
 
                                                                          
                                                         
 

 
Prefeitura Municipal de Terra Santa 

CNPJ: 23.060.866/0001-93 

Comissão Permanente de Licitação 

          ______________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Dr. Lauro Sodré, 527– Centro – Tel: (93) 3538–1149 – e - mail: licitacaopmts@outlookl.com - Cep: 68.285-000 - Terra Santa-Pará 
 

 

 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00023/2021 

 
PESQUISA DE MERCADO 

 
 

ITEM OBJETO UNIDADE 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

01 

 

 

Locação de software de Sistema de 

Contabilidade Pública Integrado-SCPI8. 
MÊS R$ 2.000,00 

R$ 9.000,00 

Módulo Compras MÊS R$ 1.000,00 

Módulo Licitação MÊS R$ 1.000,00 

Módulo Patrimônio MÊS R$ 500,00 

Módulo Almoxarifado MÊS R$ 500,00 

Módulo Orçamento MÊS R$ 1.000,00 

Módulo PPA MÊS R$ 1.000,00 

Módulo LDO MÊS R$ 1.000,00 

Módulo Transparência MÊS R$ 1.000,00 

02 

Locação de software de Sistema 

Integrado de Pessoal-SIP7 
MÊS R$ 3.000,00 

R$ 5.000,00 
Módulo Transparência com Pessoal MÊS R$ 1.000,00 

Módulo Contra Cheque WEB MÊS R$ 1.000,00 

03 

Locação de software de Sistema 

Integrado de Arrecadação -SIA 
MÊS R$ 3.000,00 

R$ 9.000,00 Módulo Notas Fiscal Eletrônica – NF-e MÊS R$ 3.000,00 

Módulo Serviços WEB MÊS R$ 3.000,00 

TOTAL R$ 23.000,00 

Vinte e três mil reais 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
 
01. Sistema de Contabilidade Pública Integrada: 
 
CONTAS/CONTABILIDADE: Auxilia nos lançamentos e registros da execução, permitindo controle inteligente de todos os 
compromissos, sem deixar de atender todas as exigências legais. 
 
COMPRAS: Inicia e conduz o usuário em todo o processamento de compras, com a simples formalização de um pedido 
de compra, passando por todo o processo de licitação, todas as fases da despesa, registros de entradas e saídas de 
almoxarifado e controle de frota. 
 
PATRIMÔNIO: Permite administrar a área de patrimônio acompanhando a movimentação física e financeira, fazendo uma 
atualização automática e global dos bens nas variações econômicas e no balanço patrimonial. 
DIÁRIO/RAZÃO: Registra o fluxo de lançamentos nos quatro sistemas (orçamentário, financeiro, patrimonial e 
econômico) isolados e conjuntos para cada fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, 
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obtendo automaticamente o resultado de balanço e seus anexos, utilizando simultaneamente tanto o plano de contas 
local como os diversos modelos adotados pelos TCM/PA. 
 
BALANÇO: Produz, sem interferência do usuário, todos os demonstrativos de balanço anual nos quatro sistemas, tanto 
de balanço consolidado, não consolidado, de fundos, autarquias ou de um simples vínculo entre despesa e receita. 
Analisa, imprime e aponta eventuais divergências nos balanços. 
 
ENSINO: Todos os demonstrativos para atendimento dos dispositivos e normas legais. Análises e demonstrativos para 
acompanhamento diário, decendial, mensal e trimestral, norteando a correta aplicação dos recursos vinculados ao 
ensino. 
 
LC 101: Todos os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos moldes das Portarias do MF/STN e dos 
Tribunais de Contas Estaduais, com periodicidade pré-estipulada pelo usuário, para adoção de medidas e cumprimento 
das exigências legais. 
 
HOMEPAGE: Processa dados e prepara automaticamente a página para divulgação na internet, gerando todos os 
demonstrativos exigidos pelo TCU e pela LC 101 em formato HTML ou PDF. 
 
ORÇAMENTO: Integrado ao PPA e à LDO o orçamento foi programado para processar todos os demonstrativos exigidos 
pelas normas legais. Faz análises de aplicações vinculadas e produz demonstrativos individualizados por fundos ou 
empresas públicas. 
 
PPA/LDO: Foi programado para servir de suporte ao processo de planejamento permanente do município, processar e 
produzir todos os demonstrativos exigidos pelas normas legais. 
 
02. Sistema Integrado de Pessoal: 
 
PARÂMETROS: Destaca-se no menu parâmetros o cadastro de unidades e as configurações de integração contábil com 
o SCPI através de arquivos XML, conforme as categorias de despesa com suporte à AUDESP. As tabelas de previdência 
nacional, municipal, para aposentados e IRRF, com flexibilidade para inclusões e alterações. A tabela de cargos com 
CBO possui opção para SIPREV. Mudança de salário automático, histórico de alterações legais do quadro de cargos e 
salários (este último com opção de desfazer), útil para simulação do impacto do aumento de salário, contas e convênios 
da empresa, etc. 
 
EVENTOS: Permite a configuração de inúmeras bases de cálculo, tais como, a soma de outros eventos, uma base fixa, 
uma referência salarial diferente do salário base, entre outros. Novas opções de cálculos posteriores ao valor 
encontrado e intervalo de percentual semelhante ao mecanismo de alíquota para previdência. Parâmetros específicos 
para programação de pagamento de adicionais de tempo de serviço, também com opção de intervalo de percentual com 
base na quantidade de anos e demonstração legível do progresso do adicional no holerite. 
 
MANUTENÇÃO: Manipulação completa de todas as informações relativas ao trabalhador, desde a admissão até a 
demissão. Assistente para inclusão de eventos fixos em massa filtrada por diversos critérios, manutenção de eventos 
variáveis otimizado para lançamento de empréstimos gerando apenas um registro, facilitando a manutenção. Importação 
em layout de arquivos de convênios e empréstimos. Declarações ao INSS CAT e PPP. Registra e manipula informações 
de controle dos dispositivos de avaliação exigidos pela Emenda Constitucional nº 19 de 04/07/98. Manutenção do 
movimento mensal de contribuintes autônomos para informações à SEFIP. 
 
CÁLCULOS: Folha mensal. Adiantamento mensal. Recibo de férias com impressão apenas das férias gozadas e abono 
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pecuniário. Cálculo de licença-prêmio. Folha complementar com diversas opções de apuração e demonstração no mês 
desejado. Adiantamento e fechamento do 13º. Rescisão. Complementar de rescisão. 
 
MENSAIS: Impressão do recibo de pagamento em papel personalizado, inclusive frente e verso, e formulário fixo de 
gráfica com alta velocidade em impressoras matriciais. Folha de pagamento e resumo completo para contabilização. 
Relação da previdência, IRRF e FGTS com resumo. Geração de arquivos conforme layout para SEFIP, CAGED, SIPREV, 
crédito bancário com opção para gerar grupos intercalados de divisão, subdivisão, unidade/custeio, vínculo, entre 
outros. Relação de trabalhadores que possuem um determinado evento no cadastro de fixos, eventuais ou no 
movimento, com diversos filtros, agrupamentos e ordenações. 
EVENTUAIS: Opção para impressão de demonstrativo de cargos/funções/empregos entre outros arquivos e relatórios 
para diversos TCM/PA. Controle do PIS/PASEP desde a informação solicitada pelo banco até os valores a serem pagos 
na folha. Emissão de etiquetas personalizadas. Gerador de relatórios entre outros. 
 
ANUAIS: RAIS. DIRF. Informe de rendimentos. Ficha financeira por divisão, subdivisão, unidade ou individual. 
 
UTILITÁRIOS: Várias opções para melhor interagir com o usuário aumentando o desempenho do departamento e módulo 
de backup com agendamento. 
 
03. Sistema Integrado de Arrecadação: 
 
ISSQN:  
Possibilitar a administração de informações sobre o cadastro de pessoas jurídicas e físicas que exercem atividades no 
território do Município. 
Possibilitar que o cadastro mobiliário (econômico) possa funcionar referenciando ao cadastroimobiliário. 
Possibilitar o cadastro e controle de sócios, de acordo com suas cotas e ações, controlandoinclusive o percentual 
correspondente a cada um. 
Permitir ter um histórico das informações do cadastro econômico-fiscal com todas as informaçõeslançadas por 
alteração, desde a data de início da atividade. 
Possibilitar configurar o valor mínimo do débito e da parcela no cálculo da subreceita. 
Permitir a inclusão da entrega e devolução dos carnês de ISS e taxas mobiliárias. 
Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício. 
Possibilitar controlar e gerenciar os alvarás de localização e de vigilância sanitária e recolhimentode valores. 
Possibilitar consultas através de nome, parte do nome, cadastro, endereço, CPF/CNPJ eatividade (principal e 
secundárias) com, no mínimo, os seguintes comparadores: igual, diferente,entre, contém, não contém, contido, não 
contido, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual,inicia, termina. 
Deverá estar adequado à Lei Complementar 116. 
Possibilitar aos servidores municipais o fornecimento de informações do ISS on-line, tais como:declaração de serviços 
tomados, declaração de serviços prestados e atualizações cadastrais. 
Permitir diferenciação das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme lei. 
Conter programas para gestão do cadastro econômico-fiscal, cálculo e lançamento do ISSQN, EI(Empreendedor 
Individual) e das chamadas Taxas de Licença. 
Permitir o cálculo e lançamento do ISSQN Fixo Anual, ISSQN Estimativa Fiscal, ISSQN sujeito àhomologação (inclusive 
ISSRF), Taxa de Licença Anual, Ambulante, Eventual e de utilização delogradouros públicos. 
Possuir rotina para a geração automática e parametrizada do lançamento do ISS e Taxas. 
Possibilitar a configuração de desconto de pagamento à vista dos lançamentos de ISS e taxas de modo diferenciado 
para os contribuintes inscritos em dívida ativa. 
Gerenciar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, possibilitando destacar a atividade principal e as 
secundárias. 
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Controlar as vistorias executas nas empresas (econômico) bem como identificar o grupo de fiscal que realizou a vistoria. 
Permitir o relacionamento do cadastro de atividades com a tabela de CBO para identificação dos autônomos. 
Permitir informar endereço de correspondência com as seguintes opções: endereço alternativo,contribuinte, domicílio 
fiscal (empresa), contador. 
Gerenciar as operações da situação cadastral mobiliaria tais como: ativos, baixados, desativados,suspensos e ainda 
realizar a inclusão de novos tipos de situação cadastral. 
Verificar a existência de débitos anteriores na inclusão dos integrantes do quadro societário das empresas estabelecidas 
no município. 
Permitir informar o posicionamento geográfico do endereçamento do cadastro econômico, como opção de buscar e 
visualizar as coordenadas geográficas através de mapa. 
Permitir configuração das informações referentes a cadastro de atividades vinculado à o cadastro mobiliário 
(econômico). 
Permitir que o usuário possa configurar novas informações vinculadas ao cadastro econômico fiscal. 
Possibilita desabilitar informações Contabilidade Pública do cadastro mobiliário (econômico-fiscal)quando não se deseja 
mais administrá-las. 
Permitir o cadastro das atividades no padrão CNAE, atendendo ao padrão nacional decodificação de atividades 
econômicas e permite que a Administração classifique as pessoasjurídicas e físicas com maior detalhamento. 
Permitir a visualização no cadastro mobiliário (econômico-fiscal) a data e o nome do usuário que realizou a última 
alteração. 
Possibilitar a emissão das guias de recolhimento em diferentes modelos e condições e pagamento com seleção no 
momento da impressão. 
 
FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA: 
Possibilitar buscar os valores em aberto e não fiscalizados da dívida ativa e/ou ISS, para posterior notificação; 
Ter controle das empresas, optantes do Simples Nacional, controlando período de vigência da opção, conforme lei 
complementar 123/2006, para não gerar lançamento do ISS, com relatório das empresas optantes; 
Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas 
Possibilitar fiscalizar serviços tomados; 
Permitir gerenciar e controlar o período de fiscalização do contribuinte; 
Permitir o controle de contribuintes em fiscalização ou fiscalizado; 
Possibilitar o controle e a liberação de AIDF’S; 
Gerar auto de infrações e notificações aos contribuintes; 
Permitir cadastramento de infrações conforme lei municipal; 
Emissão e gerenciamento de todo o procedimento de 
fiscalização (Termo de início/ Intimação/ Notificação Fiscal/ Auto de Infração/ Planilha de Cálculo/Termo de 
Encerramento); 
Permitir a inscrição em dívida ativa dos valores notificados e não pagos; 
Permitir suspensão de notificações e autos de infração, bem como controlar suas movimentações durante o processo. 
Possibilitar a consulta de ações por fiscal 
 
IPTU: 
Permitir que seja efetuado o cadastro de bairros, logradouros, planta de valores, loteamentos,condomínios, 
contribuintes, edifícios. 
Permitir que no cadastro de logradouros, estes possam ser relacionados com todos os bairros por onde passam, e que 
esta informação seja utilizada para consistência de entrada de dados cadastrais no cadastro imobiliário. 
Possibilitar consultas através de nome, parte do nome, cadastro, inscrição, logradouros eCPF/CNPJ, com no mínimo os 
seguintes comparadores: igual, diferente, entre, contém, não contém, contido, não contido, maior, maior ou igual, menor, 
menor ou igual, inicia, termina. 
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Permitir manter um histórico de alterações que possibilite sua consulta. Realizar ainda, a emissãode um espelho das 
informações do cadastro imobiliário, no momento do lançamento, de qualquer uma das sequências de cálculo realizadas 
a qualquer tempo. 
Possibilitar o cadastro de mais de um contribuinte por imóvel, de acordo com sua respectiva fração ideal ou percentual. 
Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício. 
Possibilitar a cobrança ou não da taxa da coleta de lixo para cada unidade imobiliária, de acordo com a utilização da 
edificação. 
Possibilitar cadastramento imobiliário rural. Com campos configuráveis conforme boletim cadastral da prefeitura. 
Podendo informar seus responsáveis e demais proprietários do Imóvel. 
Possibilitar que a planta de valores seja configurável, baseada no boletim de cadastro e na localização do imóvel. 
Possibilitar que seja efetuada a configuração do valor mínimo do débito e da parcela. 
Permitir controlar a entrega e devolução dos carnês de IPTU. 
Possibilitar a configuração de desconto de pagamento à vista do IPTU de modo diferenciado para os contribuintes 
inscritos em dívida ativa. 
Permitir prorrogar os vencimentos sem cobrança de multa e juros individualizada por cadastro,sub-receita ou forma de 
pagamento. 
Controlar as vistorias executas nos imóveis bem como identificar o grupo de fiscal que realizou. 
Permitir informar endereço de correspondência com as seguintes opções: endereço alternativo,contribuinte, 
responsável, imóvel, imobiliárias. 
Não permitir cadastrar endereço do imóvel sem relacionamento entre o logradouro e bairro. 
Permitir configurar novas informações no cadastro de seções, adicionando novos serviços à o trecho de logradouro, 
sem necessidade de contratação de serviço de customização. 
Possibilita ao servidor incluir novas informações cadastrais imobiliárias para controle, por configuração, sem 
necessidade de contratação de serviços de customização. 
Demonstrar mensagem de erro se o servidor incluir ou alterar cadastro imobiliário e cadastro de seções incompatível 
com o cadastro de logradouros. 
Permitir acesso a informações sobre logradouros / trechos e bairros existentes no ato de inclusão do cadastro ou sua 
alteração. 
Permitir desabilitar determinadas informações do cadastro imobiliário. 
Permitir relacionar imagens ao cadastro imobiliário, criando uma referência visual pra cada imóvel. 
Demonstrar no cadastro imobiliário informa a data e o nome do usuário que realizou a última alteração no registro em 
questão. 
Possibilitar realizar o desmembramento de imóveis. O contribuinte que possui 1 imóvel e deseja que este imóvel seja 
dividido, constituindo mais de um imóvel. 
Permitir que os campos que compõem a inscrição imobiliária sejam configuráveis, podendo alterar a ordem, tamanho e a 
descrição dos campos. 
Possibilitar o vínculo do cadastro único de pessoas a o conselho de classe (CRECI) que identifica as imobiliárias, assim 
relacionando as Imobiliárias com os Imóveis, podendo emitir os carnês de IPTU por imobiliária. 
Permite recálculos de IPTU quitado com lançamentos de diferenças ou créditos. 
 
ITBI: 
Permitir o controle das guias de ITBI urbano e rural. 
Permitir o controle de compradores e vendedores. 
Emissão de guias de ITBI com código de barras. 
Permitir emissão de relatório estatístico por zona e setor para acompanhamento dos valores. 
Permitir a consulta as guias emitidas e pagas. 
Permitir baixa automática na tesouraria. 
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TAXAS E TARIFAS: 
Permitir que seja configurável a fórmula de cálculo de cada tarifa ou taxa a ser cobrada nas diversas secretarias e 
setores do município. 
Permitir a emissão de guias de recolhimento em padrão bancário, com automático cálculo de acréscimos quando em 
atraso, possibilitando a configuração e emissão de diversos layout’s. 
Conter programa para que a Secretaria responsável configure os cálculos e defina os valores, deforma que as 
secretarias afins possam cobrá-los sempre que os serviços forem solicitados. 
Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam o cálculo automático de qualquer taxa controlada pelo 
sistema, previstos na legislação municipal, sem a necessidade de digitação manual do valor final. 
Possibilita a extinção de débitos por serviços não realizados. 
Permite vincular qualquer receita a o cadastro imobiliário ou cadastro econômico. 
 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO: 
Calcular todos os impostos ou taxas, pertinentes a cada cadastro técnico utilizando dados implantados na tabela de 
parâmetros, sem a dependência de alterações nos programas de cálculo e ainda permitir cálculo individual ou geral. 
Permitir a configuração de juros (simples, composto, price) no financiamento de todos os tributos. 
Permitir o cadastramento e manutenção de: Bancos, Tributos, moedas, Mensagens de carnês. 
Permitir configuração dos seguintes parâmetros: valor da moeda de correção, multa e juros demora pelo atraso de 
pagamentos. 
Permitir que sejam lançados os débitos vencidos e não pagos para o módulo de dívida ativa,através de procedimento de 
inscrição, de forma automática. 
Possibilitar efetuar as baixas de pagamento dos débitos de qualquer origem tributária,automaticamente e de forma 
centralizada, através dos movimentos de arrecadação fornecidos pelos Bancos, realizando diferenciação entre data de 
pagamento e data de baixa. 
Efetuar registro e controle das diferenças de pagamento de forma automática e centralizada, com possibilidade de 
lançamento complementar da diferença (quando recolhimento a menor), para o contribuinte ou para o banco responsável 
pelo recolhimento. 
Realizar controle das baixas de pagamento por lote e impossibilitar qualquer alteração no lote de pagamento, a partir do 
momento que a contabilidade tiver realizado os devidos lançamentos de receita. 
Possibilitar a emissão dos carnês com opção para código de barras, segunda via de carnês,possibilitando os seguintes 
filtros de pesquisa: número do lançamento, número da parcela,contribuinte, cadastro econômico, cadastro imobiliário e 
data de vencimento de forma intercalada. 
Possibilita a emissão de guia de recolhimento com diversos tipos de modelos, obedecendo à configuração do convênio 
bancário. 
Possibilitar cadastrar várias moedas no sistema, tendo a facilidade de cadastramento de valores de indexadores para 
intervalos de datas. 
Possibilitar o cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de atualização monetária. 
Permitir a emissão da certidão positiva, negativa e positiva com efeito negativo automaticamente,para diversas 
finalidades (configuráveis) para imóveis, econômicos ou contribuintes, verificando os débitos eventualmente existentes 
de todas as receitas. 
Permitir que na consulta de extrato de débitos seja pesquisado de forma individual por contribuinte, por cadastros 
(imobiliário e econômico), permitindo realizar as ações de emitir a guia de recolhimento, parcelar e Re parcelar débitos, 
bem como a impressão do relatório em layout totalmente configurável. 
Possibilitar a classificação das receitas tributarias, informando as movimentações executadas(lançamento, pagamento, 
remissão, restituição, cancelamento, imunidade, isenção, descontos)disponibilizando as informações para o sistema 
contabilidade municipal. 
Gerenciar os índices/indexadores de correção e/ou atualização monetária, bem como o controle de mudanças de moeda. 
Gerenciar todo conjunto de fórmulas relativas ao cálculo dos tributos controlados pelo sistema, deforma parametrizada. 
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Demonstrativo das parcelas arrecadadas por tributo, com os seguintes filtros de pesquisa: data de pagamento, data de 
crédito, lote, receita, banco, agência. 
Permitir o cadastro de restrições por contribuinte emitindo alerta nas seguintes rotinas: No acesso ao sistema, na 
emissão de certidão, parcelamento de dívida ativa e extrato de débito. 
Possuir ferramenta para que a Administração possa configurar totalmente o layout de seus modelos de carnês, inclusive 
quanto ao tamanho do papel a ser utilizado. 
Possuir guia unificada, possibilitando a seleção dos diversos tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa,Contribuição de Melhoria, 
Parcelamentos e demais) que devem ser impressos na guia. 
Permitir o controle de emissão 2º via com acréscimo de taxa de emissão. 
Permitir o cancelamento, estorno, suspensão, remissão de qualquer receita com inclusão do motivo e observação 
pertinente ao ato, relacionando com um protocolo. 
Possibilitar simulações de lançamentos de qualquer receita, não interferindo nos lançamento que estão ativos. A partir 
da simulação pode-se efetivar o respectivo lançamento. 
Permitir configurar diversos tipos de isenções bem como a identificação da sub-receita que poderá ser isenta. 
Registra e/ou altera informações cadastrais com base em julgamento de processos de isenção. 
Gerar arquivo para SEFAZ-RS, PIT (IPTU, ITBI Urbano, ITBI Rural, Logradouros, Planta de Valores Urbano, Planta de 
Valores Rural). 
Gestão de Créditos – Compensações, restituições. 
 
DIVIDA ATIVA: 
Conter recursos para administrar todos os tributos inscritos em dívida ativa também em função de sua origem (IPTU, 
ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria e outros), no que se refere à inscrição e cobrança, administrativa ou judicial. 
Permitir o controle e emissão dos livros de registro de dívida ativa (termos de abertura e encerramento e fundamentação 
legal) controlando, no registro das inscrições, o número e a folha em que a mesma se encontra no livro de registros. 
Possuir meios para identificação de maneira automática dos parcelamentos em atraso, podendo selecionar o número de 
parcelas atrasadas que se deseja filtrar, para que seja procedido o cancelamento do parcelamento de acordo com o que 
prevê a legislação municipal. 
Requerer o contribuinte responsável pelo parcelamento no momento da efetivação no sistema. 
Possibilitar a emissão e o controle de notificações de diversos tipos e modelos, de petições para cobrança judicial, de 
certidões em texto e layout definido pelo usuário. 
Possibilitar informar os có-responsáveis da dívida ativa, com possibilidade de listar os mesmos nas notificações, CDAs, 
carnês e qualquer texto em que seja necessário. 
Controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre e no ato da inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), 
com cálculos de atualizações e acréscimos legais. 
Possuir sistema de controle de andamento das CDAs, bem como geração e emissão de iniciais dos processos jurídicos. 
Realizar controle de processos de cobrança judicial, inclusive com relação a suas fases:notificação, certidão, petição, 
ajuizamento. 
Possuir rotinas de inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas vencidas e não pagas,registradas na conta 
corrente fiscal, de acordo com a legislação. 
Possibilitar a configuração do parcelamento de dívida ativa, podendo parcelar várias receitas,conceder descontos 
através de leis municipais, estabelecendo um valor mínimo por parcela e período de vigência da lei. 
Possuir demonstrativo analítico dos parcelamentos e reparcelamentos num determinado período ou contribuintes. 
Possuir demonstrativo analítico dos débitos inscritos em dívida ativa. 
Possuir demonstrativo dos débitos ajuizados, pago, abertos, cancelados. Emitidos por contribuinte,imóvel ou 
econômico. 
Possuir demonstrativo de débitos prescritos e a prescrever. 
Possibilita a criação e administração de diversos programas de recuperação de dívida ativa, com controle de descontos 
diferenciados em sendo o caso. 
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Possibilita o parcelamento de débitos do contribuinte, de diversas origens e exercícios, mantendo informações sobre a 
origem dos créditos fiscais. 
Contem rotinas para o cancelamento do parcelamento, mesmo quando com parcelas pagas,descontando-se o valor 
proporcionalmente nas inscrições. 
Processa o a classificação contábil e gera a planilha e/ou arquivo para contabilização das movimentações efetuadas na 
dívida ativa, como extinções e pagamentos. 
Integração da Dívida Ativa com o CRA – Protesto CDA. 
DESIF – Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras conforme regulamentação ABRASF,versão 2.0. 
 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: 
Conter programas para manutenção de informações necessárias aos serviços de fiscalização de obras e posturas. 
Possuir controle de engenheiros/arquitetos responsáveis pelas obras, com controle do número do CREA e data de 
validade. 
Possuir controle de construtoras, com controle de data de validade, possibilitando o relacionamento dos 
Engenheiros/Arquitetos com as mesmas. 
Possibilitar o controle do tipo de alvará a ser liberado para: construção, ampliação, demolição e reforma. 
Possuir o controle das finalidades dos alvarás/obras com, no mínimo, as seguintes finalidades:residencial, comercial, 
industrial, prestação de serviço, templo, mista. 
Possibilitar a personalização dos tipos de construção a serem utilizados no controle de alvarás/obras. 
Possuir controle dos tipos de construção, com no mínimo os seguintes tipos: concreto superior,concreto médio, 
alvenaria superior, alvenaria média, alvenaria simples, madeira dupla, madeira simples, madeira bruta, mista simples, 
mista média, precária, área aberta, box/garagem. 
Possuir cadastro dos alvarás/obras controlando se o alvará é do tipo normal, regularização ou parcial. 
Possibilitar nomear a obra. 
Possibilitar gerenciar novas informações a respeito do controle de alvarás/obras, sem a necessidade de intervenção em 
códigos-fonte. 
Possibilitar controle de conclusão de obras/alvarás de forma parcial ou total, com a data de conclusão (no caso de 
conclusão parcial, deve solicitar a área da obra que foi concluída),numerando separadamente cada conclusão. 
Possibilitar a configuração das características do imóvel e medidas, para atualização automática na conclusão da obra. 
Permitir relacionar os fiscais responsáveis na conclusão de obras/alvarás. 
Permitir o cálculo/lançamento de valores para os diversos tipos de alvarás, bem como o lançamento de taxas e tributos 
diversos conforme definido em suas fórmulas de cálculo. 
Possibilitar a configuração dos parâmetros/fórmulas de cálculo de tributos/taxas a serem executados no módulo, de tal 
forma que seja desnecessário: a informação manual de valores e intervenção em código-fonte. 
Possibilitar a emissão dos diversos alvarás com layout totalmente configurável, buscando as informações utilizadas no 
processo de liberação dos mesmos. 
Possibilitar a emissão de Habite-se (conclusão de alvará) com layout totalmente configurável,buscando as informações 
utilizadas no processo de liberação do mesmo. 
Permitir a utilização do controle de obras/alvarás tanto para imóveis urbanos como rurais. 
Emitir as guias com layout personalizado, com código de barras padrão Febraban, inclusivecalculando automaticamente 
os acréscimos para o caso de pagamentos em atraso. 
Possibilitar o controle das demais licenças de construções:muro,cerca. 
 
CONTROLE DE CEMITÉRIO: 
Permitir o cadastramento de Cemitérios, Plano, Bloco/Quadra, tipo de Carneira, sequência,Responsável. 
Permitir o cadastro de Falecidos. 
Permitir o cadastro de responsáveis, interligados pelo cadastro geral. 
Permitir manuseio dos parâmetros de cálculo do Cemitério. 
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Permitir o cálculo Geral e Parcial da taxa de Aluguel cemitério, conforme código tributário municipal. 
Permitir a emissão geral do Cemitério conforme lay-out definido. 
Permitir gerar arquivos em TXT ou PDF para emissão externa (em gráficas), dos carnês. 
Permitir a emissão de relatórios com a posição de cálculo do Cemitério com gráficos. 
Permitir a emissão de relatórios comparativos com anos anteriores do cálculo do Cemitério. 
Permitir a emissão de carnês de cobrança ou recibos conforme lay-out preestabelecido, com códigode barras 
FEBRABAN. 
Possibilitar consultas através de nome do responsável ou do falecido, parte do nome, cadastro,inscrição (cemitério, 
plano, bloco/quadra, tipo de carneira, número da carneira e sequência) eCPF/CNPJ. 
 
CONTROLE DE PROJETOS: 
Cadastro das obras a serem executadas pelos contribuintes. 
Cadastro de Responsáveis Técnicos pela Obra. 
Cadastro do Engenheiro Responsável pela Obra. 
Liberação de Alvará da Obra. 
Liberação de Habite-se Parcial e Total. 
Geração de Arquivo para o INSS das obras. 
Emissão de Alvará Configurável. 
Emissão de Relatório das Obras. 
Consulta Obras Cadastradas. 
 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA: 
Permitir à autoridade fiscal liberar ou cancelar qualquer autorização para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas em 
qualquer momento. 
Permitir ao usuário (emissor da Nota Fiscal Eletrônica) a consulta das Notas Fiscais Eletrônicas,tanto emitidas quanto 
tomadas. 
Permitir a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas em branco, para preenchimento manual, com numeração e quantidade 
controlada pela Prefeitura; 
Permitir, na emissão das Notas Fiscais Eletrônicas, a utilização de vários itens da Lista de Serviços, conforme 
classificação da Lei Complementar 116/03, inclusive na mesma nota; 
Possibilitar, a qualquer usuário (cidadão, entidade, empresa, etc.), verificar a autenticidade das Notas Fiscais eletrônicas 
emitidas; 
Permitir que no momento da liberação da autorização para o uso da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, o usuário 
liberador permita ou não, que o contador do contribuinte realize a emissão pelo sistema online; 
Permitir que o prestador de serviço, usuário final da NFS-e, possa configurar logo da empresa para ser utilizado no 
corpo da NFS-e. 
Permitir ao prestador de serviço configurar uma observação padrão a ser sugerida em toda a emissão de NFS-e 
Permitir ao prestador de serviço configurar informação complementar padrão, em momento anterior a emissão da NFS-e, 
a ser sugerida em toda a emissão de NFS-e. 
Permitir o uso de tabelas(linhas x colunas) personalizadas na configuração e na emissão da NFS-e para as informações 
complementares, possibilitando a escolha do número de linhas e colunas,o software deve deixar que sejam digitadas 
informações nas células da tabela. 
Permitir configurar se o prestador de serviço pode cancelar a NFS-e depois do termino da competência. 
Permitir configurar um determinado número de dias após o termino da competência onde o prestador de serviço está 
autorizado a cancelar a NFS-e, independentemente de estar configurado para poder cancelar a NFS-e depois do termino 
da competência. 
Enviar e-mail automaticamente ao tomador do serviço quando a NFS-e for cancelada. 
Permitir configurar se o nome fantasia dos prestadores de serviços usuários da NFS-e sairá no corpo da NFS-e. 
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Permitir aos contadores/contribuintes exportar as NFS-e emitidas, no mesmo layout/formato do arquivo utilizado para 
importar os dados de declarações no módulo de Escrita fiscal. 
Possibilitando aos contadores eliminar o retrabalho de digitação das NFS-e´s em software de controle contábil 
devidamente adequado para realizar esta importação. 
Permitir realizar o download do arquivo XML utilizado para gerar a NFS-e, quando esta for feitavia integração. 
Permitir realizar o download do arquivo de retorno(XML) resultado da integração, para cada NFSe,quando esta for feita 
via integração. 
Permitir integração entre o software de faturamento do contribuinte e o software de NFS-e. 
Possibilitando o usuário de NFS-e personalize seu software de faturamento para enviar NFS-e em formato 
XML(integração) para a prefeitura diretamente via URL receptora. Deverá também possuir software desktop, a ser 
instalado no emissor de NFS-e, que possibilite a integração deforma facilitada, sendo que este transmitirá os arquivos 
XML para a prefeitura, bastando o software de faturamento do contribuinte gerar o arquivo xml em uma determinada 
pasta do computador. 
Possuir esquema(XSD) de validação de XML, para utilização na integração da NFS-e com o software de faturamento do 
contribuinte, tanto para o XML de envio como para o XML de retorno. 
Permitir utilização de Recibo Provisório de Serviço (RPS) com numeração sequencial crescente controlada pela 
Prefeitura, devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal, consistido pelo 
software. 
Controlar as autorizações de uso de Recibo Provisório de Serviço(RPS), sendo está cadastrada pelo próprio contribuinte 
indicando o número de recibos que utilizará e a liberação da mesma com avaliação da prefeitura, só então deverá ser 
possível utilizar o Recibo Provisório deServiço(RPS). 
Permitir ao contribuinte enviar o Recibo Provisório de Serviço (RPS) via integração ou lote de RPS para posterior 
conversão em Nota Fiscal Eletrônica de serviço eletrônica. 
Possibilitar o vínculo na nota fiscal de serviço eletrônica com o RPS enviado via integração,possibilitar vincular também 
no preenchimento manual da NFS-e no site. 
Possibilitar que o tomador de serviço efetue denúncia da não conversão do RPS em nota fiscal de serviço eletrônica. 
Registrar de forma automática denúncia da não conversão/uso irregular do RPS em nota fiscal de serviço eletrônica no 
prazo quando via integração for tentado enviar um RPS que não esteja autorizado, que esteja sendo convertido fora do 
prazo ou ainda RPS já utilizado. 
O software deverá negar o recebimento de RPS já transformado em NFS-e, ou não está autorizado. 
Permitir ao emissor da NFS-e realizar comunicação de irregularidade cadastral, para pessoas que não possuem cadastro 
econômico no município no momento da emissão da NFS-e, gerando um processo de solicitação de alteração cadastral 
que ficará pendente até que um funcionário do município realize a liberação ou indeferimento da mesma. 
 
ESCRITA FISCAL: 
Disponibilizar meios para que o contribuinte envie à prefeitura, via internet, informações fiscais de todos os serviços 
prestados e tomados por ele, através de declarações de Documentos Fiscais Emitidos e de declarações de documentos 
fiscais recebidos. 
Possibilitar a emissão de guias de recolhimento. 
Disponibilizar meios para que a Administração Municipal verifique as informações enviadas pelos contribuintes por meio 
das Declarações, tais como: serviços prestados por Empresas de fora do Município, serviços prestados por Empresas 
locais, serviços prestados fora da Cidade por Empresas locais, relação dos Serviços com maiores 
Arrecadações/Declarações, comparativo entre Serviços prestados e tomados para procedimentos fiscais. 
Possibilitar o lançamento automático dos valores declarados no Sistema de Tributação. 
Disponibilizar meios para que o contribuinte realize as declarações de serviços prestados e/ou tomados, manual, 
informando os documentos fiscais individualmente, ou através de arquivo de sistemas de escrita fiscal ou contábil 
utilizados por empresas e escritórios de contabilidade (layout definido pela Prefeitura) com todos os documentos a 
serem declarados. 
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Ter opção de emitir Recibo de Declaração de ISS e de ISS Retido. 
Possibilitar a escrituração, com acesso seguro, de documentos fiscais e ou cupons fiscais emitidos e recebidos, 
contendo necessariamente: razão social do declarante/contribuinte;CNPJ/CPF; endereço completo; número do Cadastro 
Municipal Mobiliário, quando tiver;número e data de emissão do documento fiscal; valor dos serviços prestados e/ou 
tomados e atividade exercida, em conformidade com a lista de serviços. 
Possibilitar a escrituração para: prestadores de serviços; tomadores de serviços sujeitos ou não àsubstituição tributária; 
serviços eventuais, não enquadrados no cadastro mobiliário; escolas,academias de ginástica, hotéis, motéis, 
estacionamentos, teatros, salas de espetáculo, entre outros, cujo tomador de serviço é pessoa física; escritórios 
contábeis, possibilitando escrituração de todos os seus clientes (prestador/ tomador de serviços); 
Permitir ao declarante que efetue seu cadastro e conceda permissão de acesso aos funcionários. 
Permitir que a solicitação de cadastro de declarante seja confirmada pelo Fisco, habilitando-opara utilização da 
ferramenta. 
Permitir declarações retificadoras possibilitando emissão da guia de pagamento ou compensação do valor em outra 
declaração. 
Possibilitar a declaração simplificada informando previamente apenas o mês de competência, a atividade e o valor, com 
emissão da Guia de Recolhimento do ISS, para obrigação posterior da escrituração de todas as notas fiscais referentes a 
esta competência. 
Permitir mais de uma declaração por competência. 
Atender a LC 123/2006 referente ao Simples Nacional. 
Emitir Livro de ISS especificando as declarações normais e retificadoras; 
Permitir definição de fórmulas de cálculo para cobrança do ISS. 
Possibilitar o enquadramento de atividades não relacionadas no cadastro da empresa. 
Permitir efetuar Declaração Sem Movimento. 
Integração com o sistema de tributação para cadastro único de contribuintes, registrar a arrecadação e inscrição em 
Dívida Ativa. 
Permitir a acumulação de guias com valores abaixo do determinado pela conforme lei municipal. 
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