de registro, identificação 

da dependência, mês-ano da declaração, código de tributação e alíquota informados ; 

65 Permitir a emissão de relatório que demonstre o cruzamento entre os registros balancete analítico 

mensal x apuração mensal do ISSQN  e apresentar de forma clara a divergência encontrada entre os 

arquivos; 

66 Permitir ao fisco emissão de relatório que demonstre a Tabelas de Tarifas de Serviços não 

Consideradas Tributáveis pelo Banco; 

67 Ter opção própria que permita ao fisco  efetuar o cruzamento do ESTBAN x Balancete Analítico Mensal; 

68 Possibilitar ao fisco emissão de relatório que efetue o Cruzamento do Balancete x Demonstrativo 

Partidas; 

69 O SOFTWARE deverá ter opção que cruze o PGCC dos bancos do município com outros municípios e 

demonstre as contas ausentes no PGCC, possibilitando ao fisco notificar as instituições financeiras por falta 

de envio de informação; 

70 O SOFTWARE deverá ter opção que cruze o PGCC dos bancos do município com outros municípios e 

demonstre as divergências de enquadramento com o cod_trib_desif; 

71 O SOFTWARE deverá ter opção que cruze o PGCC dos bancos do município com outros municípios e 

demonstre as divergências de enquadramento com o COSIF; 

72 O sistema deverá possuir inteligência fiscal, permitindo que o fisco efetue a marcação das contas do 

PGCC dos bancos do seu município baseado em informações prestadas pelos bancos em outros 

municípios; 

73 O sistema deverá possuir inteligência fiscal, permitindo que o fisco efetue a marcação das contas 

marcadas pelo fisco em outros municípios e efetuar a marcação de forma automática no PGCC das 

instituições do seu município ficando destacado como contas marcadas pelo fisco; 

74 Permitir ao fisco emissão de relatório que demonstre as contas declaradas no apuração mensal e  que 

não foram enviadas como tributáveis no Plano Geral de Contas; 

75 Listagem do Plano Geral de contas das instituições financeiras onde através dele a fiscalização possa 

identificar as contas de resultado credoras não enviadas pelo banco como tributáveis e possuam atividade 

de prestação de serviço; 
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76 Possibilitar a emissão de relatório dos dados dos códigos de tributação DESIF de acordo com o manual 

da ABRASF; 

77 Permitir ao fisco municipal emitir listagem para controle da entrega das declarações por parte das 

instituições financeiras; 

16 Possuir indicação do item da lista de serviços que a conta bancária está vinculado no momento que que 

o servidor/fiscal estiver procedendo com a auditoria; 

FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 

FUNCIONALIDADES 

01 O SOFTWARE de possuir tabelas de cadastros como: 

- Cadastro de fiscais; 

- Cadastro de documentos; 

- Cadastro de secretarias/órgãos; 

- Cadastro de categoria de Ordem de Serviço - OS; 

- Cadastro de tabela de pontuação com assunto/serviço e pontuação ; 

- Cadastro de motivos/assuntos de fiscalização; 

- Cadastro de atividades/procedimentos da  Ordem de Serviço – OS; 

02 O SOFTWARE deve permitir vincular o fiscal a sua secretaria/órgão podendo um mesmo fiscal ser 

vinculado em mais de uma secretaria; 

03 Possibilitar o cadastro de procedimento/atividades/ações de cada motivo de Fiscalização; 

04 O SOFTWARE deve permitir o cadastro de procedimentos para execução para cada motivo da 

Fiscalização;  

05 Possibilitar o cadastro de responsável para cada secretaria/órgãos, o sendo este responsável pela 

assinatura da Ordem de Serviço - OS ; 

06 Permitir a abertura Ordem de serviços, sendo elas geradas por um protocolo (solicitação do 

contribuinte), denúncia ou uma atividade extraordinária/rotina; 

07 O SOFTWARE deve possibilitar a abertura de Ordem de Serviço - OS por item lista de serviço, gerando 

uma OS para cada contribuinte vinculado ao item lista de serviços; 

08 O SOFTWARE deve permitir vincular o motivo/assunto à Ordem de Serviço - OS; 

09 Permitir a abertura da Ordem de Serviço possibilitando selecionar o tipo da ordem de serviço de acordo 

com cadastro do item anterior; 

 O SOFTWARE deve permitir vincular um ou mais procedimentos na abertura da Ordem de Serviço – OS 

do motivo/assunto selecionado; 

10 O SOFTWARE deve permitir no ato da abertura da Ordem de Serviço - OS selecionar as atividades a 

serem fiscalizadas ou contribuinte; identificando o fiscal responsável pela sua execução; 

11 É obrigatório que o  SOFTWARE exija a indicação de Fiscal responsável pela  Ordem de Serviço – OS; 

12 Permitir vincular todos os fiscais atuantes nos serviços/procedimentos da Ordem de Serviço - OS; 

13 O SOFTWARE deve possibilitar que no cadastro de atividades/procedimentos seja informado o código 

de serviço da tabela de pontuação e o prazo para execução; 

14 Na abertura da Ordem de Serviço - OS ao selecionar o assunto calcular a data prevista para conclusão 

de acordo com os prazos estabelecidos em cada procedimento; 
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15 Permitir que na abertura da OS seja possível informar o número do processo que deu origem a essa 

ordem de serviço; 

16 O SOFTWARE deverá enviar um e-mail para o fiscal responsável após confirmação de conclusão da 

Ordem de Serviço - OS; 

17 O SOFTWARE deverá enviar um e-mail de alerta para o fiscal responsável pela Ordem de Serviço - OS  

quando o seu prazo estiver sendo alcançado/vencendo e a mesma não estiver em aberto; 

18 O SOFTWARE deverá possuir mecanismos pra que o Fiscal registro informações vinculadas a sua 

Ordem de Serviço – OS, como ação realizada, data e ocorrência; 

19 O SOFTWARE deve possibilitar a emissão da 2ª via da Ordem de Serviço - OS; 

20 O SOFTWARE deve permitir cancelamento da Ordem de Serviço – OS pelo Fiscal responsável,exigindo 

o motivo do seu cancelamento; 

21 Permitir que o responsável pela secretaria/órgão prorrogue a data prevista de conclusão da Ordem de 

Serviço – OS; 

22 O SOFTWARE desejável deve permitir os lançamentos referentes as DAP‘s dos cartórios com a 

codificação dos respectivos atos, quantidades e distinção automática dos valores dos emolumentos para 

apuração do ISSQN ; 

23 O SOFTWARE desejável deve permitir ao Fiscal bloquear a competência do contribuinte quando o 

mesmo estiver sob fiscalização; 

24 O SOFTWARE deve impedir o lançamentos por parte do contribuinte efetue lançamentos na declaração, 

quando a mesma estiver bloqueada para Fiscalização;  

25 O SOFTWARE deve apresentar mensagem de orientação ao contribuinte quando o mesmo  tentar fazer 

lançamentos, encerrar, retificar ou alterar dados de uma competência que estiver marcada/bloqueada para 

fiscalização;  

26 Permitir ao fiscal a confirmação dos procedimentos executados em uma Ordem de Serviço - OS, 

podendo inserir observações em cada procedimento; 

27 O SOFTWARE deve possuir mecanismos de registro de encerramento/conclusão da Ordem de Serviço - 

OS; 

28 Permitir cadastrar os itens da tabela de produtividade fiscal de acordo com a lei/decreto indicando os 

pontos positivos e negativos de cada item; 

29 O SOFTWARE deve apurar valor da produtividade fiscal de acordo  com os motivos/assuntos de 

fiscalização e as atividades/procedimentos da Ordem de Serviço – OS; 

30 Permitir o controle de pontuação por fiscais que compõem a Ordem de Serviço - OS; 

31 Permitir o controle da gratificação por Produtividade Fiscal da Fiscalização de diversas 

secretarias/órgãos da Prefeitura em conformidade com Leis e regulamentos que a instituíram; 

32 Permitir a elaboração e emissão dos Autos de infração e imposição de multa, incluindo a fundamentação 

legal; 

33 Permitir a emissão e elaboração do Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF; 

34 Possibilitar a emissão de documentos diversos necessários para a execução da  Ordem de Serviço – 

OS; 

35 Possibilitar a emissão da segunda via de documentos gravadas para o processo de fiscalização; 
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36 Permitir vincular imagem da assinatura digital do fiscal ao cadastro do fiscal , para impressão da 

assinatura nos documento; 

37 O SOFTWARE deve possuir mecanismos próprio de envio de e-mail, para envio de notificações e 

documentos fiscais; 

38 Emitir listagem da tabela de produtividade fiscal;; 

39 Permitir consultar extrato das ordens de serviço por fiscal; 

40 Possibilitar ao responsável pelo setor listar as Ordem de Serviço - OS em atraso; 

41 Permitir que o responsável pelo setor fazer lançamentos/correções de pontos do Fiscal mediante a 

análise de serviços executados/não executados de uma Ordem de Serviço - OS especifica; 

42 Permitir a emissão de relatório que comprove a pontuação efetuada pelo fiscal no período selecionado 

para pagamento da Gratificação; 

43 Permitir o cadastro de formulário / questionário de fiscalização; 

44 O SOFTWARE deve possuir mecanismos de comunicação on-line ao contribuinte quanto a 

notificações/fiscalização em andamento; 

45 Possuir cadastro de assuntos para comunicação/notificação on-line; 

46 Permitir o cadastro de motivo de comunicação/notificação com prazo para leitura e resposta; 

47 Possibilitar o controle das comunicações/notificações com confirmação de leitura e ou  respondidas; 

48 O SOFTWARE deve possibilitar indicar será comunicado/notificado contador, contribuinte ou os dóis 

para leitura e resposta as   comunicações/notificações; 

49 Ao gerar uma comunicação/notificação on-line o SOFTWARE notificar o contribuinte e o contador atual 

da empresa; 

50 O SOFTWARE deve permitir a confirmação de leitura e ou envio de resposta tanto pelo contribuinte 

quanto por seu contador; 

51 O SOFTWARE deve possuir mecanismos que bloqueie automaticamente a competência do 

contribuinte , quando o mesmo estiver com comunicação/notificação on-line sem confirmação de leitura; 

52 O SOFTWARE deve permitir o gerenciamento do envio  comunicações/notificações que pode ser on-line 

pelo sistema com ou sem envio de e-mail; 

53 O SOFTWARE deve possibilitar anexar documentos de apoio a fiscalização quando da geração de 

comunicações/notificações on-line; 

54 O SOFTWARE deverá permitir a emissão em arquivo CSV as Informações da OS por Fiscal, podendo 

selecionar um intervalo de Ordem de serviços. 

55 Permitir abertura automática de notificação on-line para o contribuinte ao solicitar cancelamento de 

NFSe; 

56 Permitir o contribuinte anexar documentos em resposta à notificação de cancelamento de NFSe; 

57 Possibilitar o encerramento em lote dos processos abertos; 

58 Possibilitar a mudança da situação do processo em lote; 

 

 

PORTAL CIDADÃO 

FUNCIONALIDADES 
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1.  Permitir cadastrar cidadão e empresa para acesso aos serviços disponibilizados pela Administração 

Municipal; 

2.  Permitir liberação ou indeferimento do cadastro de cidadão e empresa pela Administração Municipal; 

3.  Permitir recuperação e alteração da senha de acesso pelo cidadão e empresa. 

4.  Permitir arquivos para downloads com a finalidade de orientar cidadão e empresa, contendo requisitos 

e dados gerais sobre os serviços prestados pela Administração Municipal; 

5.  Permitir solicitação de abertura de Protocolo; 

6.  Permitir liberação de funcionalidades com ou sem necessidade de fazer login; 

7.  Possibilitar que a emissão do protocolo seja efetuada somente com login e senha; 

8.  O sistema deverá validar se o login/senha logado para abertura de processo WEB esteja vinculado ao 

requerente; 

9.  Possuir integração com o sistema de Processos da prefeitura, onde ao informar o CPF/CNPJ do 

requerente, o mesmo existindo na base de dados da prefeitura já preencha com os dados existentes no 

cadastro da prefeitura; 

10.  sistema de Protocolo WEB deverá ter integração total com o sistema de processos da prefeitura, 

disponibilizando as rotinas que podem ser solicitadas via portal do cidadão; 

11.  Permitir que o cidadão detalhe as informações da solicitação no protocolo WEB; 

12.  Possibilitar que ao gerar o protocolo via WEB seja possível anexar documentos ao requerimento; 

13.  Possibilitar a impressão do recibo de abertura do protocolo via WEB que poderá ser consultado 

posteriormente por opção específica através do portal do cidadão; 

14.  A impressão do recibo de abertura deverá ter QRCODE onde ao validar o documento pela imagem do 

QRCODE seja direcionado para a consulta da situação do protocolo com as informações já preenchidas em 

tela. 

15.  O sistema deverá ser configurável permitindo que se o CPF/CNPJ informado NÃO existir na base de 

dados da prefeitura, o mesmo deverá fazer uma solicitação de inclusão de requerente com a inclusão de 

anexos necessários para que a prefeitura faça essa liberação; 

16.  O sistema deverá ter opção específica que defira ou indefira a solicitação de novo requerente, onde se 

deferido o mesmo deverá ser inserido na base de dados da prefeitura; 

17.  Permitir acompanhamento de Protocolo pelo cidadão e empresa, seja requerido no Portal do Cidadão 

seja no Protocolo Geral; 

18.  Permitir verificar a autenticidade de documentos e relatórios emitidos através do Portal do Cidadão; 

19.  Permitir cadastramento de senha de acesso ao portal pelo servidor municipal de forma segura; 

20.  Permitir recuperação e alteração da senha de acesso pelo servidor; 

21.  Permitir a emissão de guias em aberto; 

22.  Permitir a emissão de guias em atraso com cobrança de acréscimos legais; 

23.  Permitir a emissão de guias em aberto de dívida ativa; 

24.  Permitir a emissão de extrato de débitos, geral, econômico e/ou do imóvel. 

25.  Permitir a emissão de certidões Negativa, Positiva e Positiva com Efeito de Negativa; 

26.  Permitir a emissão e verificação de autenticidade da Certidão Negativa de Débito; 

27.  Permitir a emissão de segunda via do Alvará de Localização; 

28.  Permitir a emissão do Alvará de Localização validando se a cobrança do Alvará está quitada; 
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29.  Permitir a  verificação de autenticidade do Alvará de Localização; 

30.  Permitir a verificação/emissão de valor venal do imóvel; 

1.   

 

ITBI WEB 

FUNCIONALIDADES 

1 Permitir realizar a solicitação do ITBI via de forma on-line ; 

2 Possibilitar a avaliação da solicitação do ITBI, permitindo ao fisco DEFERIR, INDEFERIR a solicitação; 

3 Permitir ao fiscal/servidor informar a justificativa em caso de indeferimento; 

4 Permitir que na emissão da solicitação do ITBI através da WEB seja possível indicar o tipo do imóvel, se 

urbano ou rural; 

5 Permitir que ao indicar que o tipo do imóvel é urbano, seja possível indicar o número da inscrição 

imobiliária, integrando com o sistema tributário e trazendo ais informações correspondentes; 

6 Possibilitar que ao selecionar o tipo de imóvel igual a Rural, se prefeitura possuir o cadastro de 

propriedade rural,  seja possível indicar a matricula da propriedade integrando-se com o sistema tributário; 

7 Ao selecionar que tipo de imóvel igual a Rural se município não possuir o cadastro de propriedade rural ter 

um campo descritivo para detalhar os dados do imóvel rural; 

8 Possibilitar que através da WEB seja possível indicar a Natureza da transmissão, se será compra e venda, 

cessão de direito, permuta, entre outros; 

9 Possibilitar que através da WEB seja possível selecionar se a transmissão é: integral ou parcial e quem é 

o adquirente principal se o transmitente ou adquirente; 

10 Permitir informar na solicitação do ITBI, informar os valores referente aos recursos próprios e financiados 

para cálculo do ITBI baseado nessas informações; 

11 Possibilitar que na solicitação do ITBI WEB seja possível vincular mais de uma unidade imobiliária do 

mesmo transmitente em uma transação; 

12 Possibilitar a configuração para transferência automática das unidades imobiliárias após quitação da 

guia de ITBI; 

13 Indicar na solicitação do ITBI o cartório e os dados cartoriais, tais como livro, folha e informação 

descritiva que constará na guia de transmissão de ITBI; 

14 Ao informar o CPF/CNPJ do adquirente e ou adquirente, buscar informações no cadastro de pessoas da 

prefeitura e permitir a atualização dos dados; 

15 Se os dados informados do transmitente e/ou adquirente indicados não existirem na base de dados da 

prefeitura, permitir o cadastramento das informações necessárias para emissão da solicitação de ITBI; 

16 Permitir a anexar documentos na solicitação do ITBI; 

17 Permitir de forma configurável a definição de documentos obrigatórios para solicitação de ITBI ; 

18 Apresentar um quadro resumo dos valores que serão cobrados após autorização do fisco da guia de 

ITBI; 

19 Gerar recibo/protocolo de  solicitação do ITBI WEB com identificação de número , inscrição CPF/CNPJ; 

20 Apresentar mensagem informativa quando da gravação de uma nova solicitação para os mesmos dados 

inscrição, CPF/CNPJ ainda sem deferimento da prefeitura; 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

21 Permitir que seja possível o cancelamento da solicitação do ITBI antes da resposta por parte do fisco, 

sendo obrigatório a justificativa; 

22 Permitir que após o indeferimento por parte do fisco, seja possível consultar o parecer/justificativa da do 

indeferimento na consulta da solicitação online do ITBI; 

23 Permitir após o deferimento da solicitação, a impressão da guia para pagamento e da guia de 

transmissão; 

  

 

MÓDULO XIV – CEMITÉRIO  

  

1. Permitir o cadastro e controle dos cemitérios municipais contendo endereço completo.  

2. Permitir cadastro de Óbitos, detalhando os dados do sepultado.  

3. Possuir cadastro para Causa Mortis.  

4. Possuir cadastro do Médico Legista responsável pelo atestado de óbito.  

5. Permitir no cadastro de óbitos informar nº sepultura, quadra, inumado, jazigo, área, livro, cova e ala 

permitindo assim um cadastro completo do óbito  

6. Permitir informar o requerente para o cadastro do óbito.  

7. Informar o valor das taxas pagas  

8. Permitir o cadastro de observações complementares no cadastro de óbito.  

9. Poder consultar óbitos por: número da sepultura, sepultado, ruas do cemitério, quadras e tipo de 

sepultura.  

10. Permitir a emissão completa da ficha de óbitos, detalhando os dados do sepultado.  

11. Permitir o cadastro de funcionários do cemitério.  

12. Permitir o cadastro de funerárias.  

13. Controle de exumação/ remoção.  

 

SISTEMA ESPECÍFICO SECRETARIA DA SAÚDE 

 

MÓDULO PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Este módulo deverá ser fornecido em linguagem própria para operação através da internet (web), pois a 

prefeitura possui ESF sem conexão com a rede local da Prefeitura (LAN) 

 

2 Deverá contemplar todo atendimento na Atenção Básica, estando integrado com as novas determinações 

do Ministério da Saúde. 

 

3 Deverá realizar o envio das informações para o SISAB e ao mesmo tempo para o SIA. 

 

4 Deverá permitir trabalhar pelo Prontuário Eletrônico e complementado com as fichas (Atividade Coletiva, 

Visita Domiciliar e Marcadores de Consumo Alimentar), ou, somente utilizando as fichas (atendimento 
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individual, atendimento odontológico, atividade coletiva, procedimentos, visita domiciliar e marcadores de 

consumo alimentar) no caso de não haver estrutura para realizar os lançamentos no ato do atendimento. 

 

5 Deverá atuar de forma à auxiliar os profissionais, como por exemplo na questão da nutricionista, onde 

toda a base de peso para idade, peso por estatura, estatura por idade, IMC são calculadas a partir do 

lançamento das informações de peso, altura e data de nascimento, poupando o profissional de realizar esse 

cálculo e a partir do resultado procurar no livro para saber a que grau está a 

criança/adolescente/adulto/idoso em relação a informação desejada sobre as métricas acima citadas 

6 Na solicitação de Exames, receitas médicas deverá possibilitar montar Kits do mesmo, assim poupando 

esforço de lançamento individual e mais trabalhoso. 

 

7 Na parte de Receitas deverá ser possível cadastrar os medicamentos de uso contínuo e utilizar esse 

cadastro para trazer automaticamente no lançamento da receita, diminuindo, com isso o trabalho de 

lançamento de informações. 

 

8 Permitir o cadastramento de Indivíduos; 

 

9 Permitir o cadastro domiciliar e territorial; 

 

10  

Permitir Grupos de Procedimentos; 

 

11  

Permitir cadastrar Kit de Exames; 

 

12 Permitir cadastrar Kit de Medicamentos; 

 

13  

Permitir lançamento de Ficha de Atendimento Individual; 

 

14 Permitir lançamento de Ficha de Atendimento Odontológico; 

 

15 Permitir lançamento de Ficha de Atividade Coletiva; 

 

16 Permitir lançamento de Ficha de Procedimentos; 

17  

Permitir lançamento de Ficha de Visita Domiciliar; 

 

18 Permitir lançamento de Ficha de Marcadores de Consumo Alimentar; 

 

19 Permitir emissão de Receitas Médicas avulsas; 
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20 Permitir Agendamento de Consultas para os profissionais; 

 

21 Permitir controle das pessoas faltantes; 

 

22 Permitir controle das pessoas que não aguardaram; 

 

23 Disponibilizar relatório de Aleitamento Materno; 

 

24 Disponibilizar relatório de todas as fichas; 

 

25 Disponibilizar relatório de Produção do Profissionais/Unidade; 

 

26 Disponibilizar relatório de Resumo de Informações Nutricionais; 

 

27 Disponibilizar relatório das informações lançadas no Prontuário Eletrônico: 

 

28 Resumo CIAP/CID; 

Resumo SOAP; 

 

29 Prontuário do Paciente; 

 

30 Agendamentos do Paciente; 

 

31 Disponibilizar relatório de Produção pro Profissional/Unidade/Faixa Etária; 

 

32 Disponibilizar relatório de Resumo de Fichas; 

 

33 Disponibilizar consultas de todas as Fichas lançadas; 

 

34 Disponibilizar consultas de todos os lançamentos; 

 

35 Disponibiliza um controle de acompanhamento especial para os atendimentos a gestantes, hipertensos, 

diabéticos, crianças, pacientes com tuberculose e hanseníase auxiliando na particularidade destes 

atendimentos. 

 

36 Controle de fila de espera de consultas e exames 

37 Agendamento de transporte. 

 

38 Impressão de ticket para o paciente para anexar ao pedido /solicitação de exames. 
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MÓDULO DE CADASTRO 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Pacientes e usuários do Cadastro único da Prefeitura (CADsus); 

2 Locais (Postos ou Unidades de Saúde); 

3 Profissionais, Horários dos profissionais;  

4 Patologias; Doenças de Notificação Obrigatória e Compulsória; 

5 Produtos (Medicamentos, Vacinas, Soros e Insumos); 

6 Tabela de Fornecedores; 

7 Cobertura de Imunizações;  

8 CID (Classificação Internacional de Doenças);  

9 Procedimentos conforme tabela do SIA/SUS; 

10 Programas Assistenciais (Grupo Familiar, Sócio econômico, Núcleos, etc.); 

11 Controle de Contas; 

12 Controle de Protocolo Habitacional; 

13 Controle de Diárias. 

 

 

MÓDULO CONTROLE DE VACINAS 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 O módulo ou sistema das Vacinas é destinado ao gerenciamento dos imunobiológicos na Secretaria 

Municipal da Saúde. 

 

2 O Módulo de Vacinas será destinado ao gerenciamento dos imunobiológicos na Secretaria Municipal da 

Saúde. 

3 Registro dos imuno-aplicados;  

4 Permitir o acompanhamento dos cidadãos vacinados; 

5 Possibilitar gerar um calendário de vacinas por paciente; 

6 Disponibilizar a emissão das Carteiras de Vacinação; 

7 Permitir o controle individual sobre os pacientes aplicados; 

8 Controlar de aplicações de vacinas; 

9 Possibilitar controle de metas por campanha ou vacina; 

10 Controlar estoque de doses de cada Unidade; 

11 Emitir relatório que lista os pacientes que estão com vacinas atrasada; 

12 Gerar todas as informações referentes as vacinações para envio ao Ministério da Saúde através do 

sistema eSUS; 

13 Seguir as normativas da Portaria Nr 2.499 de 23 de setembro de 2019 – Ministério da Saúde  
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MÓDULO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMÁCIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Este módulo ou sistema de Controle de Estoque da Farmácia dever permitir o gerenciamento do estoque 

de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde. 

2 Permitir o lançamento de entrada de medicamentos por lote, por data de fabricação e data de validade; 

3 Permitir a dispensação de medicamentos por paciente; 

4 Permite que a movimentação dos medicamentos seja feita através de um leitor de código de barras; 

5 Permitir a dispensação de medicamento por unidade de consumo; 

6 Permitir a baixa automática dos medicamentos para os pacientes que fazem uso de medicamentos 

continuados; 

7 Possibilitar a transferência de medicamentos da Farmácia Central para os Postos de Saúde; 

8 Possibilitar a emissão de relatórios que lista todos os medicamentos retirados por paciente; 

9 Disponibilizar relatório que indica o estoque mínimo; 

10 Disponibilizar relatório dos medicamentos que estão prestes a vencer; 

11 Disponibilizar relatório de previsão de compras. 

12 Disponibilizar relatório de Curva ABC; 

13 Disponibilizar relatório de Autorização de Retirada de Medicamento; 

 

 

MÓDULO DE ATENDIMENTOS/ADMINISTRAÇÃO 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Este módulo deverá ser desenvolvido em linguagem WEB; 

2 O módulo de Atendimento, deve gerenciar todas as informações relacionadas ao: Atendimento dos 

pacientes no Postos de Saúde (unidades);  

Agendamento, com acompanhamento dos horários disponíveis por profissional; Consultas e procedimentos 

médicos (registro de consultas);  

3 Os procedimentos são controlados através do registro das FAAs – Fichas de Atendimento Ambulatorial 

através das quais gera o Boletim de Produção Ambulatorial – BPA. Com as seguintes Características:  

Permitir o lançamento das Autorizações de Internações Hospitalares – AIH;  

Permitir o lançamento das APAC - Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade;  

Emitir a impressão das FAAs – com histórico de atendimentos, medicamentos e doações;  

4 Disponibilizar o acesso a um histórico do paciente com informações a respeito de todas as suas consultas, 

procedimentos, medicamentos retirados, lista de espera, atestados, autorização de exames, doações, 

viagens, internações, lembretes, orientações, encaminhamentos, entre outros;  

5 Disponibilizar um controle de acompanhamento especial para os atendimentos a gestantes, hipertensos, 

diabéticos, crianças, pacientes com tuberculose e hanseníase auxiliando na particularidade destes 

atendimentos.  

Informações a respeito do prontuário dos pacientes são sigilosas e protegidas por senha. 
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6 Permitir realizar todos lançamentos de Fichas do e-SUS (Atendimento Individual, Atendimento 

Odontológico, Atividades Coletivas, Ficha de Procedimento, Visitas Domiciliares, Marcadores de Consumo 

Alimentar). WEB. 

7 Permitir realizar lançamento do PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão). WEB. 

8 Possibilitar a emissão da receita médica 

9 Possibilitar a emissão da solicitação de exames; 

10 Possibilitar a emissão de Atestados; 

11 Orientações pós-processos odontológicos e termos de responsabilidade; 

12 Possibilitar o lançamento dos procedimento realizados através de um odontograma dos dentes 

permanentes e dos dentes de leite; 

13 Possibilitar a utilização de um odontograma de plano de tratamento; 

14 Possibilitar a emissão de Referência Contra Referência (Encaminhamento Especializado); 

15 Importar arquivos XML proveniente do CNES/e-SUS sobre profissionais, unidades (estabelecimentos de 

saúde) e suas relações de CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupação). 

16 Importar/Atualizar informações de Procedimentos, CID, CBO, regras condicionadas através de arquivos 

Disponibilizado pelo Ministério da Saúde. 

 

 

APLICATIVO PARA AGENTES DE SAÚDE  

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Este sistema deverá ser fornecido em linguagem nativa para a plataforma operacional Android ou IOS 

2 Deverá operar de forma off-line, sem a necessidade conexão a internet; 

3 Deverá possuir uma rotina de sincronização de dados. Para importar os dados cadastrais do sistema de 

saúde e exportar as informações lançadas quando da visita das agentes de saúde; 

4 Deverá possuir solicitação de Login e senha na entrada do sistema; 

5 Deverá possuir uma consulta de pacientes; 

6 Deverá possuir a opção de inclusão de novos pacientes, com os seguintes campos e opções: incluir e 

alterar dados cadastrais responsável número do cadastro do sus número do cpf número da identidade data 

de nascimento nome do pai nome da mãe e-mail nacionalidade cidade de origem. 

Deverá possuir Log de registro, contendo: usuário, data, hora e detalhes do lançamento; 

7 Permitir o cadastro do Cadastro Brasileiro de Ocupação – CBO; 

8 Deverá permitir a identificação sócio demográfica; 

9 Deverão permitir o lançamento das seguintes perguntas ao paciente, com respostas pré-definidas 

(sim/não), tais como: 

a. tem plano de saúde 

b. possui alguma deficiência 

c. frequenta benzedeira 

d. é fumante 

f. usa álcool 

g. usa drogas 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

h. é hipertenso 

i. é diabético 

j. já teve acidente vascular cerebral – avc 

l. já teve câncer 

m. já teve infarto 

n. já teve tuberculose 

o. está acamado 

p. faz ou já fez tratamento psicológico ou já teve internação por saúde mental 

q. outros problemas de saúde 

10 Deverá permitir informar o sexo da pessoa; 

11 Deverá permitir o cadastro do domicílio, assim como o responsável pelo domicilio; 

12 Deverá permitir o relacionamento dos pacientes com o domicílio; 

13 Deverá possuir uma consulta onde identifique todas as pessoas membros do mesmo domicílio; 

14 Deverá possuir o lançamento do domicílio se é urbano ou rural; 

15 Deverá permitir o lançamento da situação da moradia, do tipo do domicilio, do acesso ao domicílio; 

16 Deverá permitir o lançamento individualizado a fim de gerar, posteriormente base para consultas, das 

seguinte informações da moradia: 

a. esgotamento sanitário 

b. abastecimento de água 

c. tratamento da água 

d. destino do lixo 

e. material predominante das paredes externas da moradia 

f. se possui energia elétrica 

g. número de moradores 

h. número de cômodos 

i. possuir animais 

17 Deverá permitir o lançamento da Renda familiar; 

18 Deverá permitir o lançamento da visita domiciliar, com as seguintes informações: 

a. data da visita 

b. turno que atende 

c. gravar automaticamente a data e hora do lançamento 

d. permitir o lançamento do desfecho da visita. 

19 Deverá permitir o lançamento se a visita teve acompanhamento de outro profissional da área da saúde; 

 

 

APLICATIVO DA SAÚDE 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Este sistema deverá ser desenvolvido em linguagem nativa para Android ou IOS (Apple). 

2 Deverá ser disponível para download em aparelhos móveis através das lojas Android e Apple. 

3 Não poderá haver limites de download e instalação, ficando disponível, sem custo, para toda a população 
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4 O aplicativo deverá permitir o cadastro do cidadão através das informações do cartão do SUS, CPF e Data 

de Nascimento, além de senha para acesso aos seus dados. 

5 Deverá possibilitar ao cidadão consultar seus agendamentos de exames, procedimentos e consultas 

médicas. 

6 Deverá possibilitar que a secretaria de saúde envie mensagens programadas ou direcionadas ao paciente 

(exemplo: aviso via aplicativo que no dia ―tal‖ será realizada a campanha de vacinação) 

7 Deverá possibilitar ao cidadão enviar mensagem sem custo a Secretaria Municipal de Saúde. 

 

MÓDULO VIGILÂNCIA SANITÂRIA  

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Este módulo deverá ser desenvolvido em linguagem WEB; 

2 Este módulo da Vigilância Sanitária deverá emitir alvarás sanitários por estabelecimentos e das licenças 

sanitárias para os veículos de cada estabelecimento, controlando todo o processo de inspeção sanitária 

3 O gerenciamento desta área deverá ser agilizar o lançamento das informações e informatizar a emissão 

de documentos. Integrando em um único módulo informatizado a emissão de relatórios com o histórico de 

cada estabelecimento.  

4 Deve também: 

Permitir o lançamento da inspeção; 

Permitir o Agendamento de Tarefas do Setor; 

Organizar os Roteiros de Visitas (inspeção) 

Permitir o registro da denúncia; 

Emitir o auto de constatação; 

Emitir o auto de infração; 

Emitir o auto de julgamento; 

Emitir o termo de advertência; 

Emitir a publicação da sentença; 

Emitir multa; 

Emitir o auto de interdição do estabelecimento. 

Integrado com a arrecadação de taxas emitidas; 

Disponibilizar Relatório de extrato da vida do Estabelecimento; 

Disponibilizar Relatório de todas partes do processo administrativo; 

Disponibilizar Relatório de alvarás pendentes; 

Disponibilizar Relatório de alvarás a vencer; 

Disponibilizar Relatório de Estabelecimentos sem alvará; 

Disponibilizar Relatório de Estabelecimento por Ramo de Atividade; 

 

 

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL – CARACTERÍSTICAS GERAIS  

 

ITEM DESCRIÇÃO 
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1 O software deverá ser 100% WEB traduzido por navegadores;  

2 Por ser WEB, o software não deverá possuir nenhum instalador ou arquivo(s) vinculado aos sistemas 

operacionais dos computadores para seu acesso;  

3 O sistema deve ser fornecido em Arquitetura SaaS (Software as a Service);  

4 O banco de dados deverá ser relacional com arquitetura ANSI SQL;  

5 O sistema deverá ser dinâmico e com validações de negócio em todas as telas;  

6 Os campos obrigatórios de cada tela deverão ficar em destaque em relação aos demais deverá obrigar o 

usuário a preencher para conclusão do cadastro;  

7 Permitir a exclusão de dados apenas se o mesmo não tiver dependência com outros cadastros, exibindo 

mensagem clara de aviso que a informação será deletada;  

8 Restringir acesso à tela de entrada de dados de acordo com nível de acesso de cada usuário de forma 

geral, sem precisar editar em cada usuário;  

 

9 O acesso ao sistema deverá composto de usuário e senha e após 3 tentativas utilizando a senha errada o 

usuário será bloqueado 

10 A senha deverá será criptografada, não havendo método de recuperar a senha em banco, sendo 

necessário realizar o desbloqueio pelo usuário administrador;  

 

11 Deverá possibilitar a inativação automática do usuário através de uma data limite que será informada no 

cadastro de usuário 

12 Ao cadastrar uma senha de acesso ao sistema, deverá informar o usuário o nível de segurança da 

senha informada se é fácil, bom ou forte 

13 Gravar auditoria de acesso as telas, inserção de dados, execução de rotinas e exclusão de dados em 

estrutura exclusiva no banco de dados para facilitar a consulta e exibição em tela, para que seja de rápida 

consulta 

14 Deverá gerar relatórios gráficos, possibilitando sua impressão em paisagem ou retrato de acordo 

configuração da página gerada pelo sistema 

15 Possibilitar o usuário escolher se deseja gerar o relatório ou não, caso decida alterar de tela para fazer 

outra atividade 

16 Os relatórios gerados com finalidade de impressão ou arquivamento deverão ser PDF (Portable 

Document Format);  

17 O backup deverá diário sem interromper o Sistema e que seja imperceptível, para o usuário 

18 Deverá constar tabela com o cadastro de País, Estados, Municípios e Distrito, de acordo com o IBGE, já 

carregada no Sistema, bastando apenas buscar essas informações nas telas de entrada, a fim de evitar 

duplicação de registro 

19 Possuir configuração, para permitir acesso ao usuário apenas nas unidades de ensino que trabalha 

20 Deverá possuir uma tela exclusiva para cadastro de Gestores escolares, possibilitando informar sua 

escolaridade, cursos. Caso o Gestor já estiver disponível no cadastro de pessoa física do Sistema, 

possibilitar a busca através de tela exclusiva antes do cadastro do gestor 

21 Um único Gestor poderá ser vinculado em mais de uma escola e em cada escola deverá ser definido o 

seu cargo, Critério de acesso ao Cargo e sua situação funcional, conforme legislação vigente 
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22 Menu de relatório deverá constar legenda, para identificar o modelo a ser usado por escola ou turma 

23 Possibilitar através de procura rápida dados educacionais de alunos, apenas com nome do estudante, 

sem precisar estar logado em uma escola 

24 Possibilitar através de procura rápida dados educacionais do Profissional Escolar, apenas com nome 

completo do Profissional Escolar, sem precisar estar logado em uma escola 

25 Cadastro de todas as unidades de ensino da rede municipal, contendo dados: nome da escola, 

dependência administrativa, documentação, endereço e dados educacionais para o Educacenso, baseado 

no leiaute recente 

26 Deverá possuir configuração de como será o lançamento de notas, valor mínimo de promoção, se 

haverá arredondamento das notas informadas ou não 

27 Possibilitar dividir o valor anual por etapa, podendo definir como nota final do estudante a média 

ponderada das etapas 

28 Permitir configurar como a maior nota prevalece se é do resultado das avaliações ou da recuperação 

como resultado final de cada etapa de ensino 

29 Deverá permitir informar o percentual de faltas em relação a frequência escolar, que considerar o aluno 

reprovado por falta 

30 Deverá permitir configurar por ano letivo, se o lançamento de faltas e das aulas será em horas ou inteiro 

31 Deverá permitir o fechamento anual do ano letivo, através de uma única tela. Após os lançamentos dos 

dados de cada etapa 

32 Possibilitar carregar o Sistema com os dados do censo mais recentes, para ser usado como carga 

inicial, para facilitar na implantação 

33 Deverá possuir um exportador próprio para exportar os dados para o Educacenso adequado ao leiaute 

mais recente 

34 Deverá possuir cadastro único de situação, resultado, tipo de avaliação, tipo de observação e motivos de 

transferência, a fim de evitar que cada usuário cadastre uma informação diferente 

35 Deverá manter em uma única base todas as escolas da rede.  

 

CONTROLE ACADÊMICO  

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Acesso a informação acadêmica de cada escola deverá ser por período letivo.  

2 Deverá exibir de forma clara o período letivo que usuário está trabalhando e escola 

3 Deverá permitir que escola dê nome para suas salas de aulas 

4 Deverá permitir colocar informar o comprimento e largura e a lotação máxima das salas de aulas 

5 Deverá permitir cadastrar as disciplinas de acordo com a nomenclatura usado pelo regimento escolar 

6 O cadastro de disciplina deverá ser único uma vez cadastrado em uma escola, deverá está disponível em 

todas as escolas da rede 

7 Deverá possibilitar definir uma classificação para a disciplina 

8 Deverá possibilitar informar a identificação para o censo de cada disciplina 

9 Deverá permitir informar um tipo para cada disciplina.  
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10 Deverá permitir definir duração, valor e média das etapas de ensino, para todas as turmas da escola, 

para cada etapa em um único procedimento.  

11 Permitir configurar o horário de funcionamento da turma, através de um cadastro de turno.  

12 Permitir cadastro de eventos anuais, para ser usado no cadastro na montagem do calendário escolar  

13 Permitir definir uma cor para cada evento.  

14 Permitir cadastrar o calendário, informando quais os dias serão letivos, quais não serão, possibilitando 

descartar sábado e domingo, podendo informar os dias que não é letivo, marcar dias de férias, dias de 

planejamento, ficando da mesma forma do calendário existente na unidade de ensino 

15 Deverá permitir cadastro o valor de referência de cada conceito, para seja convertido em valor o 

conceito informado em tela 

16 O aluno deverá ter um único registro na rede de ensino que será usado em todas suas movimentações 

que tiver durante o ano letivo 

17 Cada cadastro do aluno na escola deverá um código de apoio para seja usado como vínculo na escola 

no ano letivo corrente 

18 O cadastro do aluno na escola deverá obedecer ao mínimo de informação que precisa para ficha de 

matrícula, com data de matrícula, turma, data de nascimento, informação de documento, naturalidade, bolsa 

família, endereço completo, se utiliza transporte, se possui alguma deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação e filiação 19. Deverá fazer o controle dos documentos 

obrigatórios para matrícula 

19 Deverá possibilitar informar mais de um responsável pelo aluno.  

20 Deverá permitir funcionar simultaneamente, para uma mesma turma, avaliação por nota, avaliação por 

ficha descritiva e avaliação por ficha de desempenho 

21 O cadastro dos descritores para ficha de desempenho deverá ser realizado uma única vez, no Sistema. 

Um descritor pode vários subdescritores 

22 Deve permitir uma opção desempenho para cada escola. 

23 A avaliação de desempenho, poderá ser cadastrada por turma ou disciplina. Poderá ser cadastrada uma 

ficha de desempenho para cada etapa 

24 Os descritores da avaliação de desempenho, poderá ser ordenado em cada ficha que for cadastrada no 

ano letivo, independente da ordem original 

25 A avaliação de descritiva deverá ser cadastrada por grupo de falta e por etapa 

26 Deverá ser separado as telas de lançamentos de notas, faltas e observação das etapas 

27 A tela de lançamento de Falta por etapa, deverá listar os alunos na ordem do diário, trazendo consigo o 

número de ordem antes do nome do aluno  

28 A tela de lançamento de Nota por etapa, deverá listar os alunos na ordem do diário, trazendo consigo o 

número de ordem antes do nome do aluno 

29 A tela de lançamento de Observação por etapa, deverá listar os alunos na ordem do diário, trazendo 

consigo o número de ordem antes do nome do aluno 

30 Lançamento de falta deverá ser por grupo de falta 

31 Lançamento de notas deverá ser por disciplina 

32 Deverá permitir definir a duração de cada turno 

33 Deverá permitir cadastrar o horário de aula de cada turma 
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34 Deverá ter uma estrutura separada para geração dos históricos do ano letivo corrente 

35 Permitir fechamento da ata através da soma das etapas ou manualmente, registrando apenas os valores 

finais 

36 Deverá constar na tela de ata, opção para cadastrar observação, nota de recuperação, nota de conselho 

de classe e nota final do aluno 

37 Na tela de ata a lista de alunos deverá seguir o diário 

38 Deverá clicar em botão para poder acessar as notas do aluno na tela de ata 

39 Deverá possuir controle de evasões e transferência 

40 Deverá permitir reclassificar um aluno, para série posterior ou anterior a série que está atualmente 

41 Deverá permitir remanejar o aluno entre turma do mesmo período e em cada deverá manter seu 

histórico até antes seu remanejamento 

42 Deverá permitir realizar quantos remanejamento for necessário para o aluno 

43 Cada remanejamento do aluno, deverá criar um registro exclusivo, para seja realizado o correto controle 

do remanejamento 

44 Deverá permitir cadastrar atestado médico, podendo definir se o atestado irá ou não abonar as faltas 

45 Possibilitar o cadastro profissional escolar, possibilitando atualizar os dados educacionais 

46 Deverá permitir informar no cadastro do profissional escolar os documentos exigidos pela escola 

47 Deverá cadastrar o profissional escolar com as informações do censo. A informação informada em uma 

escola deverá estar disponível, quando a outra escola selecionar o mesmo profissional escolar 

48 Permitir cadastrar um Período Letivo para cada modalidade de Ensino 

49 Possuir o registro de turmas Multisseriadas ligando a essas as subturmas com informações de 

disciplinas, professores, configuração de avaliação, turno de funcionamento, período letivo e ordenação de 

matrículas 

50 Realizar a rematrícula dos alunos para o próximo período letivo levando todas as informações dos 

alunos para a turma de destino 

51 O Sistema deverá permitir transcrever os históricos anos anteriores de forma prática e intuitiva 

52 Deverá alertar o usuário ao matricular um aluno e o mesmo estiver com situação normal em outra 

escola, a fim de evitar que um aluno se matricule e duas escolares. O aviso deverá trazer a escola que o 

mesmo está matriculado 

53 Deverá ter controle de documentos repetidos para mais de aluno, avisando que o documento já está 

sendo usado em outro cadastro, trazendo na mensagem o nome de quem o documento está vinculado 

54 Permitir adicionar fotos ao cadastro de Estudante, Profissional Escolar e Funcionário 

55 Emitir relatórios de alunos por turma 

56 Emitir relatórios de alunos aniversariantes 

57 Emitir relatórios de alunos remanejados 

58 Emitir relatórios de alunos beneficiados pelo Bolsa família de uma ou várias instituições de ensino 

59 Emitir relatórios de alunos que utilizam transporte de uma ou de várias instituições de ensino 

60 Emitir relatórios de alunos com necessidades especiais de uma ou de várias instituições de ensino 

61 Emitir relatórios de Boletim Escolar por aluno e por turma 

62 Emitir relatórios de Ata de Resultados Finais 

63 Emitir relatórios de Histórico Escolar 
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64 Emitir relatórios de Ficha Individual do Aluno por aluno e por turma 

65 Emitir relatórios de alunos sem código do INEP 

66 Emitir relatórios de professores sem código do INEP 

67 Emitir relatório de documentos que os alunos não entregaram no ato da matrícula 

68 Emitir relatório de carteirinha de estudante por turma 

69 Emitir relatório de pontuação restante por ano e por bimestre/trimestre 

70 Emitir relatório de pauta para registro das presenças dos alunos das turmas 

71 Emitir relatório de pauta para registro das notas dos alunos das turmas 

72 Emitir relatório de livro de matrícula das turmas 

73 Emitir relatório de gráfico de alunos acima e abaixo da média 

74 Emitir gráfico de alunos com necessidades especiais 

75 Emitir relatório de gráfico de média da turma 

76 Emitir relatório de movimentação escolar anual de alunos 

77 Emitir relatório de relação de idade dos alunos onde poderá ser informada uma idade e comparado os 

alunos que estão acima ou abaixo da informada no sistema 

78 Emitir relatório de gráfico comparativo da situação dos alunos 

79 Emitir relatório de gráfico de alunos que utilizam transporte 

80 Emitir relatório de ficha de desempenho dos alunos para as turmas que são avaliados através dela 

81 Emitir relatório de melhores alunos por escola e por turma 

82 Emitir relatório de ficha de matrícula por aluno e por turma 

83 Emitir relatório de Declaração de Frequência do aluno 

84 Emitir relatório de Declaração de Transferência do aluno 

85 Emitir relatório de Declaração de Conclusão do aluno 

86 Gerar as fichas para preenchimento das informações do censo de aluno e professor 

87 Emitir relatório de horário de aula da turma. 

 

 

PORTAL DO PROFESSOR  

ITEM DESCRIÇÃO 

1 O acesso ao portal deverá ser por escola e período letivo 

2 Deverá exibir informação da escola que está logado e ano letivo que foi selecionado a todo momento que 

o professor estiver no Sistema 

3 Deverá possuir telas objetivas sendo mais parecido possível com diário impresso 

4 Deverá permitir acesso ao calendário de acordo com o curso que trabalha, casa lecione em dois ou mais 

curso, deverá possibilitar alternar entre o curso, para poder ter acesso ao calendário exclusivo do curso 

5 Deverá ter acesso ao regimento interno da escola 

6 O sistema deverá permitir adicionar material de apoio para os alunos 

7 O sistema deverá agrupar as funcionalidades que será usado durante as etapas de ensino e o que será 

usado no fechamento do ano 

8 Deverá possuir o lançamento de presença que deixa professor escolher se o lançamento será por semana 

ou uma data específica 
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9 O lançamento de presença deverá obedecer ao horário cadastrado pelo acadêmico 

10 Deverá permitir manter selecionado em tela turma e etapa, caso o professor queira conferir se o 

lançamento está correto 

11 O lançamento de presença deverá por grupo de falta 

12 Deverá permitir lançar o conteúdo diário, permitindo que o professor monte seu horário, evitando que 

seja realizado um cadastro para cada dia 

13 Deverá listar em única tela, todo horário de conteúdo cadastrado para o mês selecionado 

14 Deverá permitir o cadastro de avaliação, definindo se a mesma será um trabalho ou uma avaliação  

15 Deverá avisar o professor ao cadastrar a avaliação quantos pontos ainda estão disponíveis em relação a 

etapa selecionada 

16 Deverá permitir lançar os resultados de todas as avaliações de uma única vez 

17 Deverá permitir realizar o lançamento das fichas desempenho, caso a turma que leciona tiver ficha de 

desempenho cadastrada 

18 Deverá permitir o lançamento da ficha descritiva, caso a turma for avaliada por fichas descritivas 

19 Deverá permitir liberar as telas de acesso de acordo com que trabalha na escola 

20 Deverá permitir replicar uma avaliação para várias turmas que o professor leciona 

21 Deverá permitir cadastrar avaliação multidisciplinar 

22 O Sistema deverá permitir controlar o que é informado no portal, pelo módulo acadêmico, permitindo a 

equipe pedagógica cobrar do professor o preenchimento correto dos dados diários dos alunos 

23 Deverá permitir que o professor informe o direto o valor da etapa 

24 Deverá permitir informar a nota de recuperação da etapa 

25 Deverá informar uma nota personalizada, diferente da soma das avaliações em caso de turmas que seja 

avaliada por conceito 

26 Deverá permitir o lançamento das notas de recuperação final do aluno 

27 Deverá permitir o lançamento do conteúdo de recuperação final 

28 Deverá permitir lançamento de presença do conteúdo de recuperação do final 

29 Emissão de relatório de aniversariantes por turma 

30 Emissão do relatório da pauta para realizar a chamada 

31 Permitir a emissão do relatório de pontuação restante para os alunos de uma turma 

32 Possibilitar a emissão do relatório das avaliações marcadas pelo professor 

33 As telas de pesquisa do sistema deverão possuir grids para filtragem 

34 Permitir a utilização do sistema através de tablets e ipads através do navegador 

 

  

PORTAL DO ALUNO  

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 O acesso ao portal do aluno, deverá ser definido pelo módulo acadêmico e o acesso deverá ser 

independente do módulo acadêmico 

2 Permitir visualizar trabalhos, avaliações, horário e calendário escolar. 

3 Permitir visualizar o resultado das avaliações quando for disponibilizado pelo professor 
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4 O sistema deverá permitir que o aluno e responsáveis possam visualizar o boletim após o fechamento do 

bimestre/trimestre 

5 Permitir o aluno a visualização do calendário letivo da escola 

6 Permitir o aluno a visualização do horário de aula da turma 

7 Permitir o aluno e responsáveis visualizar observações registradas sobre os alunos após o consentimento 

da equipe pedagógica da escola 

8 Permitir aluno e responsáveis a visualização mensagens que foram postadas pela Escola ou Secretaria de 

Educação.  

 

 

MÓDULO IV – BIBLIOTECA  

  

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Permitir o cadastro de várias bibliotecas da rede municipal com as respectivas configurações de cada uma 

delas como: número de exemplares por empréstimo e dias válidos para reserva 

2 Possibilitar a importação dos leitores através do Sistema de Gestão Educacional 

3 Permitir o cadastro de leitores com seus dados 

4 Permitir o cadastro de autores com as suas iniciais 

5 Permitir a configuração de envio automático de e-mail para os leitores avisando sobre devoluções de 

exemplares e disponibilidade de exemplar que foi reservado 

6 Permitir o cadastro de editoras 

7 Permitir o cadastro de tipos de materiais disponíveis na biblioteca 

8 Permitir o cadastro das coleções presentes na biblioteca 

9 Permitir o cadastro dos exemplares com informações de CDD, CDU ou Cutter, forma de aquisição, idioma, 

número de edição, ano de publicação, assunto, autor, se circula ou não 

10 Permitir adicionar imagens ao cadastro do livro 

11 Permitir realizar a baixa de exemplares 

12 Permitir registrar o empréstimo de exemplares presentes na biblioteca e emitir o comprovante de 

empréstimo 

13 Permitir registrar a renovação dos empréstimos de exemplares da biblioteca e emitir o comprovante da 

renovação do empréstimo 

14 Permitir registrar a devolução dos empréstimos de exemplares presentes na biblioteca 

15 Permitir registrar a reserva de exemplares presentes na biblioteca 

16 Permitir realizar a avaliação do estado dos livros no momento da devolução e em caso de alguma 

restrição ter a possibilidade de aplicar alguma penalidade ao leitor 

17 O sistema deverá possuir grids nas telas de consulta para permitir o usuário mesclar as informações 

consultadas e a partir disso gerar relatórios 

18 O sistema deverá permitir a emissão de etiquetas para catalogar os exemplares presentes na biblioteca 

19 Emitir a carteirinha de leitor 

20 Emitir relatório para auxiliar no controle de obras emprestadas 

21 Emitir relatórios para auxiliar no controle de obras reservadas 
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22 Emitir a ficha de cadastro do leitor 

23 Emitir relatório para auxiliar no controle de títulos a serem devolvidos 

 

 

MÓDULO V – PROCESSO SELETIVO  

  

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Permitir cadastrar o processo seletivo informando se o processo utilizará graduação em curso ou não; 

2 Permitir cadastrar a comissão para o processo seletivo com nome e função 

3 Permitir cadastrar os títulos para os candidatos com suas respectivas pontuações 

4 O sistema deverá permitir que a seleção seja realizada através de títulos e de provas 

5 O sistema deverá permitir a utilização do tempo de serviço dos candidatos 

6 O sistema deverá permitir configurar a quantidade de cada título que poderá ser apresentada pelo 

candidato 

7 O sistema deverá permitir que os candidatos possam cadastrar recursos 

8 O sistema deverá possuir um portal para os candidatos realizarem o seu cadastro 

9 O sistema deverá permitir o cadastro dos níveis de professores para qual será realizado o processo 

seletivo 

10 O sistema deverá permitir a configuração das provas do processo seletivo por processo e por nível de 

professor 

11 Emitir o comprovante de inscrição 

 

SISTEMA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA 

 
Item 

 
Descrição 

1 Exibir o brasão do município no Portal da Transparência, permitindo melhor caracterização 
e identificação do sistema pelo usuário; 

2 Exibir informações mínimas das unidades gestoras publicantes do Portal da Transparência,
 tais como: responsável, endereço, telefone e horário de 

funcionamento; 

3 Dispor de um glossário dos termos utilizados no Portal da Transparência, 

proporcionando ao usuário do sistema entender termos mais complexos da 

administração pública; 

4 Exibir as principais leis que regulam o Portal da Transparência, proporcionando ao usuário 
do sistema visualizar estes documentos; 

5 Disponibilização, em tempo real, dos dados da execução orçamentária e financeira, 

no Portal da Transparência, conforme discriminação da Lei Complementar 131/2009; 

6 Nas informações da despesa, deve-se permitir selecionar a despesa empenhada, liquidada e 
paga, bem como exibir a ficha da despesa de forma individual; 
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7 A ficha da despesa deve fornecer as seguintes informações: entidade, número da despesa, 
tipo da despesa, ano da despesa, data da despesa, número do processo, valor da despesa, 
nome do favorecido, CPF ou CNPJ do favorecido e todo o detalhamento da despesa, que 
compreende o órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto ou 
atividade, elemento da despesa, subelemento, fonte de recurso e histórico da despesa; 

8 A ficha da despesa também deve apresentar todas as demais etapas vinculadas àquela 
despesa; 

9 Divulgar informações mínimas para o acompanhamento das fases da despesa, bem como 
orçamento da despesa; 

10 Divulgar informações mínimas para o acompanhamento do orçamento da receita e 
execução da receita; 

11 Divulgar informações mínimas sobre quaisquer repasses ou transferências de recursos 
financeiros; 

12 Permitir publicar informações referentes a compras realizadas, com a exibição de uma lista 
detalhada de aquisições de materiais e serviços realizadas, incluindo 

descritivos, quantitativos e valores de itens; 

13 Divulgar informações mínimas sobre contratos e aditivos firmados pelo órgão publicante; 

14 Exibir a listagem de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades; 

15 Divulgar informações mínimas sobre os bens patrimoniais; 

16 Divulgar informações mínimas sobre as entradas e saídas do almoxarifado do órgão 
publicante; 

17 Divulgar informações mínimas sobre a folha de pagamento dos servidores, tais como 
matrícula, salário base, cargo, data de admissão, carga horária, e secretaria; 

18 Possibilita a divulgação dos valores bruto e líquido do salário dos servidores, bem como 
seus descontos e vencimentos; 

19 O Portal da Transparência deverá estar disponível na web, sem limitações de acessos 
simultâneos; 

20 Deverá ser disponibilizado o link do Portal da Transparência para que o mesmo seja 
acessado através da página do órgão publicante; 

21 Possibilitar a publicação de documentos no Portal da Transparência, conforme determina a 
Lei Nº 12.527/11; 

22 Permitir, através de configuração, que o portal possa ser configurado de forma a 
apresentar somente as entidades que o órgão desejar demonstrar; 

23 Possibilidade de ativar ou desativar menus nativos do sistema, permitindo que o cliente 
configure qual consulta deseja exibir; 

 – AVALIAÇÕES DE CUSTO 

 

9.1. A Comissão Permanente de Licitações realizou pesquisa de preços de mercado, com contratações 

compatíveis ao objeto, apurando-se o valor médio estimado no total de R$ 662.733,13 (Seiscentos e 

sessenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e treze centavos) para a Prefeitura Municipal de 

Visconde do Rio Branco e R$ 39.199,92 (Trinta e nove mil, cento e noventa e nove reais e noventa e 

dois centavos), para o Fundo Municipal de Previdência e R$ 33.999,96 (Dezesseis mil, novecentos e 

noventa e seis reais e noventa e dois centavos) para a Câmara Municipal. Os valores máximos de 

aquisição dos itens não poderão ultrapassar, ressalvada hipótese devidamente justificada, os preços de 

referência apurados pelo Município por meio de ampla pesquisa de mercado. 

 

9.1.1. Planilha Serviços Prefeitura 
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Item Descrição dos serviços Unid. Quant. Valor 

Unit. 

Valor total 

01 Conversão/Implantação e treinamento   82.333,33 82.333,33 

02 Cessão de uso de software integrado de 

Gestão Pública Municipal com plataforma 

online e servidor de armazenamento de dados 

em nuvem, incluindo ainda serviços de 

provimento de data-center, abrangendo 

instalação, migração, implantação, 

manutenção, treinamento, garantia de 

atualização legal, atualização tecnológica e 

suporte técnico nas áreas de: contabilidade 

pública; tesouraria; orçamento; patrimônio; 

compras, licitações e contratos; almoxarifado; 

controle de frota; controle interno; folha de 

pagamento; sistema de ponto eletrônico; 

tributos e execução fiscal; e transparência 

pública 

Mensal 12 26.266,66 315.199,92 

03 Cessão de uso de software de Gestaão em 

Educação 

Mensal 12 14.833,33 177.999,96 

04 Cessão de uso de software de Gestão em 

Saúde 

Mensal 12 7.266,66 87.199,92 

Valor Total .......................................................................................... R$  662.733,13 

 

10.1.2. Planilha Serviços Fumprev 

Item Descrição dos serviços Unid. Quant. Valor Unit. Valor total 

05 Cessão de uso de software integrado de Gestão 

Pública Municipal abrangendo instalação, 

migração, implantação, manutenção, 

treinamento, garantia de atualização legal, 

atualização tecnológica e suporte técnico nas 

áreas de: contabilidade pública; tesouraria; 

orçamento; patrimônio; compras, licitações e 

contratos; almoxarifado; controle de frota; 

controle interno; folha de pagamento; sistema de 

ponto eletrônico e transparência pública para 

FUMPREV 

Mensal 12 2.833,33 33.999,96 

Valor Total .......................................................................................... R$  33.999,96 

 

10.1.2. Planilha Serviços Câmara  
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Item Descrição dos serviços Unid. Quant. Valor Unit. Valor total 

06 Cessão de uso de software integrado de Gestão 

Pública Municipal abrangendo instalação, 

migração, implantação, manutenção, 

treinamento, garantia de atualização legal, 

atualização tecnológica e suporte técnico nas 

áreas de: contabilidade pública; tesouraria; 

orçamento; patrimônio; compras, licitações e 

contratos; almoxarifado; controle de frota; 

controle interno; folha de pagamento; sistema de 

ponto eletrônico e transparência pública para 

Câmara 

Mensal 12 3.266,66 39.199,92 

Valor Total .......................................................................................... R$  39.199,92 

 

9.2.  Os preços médios, apresentados na planilha acima, foram obtidos através de pesquisa de preço junto 

a empresas do ramo do objeto a ser licitado. 

 

10 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O critério de julgamento das propostas será o de Menor preço por global. 

 

11 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta do orçamento do exercício de 2022, 

compromissada por conta das Dotações Orçamentárias n°:  

11.2 - As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias 

respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício 

02.004.000.04.122.0001.2.012.3.3.90.40.00 – ficha 72 – Prefeitura Municipal 

03.001.001.04.122.0025.3.966.3.3.90.40.33 – ficha 69 – Fundo de Previdência 

01.031.0101.2.804.3.3.90.40 – Ficha 18 – Serviços tecnológicos, informática e comunicação – Pessoa 

Jurídica (Câmara Municipal) 

 

12 – PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO 

12.1 - O prazo de execução do contrato é de 12 (doze) meses, podendo a critério da Administração o 

contrato ser prorrogado, até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos da lei. 

12.2. Os trabalhos serão executados nas dependências da sede da contratada, em estrita obediência aos 

detalhes constantes desse edital e respectivos anexos, salvo eventuais visitas programadas constantes no 

termo de referência. 

12.3. Os trabalhos de Migração/conversão de dados do banco existente de todos os sistemas referentes 

aos exercícios anteriores, bem como implantação e treinamento do sistema existente será de no máximo 30 

(trinta) dias a contar da assinatura do contrato. 

 

13 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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13.1- A licitante contratada deverá apresentar a nota fiscal para a cobrança respectiva à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, Câmara Municipal e ao FUMPREV até o 5º (quinto) 

dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.  

13.2 - O pagamento será efetuado pela Contratante até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data final do 

período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas.   

13.3 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, 

prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.  

 

14 - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

14.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor expressamente designado pelo MUNICÍPIO, que, entre 

outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade com o previsto neste instrumento. 

14.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das especificações técnicas 

estabelecidas no ANEXO I, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam 

o segmento. 

14.3 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item anterior, não impede a 

ação fiscal posterior e retenção de pagamentos. 

14.4 - A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de cobrança 

(duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento 

e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora 

estabelecido não representará novação ou alteração do que ficou pactuado. 

14.5 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será sempre por escrito, não 

sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação fundada em ordens ou declarações 

verbais. 

14.6 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a 

responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em corresponsabilidade do MUNICÍPIO ou de 

seus prepostos. 

 

15 - INFORMAÇÕES GERAIS 

Os sistemas informatizados que constituem o objeto da contratação devem cumprir integralmente todas as 

funcionalidades previstas no presente Anexo. 

 

16 - METAS E ALCANCE 

16.1. A CONTRATADA deverá executar todos os serviços em conformidade com as especificações 

técnicas, condições, objetivos estabelecidos, prazos definidos e demais elementos informadores integrantes 

deste Termo de Referência. 

16.2. A execução dos serviços atinentes ao objeto da licitação implica no conhecimento da respectiva 

normatização consolidada, seja por edição de lei, seja pela doutrina predominante, ou ainda, pela 

jurisprudência firmada.  

 

ANEXO II 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº _____/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2022 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa __________________________, CNPJ n.º ________________, com sede na 

____________________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação 

completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de 

mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o ___________________________ Senhor(es) (nome, 

RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto 

ao Município de Visconde do Rio Branco, praticar os atos necessários para representar a outorgante no 

Processo Administrativo Licitatório nº. 094/2022 - Pregão Presencial n.º 034/2022, usando dos recursos 

legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, 

apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou 

sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

 

Local e data. 

 

_____________________________ 

Nome/assinatura 

 

 

1) Reconhecer firma do Representante Legal. 

2) Anexar cópia da Carteira de Identidade do procurador nomeado 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

 

(Local e data) 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

A/C Pregoeira  

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste ato 

representada por ________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na 

empresa), em atendimento ao disposto no Processo Administrativo Licitatório nº. 094/2022 – Pregão 

Presencial nº 034/2022, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não existem impedimentos à 

habilitação da mesma na presente licitação, encontrando-se, pois, em condições de cumprir todas as 

exigências do instrumento convocatório e da legislação. 

 

Atenciosamente. 

 

Data e local 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRA, PELO 

INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO 

JUNTO COM O CREDENCIAMNETO. 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao 

Município de Visconde do Rio Branco 

A/C Pregoeira 

(Local e data) 

Referência: Pregão Presencial 034/2022 

 

A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato representada por _________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 

Presencial em epígrafe, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do 

seu conteúdo, se propõe a executar os serviços objeto desta licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas 

condições a seguir: 

10.1.1. Planilha Serviços Prefeitura 

            

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 
MENSAL 

VALOR 

          ANUAL 

1 Conversão/Implantação e treinamentos  Mês 1     

2 

Cessão de uso de software 
integrado de Gestão Pública 

Municipal abrangendo 
instalação, migração, 

implantação, manutenção, 
treinamento, garantia de 

atualização legal, 
atualização tecnológica e 
suporte técnico do Poder 

Executivo 

MÓDULO 
VALOR 
UNITÁRIO POR 
MÓDULO 

MES 12     

CONTABILIDADE PÚBLICA   

TESOURARIA   

ORÇAMENTO PÚBLICO   

PATRIMÔNIO   

COMPRAS, LICITAÇÃO E 
CONTRATOS 

  
        

ALMOXARIFADO   
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CONTROLE DE FROTAS   

CONTROLE INTERNO   

FOLHA DE PAGAMENTO   

SISTEMA DE PONTO 
ELETRÔNICO   

TRIBUTOS NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA E EXECUÇÃO 
FISCAL 

  

SISTEMA TRIBUTÁRIO   

PORTAL DA TRANSPARENCIA           

3 
Cessão de uso de software 
de Gestão em Educação 

    Mes  12     

4 
Cessão de uso de software 
de Gestão em Saúde 

    Mes  12     

5 

Cessão de uso de software 
integrado de Gestão Pública 

Municipal  abrangendo 
instalação, migração, 

implantação, manutenção, 
treinamento, garantia de 

atualização legal, 
atualização tecnológica e 

suporte técnico ao 
FUMPREV 

  VALOR 
UNITÁRIO POR 
MÓDULO 

MES 12     

  

MÓDULO 

CONTABILIDADE PÚBLICA   

TESOURARIA   

ORÇAMENTO PÚBLICO   

PATRIMÔNIO   

COMPRAS, LICITAÇÃO E 
CONTRATOS 

  

ALMOXARIFADO   

CONTROLE DE FROTAS   

CONTROLE INTERNO   

FOLHA DE PAGAMENTO   

SISTEMA DE PONTO 
ELETRÔNICO 

  

PORTAL DA TRANSPARENCIA   

6 

Cessão de uso de software 
integrado de Gestão Pública 

Municipal abrangendo 
instalação, migração, 

implantação, manutenção, 
treinamento, garantia de 

atualização legal, 
atualização tecnológica e 
suporte técnico a Camara 

Municipal 

MÓDULO 
VALOR 
UNITÁRIO POR 
MÓDULO 

Mes  12     CONTABILIDADE PÚBLICA   

TESOURARIA   

ORÇAMENTO PÚBLICO   

PATRIMÔNIO   

COMPRAS, LICITAÇÃO E 
CONTRATOS 

  

ALMOXARIFADO   

CONTROLE DE FROTAS   
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CONTROLE INTERNO   

FOLHA DE PAGAMENTO   

SISTEMA DE PONTO 
ELETRÔNICO 

  

PORTAL DA TRANSPARENCIA   

Valor Total .......................................................................................... R$    

 

 

OBSERVAÇÃO:  

1. A proposta para o item 2, 3 e 4 deverá ser apresentada especificando a composição dos valores 

separados por cada sub item que compõe o valor total mensal como: cessão, instalação, migração, 

treinamento, implantação, manutenção suporte técnico para cada módulo de sistema. Para efeito de 

julgamento será considerado a soma dos itens de 1 a 04 de forma global. 

2. É obrigatório constar o valor dos módulos de forma individual. A administração municipal, de 

acordo com as necessidades, poderá contratar os módulos de forma inde7pendente. 

3. Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): R$___________ (_______________).  

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e 

todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, 

bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de 

acréscimos a qualquer título.) 

4. VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 dias contados da data-limite prevista para entrega da 

proposta, conforme art. 64, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 

5. A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas que envolvem 

as mercadorias licitadas. 

6. A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para os 

serviços que integram esta proposta. 

7.  A empresa declara que os sistemas (softwares) atende a todos os quesitos exigidos. 

8. Os dados da empresa são os seguintes: 

9. No preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a prestação dos serviços licitados, 

inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas e transporte. 

10. A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas que 

envolvem os serviços licitados. 

11. O prazo para execução do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses (Lei Federal n.º 8666/93, art. 57, II). 

12. A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir desta data. 

13. A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para a 

prestação dos serviços que integram esta proposta.  

14. Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: ________________________________________________________________________ 

b) CGC (MF) nº: _________________________________  Insc. Estadual nº.:________________________ 

c) Endereço: ___________________________________________________________________________ 

d) Fone/Fax: ____________________________________ E-mail: _________________________________ 
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e) Cidade: __________________________________ Estado: _______CEP:_________________________ 

f) Banco ____________________________ Agência nº:__________Conta nº:________________________ 

15. Os Dados do responsável pela assinatura do contrato 

a) Nome Completo:______________________________________________________________________ 

b) RG: ___________________________CPF .:________________________________ 

c) Estado Civil: _____________________ Nacionalidade:_________________________ 

d) Fone/Fax: __________________________E-mail: ______________________ 

e) Endereço:____________________________________________________________ 

f) Cidade: ___________________ Estado: _______CEP:___________________ 

g) Cargo na empresa:_____________________________________________________ 

De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro estar ciente da 

responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro. 

_______, ____ de ______________ de _______. 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

Assinatura 
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ANEXO V  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

____________________________________________, CNPJ__________________________, sediada 

________________________________________________, por intermédio de seu representante legal, 

infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº _____/2022, DECLARA expressamente que até a 

presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatória, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que 

determina o Edital. 

 

 

____________________, _____ de _______ de __________. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

(Local e data) 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

A/C Pregoeira  

 

Referência: Pregão Presencial _____/2022 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato 

representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na 

empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial nº _____/2022 e no inciso V do art. 

27 da Lei Federal n.º 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Nome 

Representante legal da empresa 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº _____/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 _____________________________________, CNPJ____________________________, 

sediada _________________________________________, por intermédio de seu representante legal, 

infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº ____/2022, DECLARA expressamente que concorda 

com todos os termos estabelecidos neste Edital, em cumprimento ao que determina o Edital; 

 

_______________________ , ______ de ___________ de 2021. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
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ANEXO VIII  

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº _______/2022 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VISCONDE 

DO RIO BRANCO/MG E _________________________.  

 

O MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na ______________, n° _______________, Centro, nesta cidade, portador do CNPJ 

_____________________, representada neste ato pelo Prefeito Municipal e, Exmo. Sr. 

____________________, brasileiro, casado, endereço Rua ____________, n° ___ – Centro, nesta cidade, 

portador da Cédula de identidade ____________ SSP-___ e CPF nº ___________, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o(a) ________________________, com sede na 

______________________ n° ___, Bairro ______ no município de ________________________ - __, 

CNPJ/CPF n° _____________________, neste ato representado pelo(a) Sr(a). _____________________, 

CPF n° _____________________, residente e domiciliado no município de ___________________ - __, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, com 

fundamento no Pregão Presencial n° ____/2022, Processo n° ____/2022, que se regerá pelas normas da 

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520, de 17 

de julho de 2002, e do instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições irrestrita 

e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1 - Contratação de uma empresa especializada para contratação de empresa(s) especializada(s) para 

prestação de serviços de suporte técnico Contábil/Administrativo, e Cessão de uso de software 

integrado de Gestão Pública Municipal, abrangendo instalação, migração, implantação, manutenção, 

treinamento, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico nas áreas de: 

contabilidade pública; tesouraria; orçamento; patrimônio; compras, licitações e contratos; almoxarifado; 

controle de frota; controle interno; folha de pagamento; sistema de ponto eletrônico; tributos e execução 

fiscal; e transparência pública. 

 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

UNID 

 

QUANT 

 

VALOR 

MENSAL 

 

VALOR 

ANUAL 

01 Conversão/Implantação e treinamento Mês 01   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 

VALOR 

UNITÁRIO 

POR 

MÓDULO 
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02 

 

Cessão de uso de 

software integrado de 

Gestão Pública 

Municipal com 

plataforma online e 

servidor de 

armazenamento de 

dados em nuvem, 

incluindo ainda 

serviços de 

provimento de data-

center, abrangendo 

instalação, migração, 

implantação, 

manutenção, 

treinamento, garantia 

de atualização legal, 

atualização 

tecnológica e suporte 

técnico 

CONTABILIDADE 

PÚBLICA 

  

 

 

 

MES 

 

 

 

12 

TESOURARIA  

ORÇAMENTO 

PÚBLICO 

 

PATRIMÔNIO  

Valor Total .......................................................................................... R$   

 

1.2 - Integram o presente instrumento, como se nele estivessem fielmente transcritos, a proposta da 

CONTRATADA, bem como o Edital e seus anexos, em especial o Termo de Referência com todas 

especificações detalhadas do objeto. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

2.1 - O CONTRATADO executará os serviços aludidos na Cláusula Primeira, na sede da 

CONTRATANTE, na Comarca da CONTRATANTE, e, em outros locais onde necessite a CONTRATANTE. 

2.2 - Os serviços deverão ser prestados através de atendimento na prefeitura, suporte na sede da 

empresa contratada a disposição do município por telefone e e-mail, das 08:00 h as 17:30 horas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1 - A presente contratação está sendo feita com base nas Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93. 

3.2 - O presente Contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão 

pelas disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelas 

condições deste contrato e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA OBRIGAÇÃO: 
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4.1 - São de exclusiva obrigação da CONTRATADA: 

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e com estrita observância do instrumento 

convocatório, da Proposta de Preços e da legislação vigente; 

b) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

c) Se obriga a manter durante toda a execução contratual, profissionais habilitados e capacitados à 

prestação dos tais serviços, observado o disposto no § 10, do artigo 30, da Lei 8.666/93; 

d) Se obriga a responder a todas as consultas efetuadas, desde que pertinentes às matérias objeto do 

presente contrato; 

e) A CONTRATADA se obriga a atender somente consultas formuladas pelas pessoas expressamente 

indicadas pela CONTRATANTE; 

 

4.2 - São de exclusiva obrigação da CONTRATANTE: 

a) Proporcionar condições para a boa execução do serviço, fornecendo ao CONTRATADO os elementos 

necessários à execução dos mesmos, enviando dentro dos respectivos prazos todos os documentos 

solicitados pela CONTRATADA. 

b) Advertir, por escrito, a CONTRATADA quando o serviço não estiver sendo prestado de forma 

satisfatória. 

c) Cumprir com as determinações da contratada, atinentes aos procedimentos a serem adotados nos 

setores de Licitações e Compras; 

d) A fiscalização da execução do serviço, objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1 - Pela execução dos serviços objeto deste Contrato a CONTRATANTE pagará mensalmente a 

CONTRATADA a importância de R$ ________________________. 

5.2 - O valor total deste contrato será de R$ _________________. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS: 

6.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  

02.004.000.04.122.0001.2.012.3.3.90.35.00 – ficha 69 – Prefeitura Municipal 

02.004.000.04.122.0001.2.012.3.3.90.40.00 – ficha 72 – Prefeitura Municipal 

02.004.000.04.122.0001.2.012.3.3.90.39.00 – ficha 71 – Prefeitura Municipal 

6.2 - As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias 

respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES: 

7.1 - O descumprimento das obrigações no presente contrato, ou a ocorrência de qualquer dos motivos 

elencados no art. 78 da Lei nº 8666/93, será comunicado pela parte prejudicada à outra, por escrito, 

entregue diretamente ou por via postal, com aviso de recebimento, para que seja providenciada no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis à regularização. 
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7.2 - A não regularização no prazo acima aludido ensejará, a critério da parte prejudicada, sem prejuízo de 

outras sanções, a rescisão do contrato. 

7.3 - O descumprimento total ou parcial deste contrato, a execução parcial ou a inexecução do objeto 

licitado, resguardado o direito de defesa, poderá ensejar a aplicação das seguintes sanções ao 

CONTRATADO: 

7.4 - Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo estes ser superior a 

12 horas. 

7.5 - Multa moratória de 05% (cinco por cento) do valor contratado, sem prejuízo da rescisão do 

contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do especificado no objeto, 

não entrega do produto especificado no edital, execução do serviço em desacordo com o objeto,  

execução da obra em desacordo com o objeto). 

7.6 - Multa rescisória no valor de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

7.7 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sem prejuízo da rescisão do 

contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades nas repartições públicas 

em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado. 

7.8 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem 

prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público essencial em 

decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções acima podem 

ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de defesa no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da notificação do contratado. 

7.9 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor do contrato e 

descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os 

pagamentos até a conclusão do processo. 

7.10 - As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a 

critério da Autoridade Superior, se entender as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, como 

relevantes. 

7.11 - Fica assegurado, em qualquer das hipóteses relacionadas nos itens acima, a CONTRATADO o 

direito de defesa e o contraditório. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO: 

8.1 - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo: 

a) Por interesse de qualquer uma das partes, com aviso prévio de, no mínimo de 30 (trinta) dias mediante 

comunicação formal. 

b) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do 

Contrato. 

c) Por descumprimento das cláusulas e condições contratuais, de acordo com as disposições contidas na 

cláusula anterior. 
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8.2 - A não execução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 

anteriormente enunciadas, poderá ensejar a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 

enumerados no art. 78 da Lei Federal Nº 8666/93.  

 

CLÁUSULA NONA - PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO: 

9.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

9.2 - Por se tratar de serviços continuados, o prazo contratual poderá ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos até o limite permitido pela nova redação dada pela Lei 9648 de 27 de maio de 1998 ao 

artigo 57, inciso II da Lei Federal 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO: 

10.1 - A CONTRATADA não poderá ceder totalmente este Contrato, sem prévia e expressa autorização do 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Visconde do Rio Branco/MG para dirimir questões relativas do 

presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, estando assim justos e contratados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma 

na presença de duas testemunhas. 

 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, __ de ____________ de 2022. 

 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

Representante Legal 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

_______________________________   __________________________________ 

CPF n.º ________________________                             CPF n.º ____________________________ 
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ANEXO IX 

MODELO DE ATESTADO QUANTO AO SOFTWARE 

ATESTADO 

A empresa___________ , inscrita no  CNPJ nº ________ , por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr(a) ________ , portador da Carteira de 

Identidade no e do CPF no ,  ATESTA  que  detém o direito de uso e de cessão do(s) software(s) 

ofertado(s) na presente licitação para o desenvolvimento dos trabalhos nas áreas de _____, 

_____,____, possuindo os poderes legais necessários ao perfeito e regular atendimento às 

exigências desta licitação. 

 

Atestamos, ainda, que assumimos o compromisso de realizar as atualizações e 

adequações necessárias à perfeita execução do software e à manutenção de sua funcionalidade 

e atendimento às normas e regulamentos pertinentes. 

 

 

Local e data. 

 

 

[Nome da empresa licitante] 

[Nome, cargo e assinatura do representante legal, previsto no contrato social] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

ANEXO XII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

PRC nº ___/____  – Pregão Presencial nº. ___/____ 

 

 

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, por seu 

representante legal o Sr. (a) _______________________________, portador da cédula de identidade 

nº________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do 

disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que cumpre os 

requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido no 

Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. 

 

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4º do Artigo 3º da 

Lei Complementar n.º 123/2006. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

Local e Data 

 

 

Nome 

 

Nome e assinatura da Licitante 

 


