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UÍURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
oão de No: 20181031001

ySÍ
Prefeitura Municipal de ltaituba

PROPONÉNTE :

NOME: BYTECAP LTDA.ME

ENDEREÇO : RUA JOVINO DINOA,No ,t993

BAIRRO I CENTRAL CIDADE: Macapa - Ap
CNPJ : 07.24í.399/0001.4í

O município de ltaituba, solicita que seja fornecid
pÍeliminar de preços e veíificação da modalidade

o os preços unitários e totais do(
de licitação cabível.

s) item(ns) abalxo especiÍicado(s), para fins de tevantamento

Sua rêsposta, de acordo com os preceitos legais, integíârá um processo âdminiskativo de compras, reservand
adquiriÍ apenas pane do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o mu

o-se a entidade, o direito de
nicípio de ltaituba.

CAP
1.399/0001_.41

ituba, 3'1 de Outubro de 20
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RESPONSÁVEt:

NOME: JOELSON DE AGUTAR





Especilicaçàa
ESPECTFlCAÇoES

O DE SOFTWARÉ
G/CÁS O8Ri6ÁÍÓRiÁSl

LACA
TECNAL ó o

Ás espec/íicaçôês do sollware atendan ao requisilo
!écnico de un sislen a multi plêlaÍorma que seráo quesilas
Obigatóios Stslema OpeÍaconalda aphcaçáa que seta
conpalivel êo afibienle Linux ou Windows SeNet 2012
R2(n ãa iníerioÍ); Sistena Operacional compallvel Linux au
Windaws SeNer 2012 R2 (náo inferio) no seíyidoÍ de
Aplicaçáo: Sistema Operaêional Linux ou Windows nas
máquinas clienles; Navêgadoí Firctox e Chromo paía
Linux ou Windows; Setuidor web cntupatlvelcom Linux ou
Windaws SeNeí 2012 R2 (náo inferioi no seNidoí do
apeQçãa. Todo nodula WEB deve set íesponsivo
possibilitando o acesso pot aliteíentes tatuêhhas de lela
sem perdê de conteúdo ou sobrepo§içáo inadequado:
Todo modulo WEB deve utilizar bgas páticas de
desenvalvimenlo de páginas web atíavés da utilização
correla e semànlica do HTML: PÍopiciar a personalizaçáo
do càbeçalho das págúas web paâ aptimorct as
eíraregrês de sEo. ESPEclFlcaçÔEs oo S,FTflARE
OBR/GÁIOR/ÁSr Ás €spealcaçles do sofvaÍe atende
êo requisito lécnico de um sistema DEKSTOP e WEB,
nulli plataforna que sáo obÍiqatórias: Sislema mulli
instituiçáo e con cadastro da insliluiçáo ílinilado:
Cadaslra (tnico cle cootibuintes : lnteiace ítnica do
soíÍware, lodos os prcgrarmas deveíáo rodaí em um
mesno anbienle: Toclos os relatórhs deveáo seí gerador
nos padrões PDF, TXÍ, HÍML e XML con âpresentaçáo
em lela entos da impressáa: A sistena deverá possut
CADASTRO ÚNICO de cidadáos, p€ssoás f/srcrs e
juÍidicas iclenlificadas pelo CPF ou CNPJ;Sislena cleverá
possui dicianério de dêdas inlegQdo na aplicação e con
possíbilidade cle consulla na mesma; Núme@ de u'uáíios
ilitfiitados no sistema; Único anbíente clo configuraçáo ê
liberaçáo do pêrmlssóes; ,Rêg/slro d6 logs de acesso
aulonáticos pelo sl§tema; Reg/slro dos acessos ao
slslema, cor', idenüfbaçáo dê máquina, lP e MAC;
Blaqueio por lP o MAC de máquina ao sisÍema, com
possibilidade de liberação por data e hora; Possibilidade
de inclusáo de ilens de nenls ao sislêmai Posslbirdade
de libetaçáade pemissão por exercícioe inslituiçáo; Help
de conlexlo no sislerrat Poss/bllidade de consulta das
rolinas aÍualizadas /,o s,slgma; Aviso autonático ao
usuáíb quanda da alualização do slslerna;
Disponibilizaçéo de lodos os Íontos dos prcgranas;
Auloização pae repassar a outros óígáos públicos todos
os s/slemas implemenlados na inslilutçào sem cuslo:
S/STEMA DE CONF/GURÁÇÔES. PeÍniu cadastío de
usuáias pata lnlranel: Peífiilr caclasho de usuários paía
exlranel; Pernili ciar peiis (grupos) de usuários parc
libeÍaçáa de permlssÕes em gtupo; PeÍmiti cadaslíêr
ilens de menu ou Íeaqíupá"los conforme necessidade do
adínintsltadq Petmtltt conlrolü Wtm]§séo pot e^erc;co
u suáia, gru pa de usu áio e por exercício; Petnili conlíole
de pernissáo pot exerclcio, instlutçâo. podendo um
nesna usuário passui diÍercnles perr4issÔe§ enlre ás
insliluições; Permiti o conllo/e de /ogs de âc6sso da ôase
de dados do sislema; Contole ale acesso aos ,'fers de
menus por insliluiçáo e usuáio: Possibililaí a inclusào e
gerenciamento cle íotinas ciêdas pela Prcfeitun;
Passibililar a consu/la aos usuários on-line r)o Sislema;
Permilir emissáo de rela!ôíio ale usuários con as rolinas
que possrem acesso, consu/la a clocufientâçáo do
sislefia. dicionádo de dados do slslema; Possibirdade dê
conlÍole de liberação de acesso ao slsrema pelas
seguintes chaves: lP, Data lnhial, Dala Final, Hara lnicial,
Hara Final, Usuário, lP da Rede; Cadastrc de
Deparlamenlas paQ configuÍação dos sistenas de líámile
de p/ocesso, alnoxarilados e oulros necessiem a
iclen ficação da localizaçáo do sistema; O sislema deveÍá
passuh rolina ande ficam gravadas lodas as mensagens
de alualizaçáo do nesmo; PerniliÍ o cadaslÍo de infinitas
lnslituiçóes no sislerrá; O sislemá cleverá permilit a
cansultâ clo dhionário de dados, idenlilbanclo loalas as
laóe/as do s/stema, seus campos, lndices e rclaçóes; O
sislena deveá disponibilizar rolna paÍâ que o usuáíb
allere sua sonha sempro; O sislema deverá possuií ratihê
pata libeÍaçéode peÍnissáo, onde podeíáo sernoneados
lláÍios usuários do pÍópÍia sislema paÍa executaÍem eslê
açáo; Passibildade de ane6çáa do exetclcto, podendo o
usuário lrabalhar em exeíclcios cliiercnles ao mesmo
lempa; Possibilidade de alleração do status do sislena,
padenclo se colacado cono: lora do aL seín pêrnissão ale
,ovos acessos e no aí. Esle procedinenlo possibilitê a
nanulenção segura do s/slemá; O sistema cleveá
clisponibilzar rctna que prccesse autonalicanenle as
perml§sôes dos usuários de un exerclcia para o oulro,
sen a noces§idade de digitaçáo dás mesmás;
Possibilidade de consulla aos /ogs do srslema,
dehtiícdnda a rol,na que acessou o s,stema e guars os
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dadas nênipulados pêla nesma; Passuh rclalório de
lnstiluiÇóes, Usuárias, DepaíamenÍos, Ácêsso dos
,soár,bs; O sislema deveá possibililar a geQçáo de
relalórios, onde o usuário adnihislÍadot podeíá inclui un
nova e disponibilizat como ufi item de menu e liberar
pemissáa aos usuários que clesejarem ullizar o hesmo;
O sislena cleverá possibilúat a integêçáo dos
deparTamenlas com o orçanenlo da preleilura,
tdenlificando as secreléias e seus depedamenlos, AREA
TRIBUTARIA: PeÍnitt o caclastÍo ale íegQs paía os
parcelamenlo paQ atendoÍ a legislaçáo: Pernitlr o
cadaslÍo dê gíupo a oigem clo clébílo, nanutençáo clo
calendário de paganenlos, grupos de débilos e taxas
especificas; PeÍniÜr a prcrrcgaçáo clo vencimento de
débilos: PeÍnitir a enissãode recibo de Íeceila PeÍnitk a
manutençáo da calendéia dosistena, podenclo assin ser
cadastÍados os leÍiados do munbípio e com islo perhli a
náo cobnnça do juras e mulÍas ,esles dlas; Poss/Dillar a
emf,sào de oectaêçáo de quilaçào, lTBl . IMPOSTO
IRÁNSM/SSÁO AÊNS IMOVEIS- Pemúr o contÍole dds
guias de lÍBl urbano e rural; Peíhilir o cohtrolê de
cafipradorcs e vendedotes: Enisséo de guias de lTBl
con código cle banas; Permíti enissáo de relàlétio
eslatÍslico pot zona e setoÍ para aconpanhanenlo dos
valores; Permilir a consu/lâ ás gu,ás ênitidas e pagas;
Pernilt baixê âulomálica; Passuií um cadaslrc pao os
tipas cle transaçáo de conpra e vendê;Possuií tolôa para
liberaçáa dasguias avaliadas; Pe.mitt a anulaçáo de una
libeÍaçào dê quia; Passibilitar a emissáo de guta
rellicadora; Passibililêí a efiBséo cle relalóio íesunido
do lfBl, Possibililar a emisseo de segundê via de una
guia; Apôs a geração da guia, o débito devoíá íicar
registÍêdo en nane do conprador, devendo confo ne o
casa, seu cancelamenlo ser processado e solicilado:
Possibilidacle do consulla de guia de lTBl; SISTEMA DE
FISCALIZAÇAO: Pemitit o cadaslro das agendas Í/sca§
Possibililat ê emissáo da guia de pagamento; Possiblilat
a consulla ao cadastro sanitário: Perniií a enissáo do
alvaÁ sênilátia: Possibililar o contole de vistoias e
noliÍicaçóesi Pernifu a enissáo e o controle de aulo de
inhaçáa; Passibilil â eâ,issão de racibos; Pemitií o
cadasto das planilhas cle levanlamento fiscal: Possibililar
a emissáo da teÍno ale levantamenlo GeÍar
aulonaticamenle os valoÍes dos lefi1os no linanceiÍo do
iSSQú Permilir a emissáo de íelatüios de visloria o aulo
de infÊçào; Possibilila o conttole do ptucesso fiscal;
Passibililaí a idanlilicaçáo dos iicais do fiunictpio: O
sislema deveÍá set multi setoL deven<lo conlrolat seloíes
de fiscalizaçéo descenlrar2ados e que os dados de um
gÍupo de fiscais possar, sea acessados §omert€ pelo
gtupa; ldenliíicaçáo das prccedêhcias das ôolrticaç5es e
aulos parê passibilída<le de agtupamenlo das ações
liscais pot tipo; Rolina para libê6çéo cle docunenlo para
inpresséo de nola fiscal; Possibilidade de registro aulos,
nolificaçóes e vistarias; O sistema cleveíá eslaí inlegíado
cofi a cenÍal de elencltmenlo Íacihlanclo assin a
canunicaçáo con os contibuinles; Consulla Alvará
Saniláriai Consulta aulos de inÍraçáo e nolifrcêçóes;
cÁDÁsrRo sÓc/o EcoNÔMlco - /ssQN. Pos§,b,ftar
que cadaslÍode alividades parmila a ikclusáodetodos os
llens necessáros para a delihiçáo e ca@ctedzaçáo da
insciçáo ecanômica, sendo adequada ao código Íributário
nunicipal; Possibilidêde de inclusáo de sóclos das
efipresas, que lambém são resporsávêis pelos c.ádilos
tibutários; Permili o regislÍo de clileíentes códoos clê

ativiclades desempenhadas pelo conlribuinle indicando a
pincipal e as secúndárias; Permitií a vinculaçéo de
ocupações ecanônicas, de acotdo com o CBO (Código
Brasileiro de acupações), pae inscrições de autônofios;
Permiti enissáo de guias dê êíecadaçéo, am cola única
ou divididos en parcelas. Conlenclo côdigo de banas paía
paganenlo nas agenlas aíracêdaalorcs; Passui íolinas
para elaboração dos acréscirros a incidien sobíe o
lançanenlo en deconência de alnsos nos paganentos,
coníorno legislação municipal: Possui rcfna de
impressào de 2a via de clocumentos de aÍecêdaçáo na
lnlernet (sile da Prefeilura); Peímitir que a extinção do
créclilolribulério, na fiodaliclacle de paganenlo, possa ser
feila aÍrêvés da caplação e ptucessafiento de arquivos
texlo dispanibilizêdos pelos agenles afiecadadores ou
bancos; Peínili a emissáo de guia complenehtaí de
/SSQN, Poss/àlrtar o cadastrc de tipos de alvaés,
parnanehle ou tempoíéíio: Possihilitat a identifrcaçéo clo
pode da enprcsa; Possibilidade de agtupanenlo das
alividades parê emissáo de rclatórios; CadaslÍo de lipos
de iserção de /SSQN; Possibilidade de emissáo de nolas
avíl/sas para pessoas /urídicas ou Íísiêas: Cantrole das
e/?rprcsas oplanles pelo simples; Ptocessamento dos
aeuivos da simples nacionali lnlegÍaÇão com o cadaslra
do MEI - Micro empreendedor ildividual, cofi inportação
de dados e píocessamenlo de aÍquivos; Possibildade de
inlegftçáo com sistemâs dê emissãa de nota liscal
elelÍônicê; Possibilidade de digitação dovaloí êslinado clo

issqn hxo ou vaiável; Consulla ao cadastro de atividades;
Relalóio financeiro do ,isg, vár,ável col, suas

.t\

§\§

,(



aÍecadações. Consula aa cadasto do s/,lptes e do MEl.
CADASTRO TÉCNICO MIJNICIPAL, PETMNT O
cadaslranenlo de Lotes, natticulas. loloatuenlas,pronllenles campíadores, outtos proprie!átioô,
carader[slicas, selores, ,acê de quadra, massa fali(la,
tuas e avenidas, facultado fracionanenla: peÍmitt o
cadaslra de lsençóes, por ano, periada, com percentual
de isenção, nativos o emissãa de caiiíicados; permitir o
càddsta de conhbuntes tnteiqaclos pelo c adastrc geral.
Petntttt a cadaslrc de inobtliárias tadhtando astn o
conlrole de tmaves vinculados a ssta, ássim coao os
rccebinentos de correspondéncjas tais cona Canés de
IPTU e ortros; Permitit o cadastÍo de novas constuções
com lodas á§ lntatmaçóes ,ecessá/ras a suâ
identticação, tacultado lQcioname nto, petmith nanuseio
dos parànetros de cálculo do tpTU; permilir o cálcuto
GeÍal e Parcial do lPÍlJ, conforne código hbutária
municlpalt Perniti a exclusáo do lpTlJ: perfiitir a enissão
getal do |PTU confotme tayout detinida; permitir geraí
arquivos em TXT au pDF pah enissáo externatem
gdl,ca,t oas catnês. PetmiÍ à em,ssáo oe rclalónos con
a posiçào de càlculo do tpTtJ com gàttcos. petm n a
em'ssáo de dos anas antenores do cálcuto do lplt)
Perm:th a enÉsào de cdrnés de cobGtnça ou rêcúos
confotme layaut pteestabelecdo, com códtgo de bêrras
FEBRABAN; Possibilitarconsufias através de none, paíe
do name. cadastro inscnçáo. togíadourcs e C1F/CNqJ;
Manlet o htstórico dos valores catculados de cada
e^erclcio: Posstbthlar a cobftnça ou náo cle taxas pa?
cada unidade fiob iêha de acotoo com a úülzaçào da
ecliíicaçâo; Pernili a inclusáo gerat de parceta ún;ca e a
prarragaçàa da nesna, além cle pernissáa de descanto
nesla patcetd únca conÍotne leEslaçâo núnic4al
Petntlú a contiguQçáo cle parcelas úncas oe tpTlJ,
podeld? a:sin set prcnagado a vencinenlo pot
ndlrlculc- Possibihtar a_ dentúcaçào de enctercço de
entrcqa coNTRtqutçÃa DE MEL\IOR\A peràú o
cadaslro de odilais; Peínilt o caclaslÍo e controle das
listas de intenções; pemitir o cadast@ cte contribuiçáo
con seus LogÍadouÍos; peínitt o conlrole dos toles
alingtdas com goqção automática peto cadasta
Passlo/nat o canuoê dos imóve$. befi camo ge?çéo
aulomálica das mesnos: peÍnjtir a parcelamenlõ e
tepàrceldnet o dd conhbução de methorta, cAn a
emlssáo de sels respeclivos lernas permitir a
canl)guração e emÉsáa de canês e/ou recibos: peÍniti
cansulla Íinanceiras e emisseo de ceftidões na nesma
taüna Posstbtnat a anÉsâo de rclalônos gerFJncaÉ par
tua batÍo e temo de rcsponsabtidade. DtvtDA ATtvA
Possibilitar a nscriçáo en dÍvida aliva dos tjbutos e
outas rccenas vencdas e náo pagas. rcgistndas na
conla cotrente iiscal de acodo con a leg6laçàa-
Possibililar o cantrola de desconlos, remissáo con a
passibilidade de veÍiticâção de débitos cte outos módutos
paÍa concessão ou nào do hesmo, quando ê lei assim o
deermt ar passtb,nd o englobamenta e a pdrcelananto
de déb.las para aodrcnça tnclusive com contrcle de
valares nlnimos; Passibillar a enisséo e o contíale de
nalilicações, a enissáode petições parà cabrança judicial
en lexlo delinido pelo usuário; Conler recuÍsos para
adrninislrar todos os t ôr/tos lnscíilos en Divi.ta Àliva
lambém em funçàa de sua origen (lpÍt), /SSQN, Iaxaq
Canüúutçào de Melhana). no que se rcferc a nsciçáo e
cootdnça admtntstaliva ou judcal): pemitu o calaslro
de poceoênaas e rcceilas da clÍvda atya. pem Í
emÉsáo oe relatúrc lotalizaclaÍ da dtvtcla atua, permttÍ o
contrcle e emiss,a de nolincações; pemili a enissáo clo
livro de dÍvida attva: Pernitir a enissáo de cedidáa de
ajuizanenlo; Possibilttat cÍiat listas e emjti CDAS a oadn
cieslás xsras permn| a enÉséa cte rctaónos pat
e^ercioa geQt em o1efi atldbetca ou pat ,nscnção.
Pernnn em,ssáa de telatónas de p,ocessos com
advogadas, por naiores devedores, Íetatóio de allvida
ptescrila; Pemiti a enissáo de Íela!óio resuni(lo poí
pÍocedência de dlvida ativa: pêrnilir a emissão geai de
canés conljguQclos contome modelo da prcletúra, con
cÓdigo de b Ías padtào FEBqir''BAN: pe@iht o
lançanenÍa do IPTU, /SSQN, Dlversos, Conúbuiçáo de
nelhaia e aulÍos autonalicanente no linal do exaÍclcio:
Pernitir cansullas a exerclcios anteriaÍes: CONTROLE
DE PRAJETOS: CadastÍo das oôras a serem execuradas
pelas camíDutnles. cádaslro de Responsáve/s ric4lcos
pela ObG Cdodslto do Engenherc Responsavel pela
Oba L;beraçáo de Alvaà dê Abra, LàercÇào de Habtte-
se Parctdl e Tolal. Gerdçáo de Arqu,lo paz o INSS das
obÍês; Enissáo de Alvará Canfigulávet; Emlssáo de
Relatóno das Obns: Consulta ObÍas Ca<taslrades;
CADASTRO DÉ /tuFRÁIOREST peÍmiti cêdastÍanento
de mais dê un indexaclot moneláio; permili a
canÍigutdçáo de cêtculas paÉ cdctê ndicadot.
,denliÍicando como se/á processado a coteção de
débilos. Valor corÍigido pot parcentual, dividindo o valor
pele Glor õo lnúce oo ,lencmento e mulhphcando pelo
tn1tce dlual sem cafteçáo consurla dos rnorces
Relàtót,o das lnoÊes NAqF,CAÇôES perrn n d
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consulla a tados os déàÍos de un conlribuinÍe, imóvel
úschçào de alvaq. cÔúgos de aftecdddçáo ou numercs
do lerno de parcelamenlo: Peínili consullaí valoÍes poí
lipa de débila e rcceita; Perniti enissáo de íelalório
analltico e siltélico de alébitos, alén da nolificaçáa
aulomátca desles débilos; Efiili lista pata emisséo de
nolificaçáa, poclendo antes de geré-las, o usuáÍio verífrcat
ês i,es.l,a'; DeveÉ disponibilzar nesla rolina emissáo de
lista para lipa de déb:lo do IPTI) já vencidos: CEMTTÉR|O:
Tipos cie lsençáo: Cadastto cle Legistasi Pernitir o
cadastÍo de íuneáias: Perniti o Caclastío de Hospilais;
Possibilitaí a iclenlilicaçáo de quadras/lates, campas.
sepu/lurás, ossoános e/azidas; Possibilitar a idenliíicação
de Causas MotTts: Cadastro dâs taxas de cobÍança:
ldenlificação das iserçóes; Cadaslramenla cla

sepullamenla; Çadaslro dos serviços; Possibillat a
Íenovaçáa de sepulturas; Conlrole de paganenlo:
Consulta poí sepultado: Relatóio de cetlilicado de
isenÇão; OiVERSÁS ARRECADAÇÔES: Cadaslío de
proçedéncia paÍa idenlificaçáo de oigem do débilo;
Cadaslro do débito con identiÍhaçáo da procedência;
Possibilidade de infamar a malricula, insciçáo de alvaá
au none do conlibuinte: Possibilidade cle inclusãa de
dadas rcfercnle a locaçáo de áreas pt)blicas;
Passibilidade de parcelamenlo dos valores lênçêdos;
EmÀsão de bolelo de affecadaçáo ou caíne para
pagamenlo bancáào: Re/alóíos dos débitos lançaclos e
não pagostCansulla de débnos diyersos; SERV/ÇOS ÁO
CIDADÀA INTERNÉT: Pemilir que o conlibunte
visuêlize seus débilos en abefto ou pêgos, e, quêndo
exigiveis e vencidos devem ser moslrados já com valor
alualizada; Permiti ao conlibuinle emitií às guiàs de
rccalhínenlo con vêloíes aluêlizados e con côdoo de
barras de todos os débilos parc con o tisco nunicipal;
Permith que o canlribuinle emita o camé de qualqueÍ
tribula incluin!1o as cotês únhas, êpenas do exerclcio que
esltver en cobrançd. Permlnque seta npÍesso a imagem
quê alesla que a contíibulnte eslá en clia con a laxa cle

licença e bcalizaçào, isso mediânle a consulta do
pagamenla inlegral cla laxa; PeÍnitÍ que o conlribuinte
oblenha a consuila inpressa da sua conlâ correnle cam o
municÍpio. Essa impÍessáo deve seÍ personalizêcla,
conlanda minimamente con cabeçalho fornalado e
brasáo do nuniclpio: Permilr que seja íealizada a
solicilação de inpressão dê docuhenlos fiscais. A
solicilaçáo recebidê pela liscal rcsponsével pode ser
deíoÍida (auloÍizada)ou donegada. En anbas os casos o
soliclanle e a contadaÍ sáo nolrticados No caso de
aulaíizaçáo a gráIica lambéfi é avisadê, ben cono
deteà tavq lunüanalKlade especlhcd para qtre seta
tealizada as consu/la§ de inpressôes por gráfica, com
áce§so reslriio a uópria; Petnitir que o conlribuiole
visualize dadas clo seu cadaslro no munrcípio, um espelha
dos cadasfos, Pernilií que o conlibuinte sollcile via
nlelret o acesso ao sislena- O municlpio podeá oplar
em hbeÍat o êcesso dirclo, sem inleryenção do munblpio,
au paderá oplar em homolagaí (autorizat) essa
solicilaçáo; O slslema deve leí o padlão dê coles
configuável, en leffamenla que peÍmila a nodiíicaçáo de
formafácil, de acarda con ascores do municlpio, cabendo
a esse, esco/her a cores do topo da sile, das barras, dos
balões de acionanento; O sistena deve dispoÍ cle
feríamenla para allercr o lamanho cla fonle do sile, isso de
forna ilinilada, a cadê clique deve ser percebido o
aumenlat Os nomes dos ôolóes de aciananento clo

sislena deven set canÍiguráveis pelo nuniclpb, en
Íerranenla quê permila a nadiíicaçáo de forma lécil: Os
doaumenlas inpressos pela sislena deven ser
exalamenle as mesmos /mplessos no sislana de
adninisiração tributária, devencto inclusive ulilizat a
mesma foftnalação, evitêndo relrabalho aa municlpio; As
cedidões emilidas devem ser pâss/veÀ de conferência
quanÍa a sua aulenllcidade issa deve se dar pat meio cle

consulla em un menu dê acesso rápido, devenda o
usuária infornaÍ ninimamente, núnero da cerlidáo, ano
da ceíidào e código de autenticidade; O s,slema devê
canlar cam disposiljvo de seguíança pata evilar que
oulros sorlwares lenlen lêzer requisiçõe§ ao §Iê. Esse
sistena pade ser o oso de una inagem que deveá
abr)galotianenle set alleQda a cada lenlaliva de login;
Permihr aa cantribuinle acessar o slslema viê dispos/tivo
de tecnologia nóvel (telefone celulaÍ), bem cono
possibililat a ulilizaçáo dos segrrlrfes servlçosr So/Ícilaçáo
acesso ao s,§l9ma; Consulla de débitos; Enissáo de
cedidões: Aulenticiclade de cetlidões; Enissão de alvêíá
de parcde; Énissáo de carnê; Emissão de espelho
cadastral; Alletaçáo cadaslrat Soliclaçéo e cansulta cle

Aulorizaçàa de inprcssáa de documenta; Emissáo de 2a
vla, pagamenla na Íede bancéia, dos seguintes lribulos:
IPTU e laxês. /SSQN firo do Éxeíclcio, Dlvida Aliva
tribu!ària e não lribtláíia( incluindo parcelamenlos);
Permili o acesso via Web das enpresas para ihformaí o
ISSQN Relido; Permlir o acesso dos conlró{rinÍes a§ suas
malriculas para consulta na bêse cle dados da píeielluta:
DECLARAçAA ELETRONICA AO /SSQN: Permilr
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colelar n[ornaçóes íiscais relalivas ao lnposlo sobre
Prestaçáo de Seviços, peÍnilindo que lodas as
operagôes sejam realizadas viê lnlemei inclusfue a
declâÍaçáo cle entrega e enissâo de guias; PermÍtÍ
efeluar cruzarnento de nolas fiscaisemilidas e Íecebidas,
au oulros dacunentos de rcgistro de pÍestaçéo de
sêrvlços, Íonecendo infornaçies §obre as
iÍeqülahd ades enca.lÍadas Pemni conlrclat as sen/ças
declarados, preslàdos e lomados, pelas pessoasju dicas
estabe/ecidas no nuniclpio; SeÍ feÍamenla de ampla
uhtdaoe na famecimenla de inlotneções de apoio a
fiscâlizaçáa desta inposto; PermÍlir contralat tocJos os
âspectos referenles ao conceilo de subsliluto tributáÍ|o,
lendo em visla a abigaloriedade de dêclaÍaçáo poí parte
do preslador e poÍ paíe do tomadot clo seNiço; Pernitir
mapear a telação erÍre as empresas e a seu bcal de
prestaçáo de seviças para conbaler a gueíra liscal;
Petm,ln |atd de fona parliculahzddá os maiores
conlÍibuinles, làis como agentos financeiros e operaçôes
da canslruçáo civil; Perniti visuàlizar a conlrole e a
contabilizêçãa dos paganentos, par pade dos
conlribuintes, das guias do /SS ,opresenÍat/vas do imposlo
devdo; PeÍnili consulta Financeia de lodo e qualqueÍ
débilo regislrado no Módulo Íribuláio do Municlpio
(ADMINISTRAÇÃa TRIBUTÁRIA); Pormitir enissáo da
segunda via de carnés, paía paganentos dos débrlos
registrados no Módulo Tribulátio clo MunicÍpio; Perniti
enlissào cle Ceftidões negarivas, posilivas, posilivês com
eleilo negalivas das conlribuinles regislrcdos no Módulo
Tnbulário do Municlpio, sejan de lmposlo TerÍlodal e
Predial übano, /mposlo 50ô/6 Serv&os, faxas diveísas.
enlre aulras; Permiti Autenticaçáa das Cedtd1es
eniíidas: Perfiith consullas libe@das por Cadasta ou
)PF/CNPJ: NOTAFTSCAL DE SÉRV|çO ELEÍRÔNICA -
NFS-E: Permili que somêrle os Prêsladores de Serviços
aulorizados a efiili a NFS-e po§sam lâr ace§so o sislema
e lazer a enissáo da NFS-9 e ullizar lodes as demais
funcionalidades da sislema, ale acoÍdo com o seu peÍfí|.
Preslado@s néo autorizados a emili NFS-e paderáo
ullizar samenle as funcionêlidades disponiveis na área
publica; Pernilit acesso ao s/slêmê alêvés do
lornecimenlo do CPF ou CNPJ. senha peísonalizada pelo
usuário, cadaslrada previamente, e mecanismos de
porcçáa ulúzada para d$llngutr humanos e naqu És-
PermiÍir o acesso de Prestadores de Seryiços e MunicÍpia
nas respeclivas luncionalidades considerando o peíil do
usuário para o acesso a estas Íurcionalidades; Permitit
envio de e-mail, aoslomadores e inlemediários, da NFS-
e enilidê ern seu none: Pemili conf§uÍação cle envio e
rccebinenlode e-mailatravés cte Prolocolos IMAP, POP3
e SMTP, de forma aulenticada e cofi possibilidade de
cuslomizaçáo cle potlas, uso do SSL € cuslomkaçâo dos
canpos de envia, tenetanle, assunlo e responcler-paía;
Pernili cuslamizar o texlo a set enviado no carpa do e-
ma, da NÊS-e; Pernili em todas as consu/ias, qre o
resullada seja visualizada en Lla, imptesso ou gerado no
íornalo de arquivo PDF (Palable Dacuheot Forna!);
Peffnili acesso público, onde é cllspanibilizado algumas
[uncionahdades de uso conum a loclos- e acesso reslr/o
onde sonenle as PresladoresPÍefeiluQ con senha e
autorizados a ace§sar o sÀlema podetão fazer uso das
funcionalidades; Pernili que o PrestadoÍ de SeNiço,
pessaa íÍsica ou juridica, faça o cadàstro dê sua senha
sorc/lâr,do acesso ao sislema NFs4:Pemiti no cadaslro
da senha. depoÉ de canculOa, o s/slemd deve mptintr
todos os dádos inloÍmados e as orientaçõas a seÍen
abseNadas e execuladas pelo Preslador da Seryiço de
acardo cam a legislaçáo ttibulária municipal; Peímili que
as orienlações a seren obsevadas pelo Preslêdar, anexo
da {icha de caclastío de serha ,mplessa. seiam
configuradas no sistema de acordo con a legislaçáo
tÍibutáia municipê|t Pemiti que o CNPJ da Pteleilura
seE cadaslíado como lonàdor de seNiço: PermiliÍ que o
aclminislíador do sislema aprave, reprove pedidos de
desô/oqueú e bloqueia ou desà/oquere s€nâas feilas
pelas usuáios que desejam ulilizat do sistena; Pemitit
que depois que o usuátio exlêrno lor auloÍizado a ulilizar
o sislema pela PrcíeiluQ o Administradot podeíá fazer a
bloqueio e desblaqueio da senha do usuáíio exleÍno
semprc que julgaÍ necessáio, mesno que já lenha íeila
emrssões de NFS-e, PeÍmiÚ que sislemê en d
mersagens de aviso g{rando o PrcstadoÍ ÍizeÍ acesso a
funçáo de cadaslro de senha e a sua senha ainda não
lenha sida desbloqueacla pela P.efeilurê; Peínilir que o
Presladar possa alleÍar a senha de acesso de lempo em
lenpa, de acordo con un inteNalo de tonpo deleminado
pela polllica de segurança cla empresa, ou a qualqueÍ
monenlo que desejêt, a alleÍaçáo da senha tarácon que
a senba anteriar seja cancelada aulomaticamenle pelo
sisleína Pernilt que a Prestador possa ÍecuperaÍ a
senha esquectda, inlonhando o seu CPF ou CNPJ, o
sislema et)viará un e-mailna endeeço informado duranle
a cadaslra da sonha; Náo peímitt que o Prestadat faça
aces§o a área resrila do slslema sen senha, quêndo
abrigalóíja o ,so no sistema, ou aihdê sefi que ê sua
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senha seja desblaqueada pela PreÍeilurc: Pernilt que o
ácesso ao s/stêma sela re ila de loÍma on-line, dielamenle
na padalda NFs-o da Munblpio; Permiür conliquíat dados
especlficas da Prestacloí do SeNiço ê sercn divulgaclos
ên algunas luncionalidades do sislema, qeíando
segurança nas inlormaçóes clisponibilizadas ao cidadáo,
tomadoÍ e inlernediáio, conlotne a ocasião; Perfiiüí
configuÍaÍ, de forma êspecilica paê cada PrcsladoL o
compodamenlo de açumas luncionalclades alo sistema;
Pernilt cahliguíaí dados complenentares do Prestaclor
por neio do seu peííil; Pernitir que a lisla de seviço
conslanle na Lei Camplemenlar Federal 11U2003 seja
relacianada com a /ista dê se,.viços consldnte ha
Legislaçáa Tribuláia Municipal, ben como as suas
êliquolas: Permilu que o srslema da NFS-e dêverá s6r
inlegÍado con o sistena de Adminislraçáo Ttibuléria e o
sistena de aeclâração Eletlénica do /ssQN; Penn,r/
canngurat nensagens â §erem lmpres§a§ na NFS-€;
PerniÍir conliguíat avisos e nollciês do portal na internel
da NFS-9; Peímilit conligurar os areros do Slmp/os
Nacloral e suas altquolas. Pernilt conÍiguÍar a prazo
legal paÍa convorsáa do Recibo Povisóno de Seryiço -
RPS en NFS-e; Pêmilique en caso de o PÍestadot náa
dispor de coneclividade efi lempo )ntegrel com e rcde
munclialde compuladores, o sislema deve olerecet owáo
de envio de RPS em lote, par upload de arquivo en XML,
a paíÍ de um cleteÍminado leiaule deliniclo pela Píefeilura,
ou medianle a diglaçãa dos RPS, na vorsáo onlinê da
NFS-e. e posleàot cohvelsáo para NFS+; O proce§so
conve§ão de RPS em NFS-9, atevés do envio <le loles
dê RPS, deve s6r ass/rcloro, ou selá, a êspostâ
aconlece efi nanenlo dileíenle do envio do loto do RPs.
evilando sobrecatga nos conputadoíes da Prafelura; O
prccesso conversão de RPS em NFS4, alêvés da
digilaçéo de RPS, deve ser slncrano, ou sela, a /esposta
aconlece no mesmo momehto após a conÍiínaçáo das
dados do RP§ neste nodelo de envio cle RPS, a
canvetsãa paÍa NFS-eé unilá a, ou seja, um RPS poívez
seíá conveÍlido paÍa NFS-9; Cada arquivo en XML,
conlendo lale de RPs, devo possut no máximo 1 MB
(1024 Kbles) cle tamanho paía náo sobÍecarÍegat os
canpuladares seNidaíes ala PreÍoilura, caso contráio
ufia mensagen dêveíá seí enitida pelo sislefia
comunicanda o Preslaclor do oconido paÍa que tone
providéncias; Não deverá peÍnilir que o aquivo en XML
conlenha insciçóes municipais ntiltiplas, emiÍindo aviso
ao P@sédot paÍa quelone píovidéncias. cotria e rcenvie
o arquivo em XML canlerdo o /oÍe dê RPS; /Vo caso de
envio de un nesmo RPS em /oles dlêlentes, o s/slema
deverá manler as informações do úllimo lole prccessado
(dêsde gue os dados sela n difêrentes); Deverá prevalecet
o RPS conveáido onJine parc NFS-9 ainda que
posletiarnenle tal RPS seja enviado en êrquivo em XML
para processênenta da lote; o sisleúa geÍaíá unâ NFS-
e a paftt de um RPS e respeílaÍá âs regras geaals de
emlssão dá 

^/FS€; 
O sistena deve geôt um númerc cle

pÍotacala de Íecebinenlo para o ble dê RPS ehviado: O
sislena clispanibilizará o íesullado cto processamenlo do
lole de RPS que poderá ser a NFS-a gerada ou uma lisla
de etos encontrados no /oler O sislema deverá tejeitar
lodo o lole cle RPS, mesmo no caso cle enconlíaÍ un únbo
RPS com eío; O sislema deve rejetar oenviode um RPS
já convenida em NFS'e; Nos câsos de substitr.//'çáo de
RP§ o sislema deveÉ parmiliÍ aÍmazenar o n(inero clo
RPS a se/ subslilurdo e a NFS-e do FPS subsrlu/do será
cancelada aulonalbamente, geÍando una nova NFS-a
em suôslltuição a NFSe cancelada, nantendo o v[nculo
entre e/as; No caso de ênvio de RPS cancelado a NFS"e
caftespondenle aleve sot cancelada aulomaticamente:
Possibililat a geraçáo, emissào da NFSe, nodianlo o
acesso ao sislema con senha peísonalizada, diglaçáo
dos dâdos ,ecessáflos á NFS-e e ,mpressáo dá NFS-ê;
Os dados a serem inloínados pelo Prcsladot aleveéo
eslar organizados en gíupos de acatdo con o peiil da
infornaçáa Íacihlando o enlenclinonlo do s,slema,
mininizando a possibilidacle de erro, agilizanda o
processa de diqilaçáo, geÍaçáo e en|ósào da NFS-e; 45
Permilir que duranle o Nocesso dê d/9,1ação dos dados
peb Preslador, alguns claclos deveÍáo ser preenchidos e
oulías calculados aulomalicamente pelo sistena,
conside@ndo a legislaçáo lribuláia nunicipaleo cadaslo
econônbo do tuuhicipio: O sistena cleverá, pêía os
optanles pelo Simples Nacional, subslilui a allquola
previsla na legislaçáo lribulária municipal pela alÍquola
previsla na legislação do gnples Nacional clo acaÍalo,
devenda consideÍ o ênexa e a Receila BÍuta Íolal dos
ú/limos í2 meses, Náo pernitt a alteraçáo cla NFS€,
padanda esta sot sonente cancelada ou subsllulda; 48
No caso de subsliluição de NFS-e o s/sfema deye,á
manler o vinculo enlre a NFSe s{rôsrllrda e a nova NFS-
e gerada, A NÊS-e deve conter a idenlificaçáo dos
seviços de acordo cam a Lei ComplenentaÍ Fedaral
1 1 6n003; Duranle a digilaçáo clos dados pérc geíaçáo da
NF S-e o s,steÍna deverá pefinitt desctevet váias seryiços
nuna nesna NFS-e, desde quo relacionados a um único
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iten da hsta (grupo), de allquolâs iguais e paa o mesma
lonaclat de seNiço e na mesno local do seNiço; Quando
a prcstaçáo do seNiço releÍi-se a consltuçáo civil, o
sislena deverà pernilir idenlificêt o núnero da líatàcula
no Cadaslro Especifico do /NSS - CEl e o nt)neÍo cla

Anotaçáo de Responsabilidade Técnica - aRT refercnte a

obra: A idehlificaçáo do Preêtadot do SeNiço é íeita pelo
CPF au CNPJ, padendo a insciçáo nunicipal eslaÍ
vinculacla a esles náo senclo de uso obigalóíio; O CPÊ ou
CNPJ do ÍomadoÍ do SeNiço é obíigalóÍio, excelo no
caso do Íonador do exleíioc PerfiÍtr a qercçáo ale uha
NFS-e pa? peíÍodo de conpeténcia anlerior ao perlodo
alual; A allquola deverá ser a da legislação lributéia
municipal do município onde o Prestadot é estabêlecido,
no caso do sef'/iço set ptestada en oulÍo municlpto e o
/SSQiv íol devldo naquele nunhlpio, o sistemd deverá
permilt que o PrestadaÍ infoÍne a aliquota de acoída con
a legislaçáo libuláia do municlpig onde o seNiço está
sendo execulado, néo podendo set inleàaí a aliquola
nlnima e nem supeÍioí a alÍquola máxima permilicla;

Permili a cancelânenlo nanual da NFS4 gerada

indevidanenleou cancelanenlo automálbo de unê NFS'
e subsliluÍda, a paÍi de una lisla de selegáo válida,
duranle o cancelanehlo o prestadol deveíá escolher o
nativo do cancelamenlo, ou se toí o caso inlomar o novo
molivo, devenda ficat esle nalo notivo armazenado nê

/isla de opçóês; A nensagen que cofipóen a NFS'e
quanto ao prccedinanto de cancelanenlo, deverá ser
conposla da nensagem proprianente dila mais a data do
cancelanenla e clevefi seí ifipÍessos hê NFS-e quando

necessário e/ou disponibilizàdo nas consullês/relatóio§;
O sistena náa deverá pormilir que NFS-e iá canceladas
se./ãm corsu/tadas na lisla de opções de NFS_e a

cancelac 59 Permili que ,rna NFS-e possa ser
subsliluldê medianle as regôs cle nagÓcio da qeraçáo e

êrnlssão da NFS-e; Á subslitur'çáo de uma NFS-a pot
outra, deverá ocâsianar o cancelamenlo autonáüca da
NFS-? original; DuÍênte a subslituiçào da NFS-9 o
presladaÍ deveá escolheí o nolivo da subsüluição, ou se
for o casa infarnat o novo molvo, devanclo Íical este navo
naliva amazenada na lisla de oryões: O §islema ,áo
deveé Wrnitir subsÍituií una NFS-? já cancelacla, nâa
disponibilizando a NFS-e na lista de apçéo de NFS-e a set
substlrída; A nensagen que conpõem a NFS-e quanto

ao prccedimento de cancelamenlo. leila autanalicênente
via subsliluiçáo da NFS-a, cleveá seí composla da
nensagem propiamenlo dita nâis a clata do

Total 324000 00

CondiÇões de pagamento 30 dias

Prazo de entrega 30 dias

Validade da proposta dias

Valoa por extenso Trezentos e vinte e uatro mil reais

Oata 10t1112018
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PREENCHER CAMPOS EM CINZÂ. NÁO ALTERAR A ESTRUTURA OÂ PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação dê preços No: 20í81031001

Prefeitura lllunicipal dê ltâitubâ

RESPoNSÁvÉL:

NOMEi JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: G & T CONTROLLER LTOA

ENDEREçO : R EUCALlPlTO,l32

BAIRRO: CAJAZEIRÁS CIDADE iFoÉaleza "CE
CNPJ : 10.548.533/0001-66

O municlpio de ltaituba, solicita que s6ja forn€cido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especifiÇado(s), para Íins de levantamento
preLiminar de preços e verifiÇaÇão da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direilo de
adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou Íejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de ltaituba.

, 31 de Outubío de 2018

JO DE AGUIAR
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ITE Iú DESCRTÇAO I\,1ARCA QUANT UNIDADE

VALOR

UNITÁRJO RS

VALOR

TOTAL RS

33000 00030071 LOCAÇÀO DE SOFTWARE 12 AO0 U N IDADE 396000,00
Especificaçáa : LOCA
ESPECTFTCAç)ES TECNO ó

O DE SOFTUr'ÁRE
G/CAS OAR/GAÍóRIÁS

Ás espec/f,cações da sofrtyaíe atendan ao lequistto
lécnico de ufi sislema nulti plataforma que seÍáo quesilos
Oblgaló as Sislena Opencionalda aplicaçáo que seja
coíhpalÍvel ao ênbiente Linux ou Windows Se/ver 2012
R2(náo infedol; Sisleúa OpeÍacíonêl compallvel Linux ou
Winclows SeNer 2012 R2 (háo inleioí) no servidot de
Aplicaçáo; Sislenâ Operacional Linux ou Winclows nas
náquinas clienles: Navegadot Fiefox e Chrcno paa
Linux ou Windows; Ser,/idar web conpatlvelcon Linux ou
Wndows Seívot 2012 R2 (não inleiol no seryidot de
opeÍaçàa Toda modulo wEB devo set Íesponsivo
passibililaôdo a àcesso poÍ diÍeíenles tanâhhos de lela
sem perda de conleÚdo ou sobÍeposiçáo inadequado;
Todo nodula WEB deve utilizaí boas prálicas cle
desenvalvimento cle páginas web alravés da ulilizaçáo
coÍrela e semânlica do HTML; Propbíaí a personalizaçáo
do cabeçalho dàs páqinas web para apimorcí as
esr.áréq,as de SEO ESPECTFICAÇÓES DO SOFTWARE
OBR/6AIÓÂ/ÁSj Ás especiíicações do softwaro atenda
ao requisito lécnico de um stsleírra DEKSÍOP e WEB,
mu i plalalarna que sáo obigatóriês: Sislema multi
insliluiçáo e con cadastro de insliluição ilimlado;
Cadaslrc unico de contribuinles : lnteiace única do
sofhíare, lodos os pÍogranas deveÍéo Íoalat em um
nesno ambienle; Tados os rclatóios deveÍáo seí gercdot
nos paclúes PDF, TXT, HTML e XML com aprcsenlaçáo
en lela entes da imprcssão; O sisteúa deveíá possui
CADASTRa ÚNlco de cidadáos, pessoas fisLês e
jurldicas identilicadas pelo CPF ou CNP); Sistena devoÉ
passuir diclonário de dados integrcdo na aplicação o con
passibilidade de consulta na fiesfia; NúneÍode usuáíios
ilinitados na sislena; Único ambienle de configuraçáo ê
liberação de pgrmlssõss; Regisfro de logs de acêsso
aulonálicas pelo slsle,râ; Regislro do§ ácesso§ áo
sislana, con identificação da náquina, ]P e MAC:
Blaquoio por IP e MAC cle máquina ao sislema, con
passibilidade de libeíaçéo Nr clata e hora; Possibilidacle
de inclusáo de ilens de nenus ao sistena; Possibiliclade
de libeÍaçéade permissáo pot exercício e insl uiçáo:Help
de conlexlo no s/stemal Poss/b/'irdade de consulta das
rclinas atualizadas no sislerrê; Aviso aulonático ao
usuáia quando da atualizaçáo do sistena:
Dispanibilizaçào de todos os Íontes dos pÍoqômas;
Autorizaçáo pêra repassa( a outÍos ôígáas públicos todos
os sislemas inplemenlêdos na instiluiçào sem coslo;
S/SIÉMÁ DE 

',NFIGURAçÓES: 
Perniti cadastra do

us!ários pa@ lnlranel; Permith cadastro de usuários paê
extranel; Pernili criaÍ penis @íupos) de usuáios para
libêraçáo de permlssôes em grupo; Pemilir cadaslrat
ilens dê menu ou rcagrupélas conÍoÍfie necessidacle clo

adminislftdaí Permiíit conl@lat pormissáo por exerclcio,
usuátia, grupa de usuário e por exeÍcicio; Petmltt conlrole
de permjssáo poí exeícicio, instituiçáo, podendo utít
mesno usuário possuh dtferentes pernlssões êr,Í/e âs
inslituiç,es; Permilh o cartrole de /ogs de ácesso da Ôase
de dados do sislena: Conlrcle de âcesso aos llens de
úenus por insliluição e usuáio; Possibilllaí a inçlusáo e
gerenciamenlo de rotinas ciadas pela PÍeleiluía;
Possibjlilar a corsu/la aos usuáios on-line na Sislemê;
Permitir enisséo de íelatório cle usuáÍios con as @ünas
que possuern acesso; cons!/la a docunehtaçáo do
sisleÍna. dicionéio cle dadosdo sislena; Possibilidade de
conlÍole de libercçéo de acesso ao sr§lêma pelês
seguinles chaves: lP, Dala lnicial, Data Final, Hoa lnicial,
Hoê Final, Usuário, lP ala Rede; Cadastío cle

Depadanenlos para conliguraçào dos sistênas cle lràrnile
de processo, almoxariíadas e oulros neces§Íe/r, a
idenliÍicação da locêlizaçáo do sÀtemâ; O sislema devêrá
possut rotjna ande lican gravadas lodas as mer§agêns
de âlualzaçáo do nesfio; Permiti o cadastro de iníinilas
/nslilrlgôes no sislema; O s/§lema deveá perntti a

consulla do dicionário de dadas, identilicando loclas as
lêbe/as do s/slema, seus campos, lnclices e relaçôes; O
sistema deverá disponibilizaÍ rotína paÍa que o usuáíio
allerc sua senha senprc: O sistenê deverá possuh latina
para libeÍaÇáo de permissão, onde podetáo set nomeados
vàrios usuárias do própio sistena para execulaÍem osla
açào: Passibilidade de alteaçâo do exercÍcio, podendo o
usuàtio lÍabalhat em exeÍcícios dlerenles ao nesno
tempo; Passibilidâde ale alleração do stalus do sislema,
poctendo se colocado cofio: Íora do at, sem Wímissáo de
novo§ acesso§ e ro aa Este pÍocedimenlo possibilila a

nanulençáo segura do sistema; o s§lema deveíá
disponibilizêr Íotina que píocesse autonalicanenle as
permi§sóes dos usoáios de um exerclcb pala o oulÍo
sem a ,?eces§/dade de digitaçáo das rnesma§;

Possib//dade de consulla áos /ogs do sislêma.
idenlificando a rotina que âces§ou o sisloma e quâis os
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dados manipuladas pela nesma; Passui relalôio de

lnsliluiçôes, lJsuéhos, Depadamenlos, Ácêsso dos

usuéÍós; O sistema deverá Nssibilitar a geíação de
relalóios. onde o usuáia àdninistradoÍ podeÍé incluir un
novo e disponibilizar como um itefi de menu e liberêr
permrssão áos usná4os gue deselaren ul izâÍ o fiesmo:
A s§rcma deveta posstbtltlat a úlegqçáa clos

depadànenros cam o orçdmento oa píef1tlla:
denliicàndo as secletánas e seus depâdámenlosl ÁREA
TRTBUTARIA: Permilir o cadastro de reqÍas paÍê os
parcelamenlo parc atender a legislação; Pernitir o

cadêslrc de grupo e oÍigen clo débila, nanulenção do

càlêndáro de paganenlos, garpo§ de débilo§ ê laxa§
esoecllcas, Pernitr a ptaÍogaçào do venafienlo de

dàbilos, PemiÚ a emissào de rccibo ale rccela Pem ir a

manulençáa do calendáio do sistena, podehdo assin se/
cadaslradas os feriados do municlpio o com islo perfilür a

náa caÜança de türos e nÍ.//las ,esles dras. PossrDr/rtar a
entssào oà dectaÊçào de qutaçào. lT81 IMPOSTO
TRANSM/SSÂO 8EÀ/S /MaVElS Pemtln o conlrole das
o"às de tlB, ubàn1 e rurAl Petmtli o cantole de

íonp,adores e vendeooles Er:,sséo de guias de lTBl

cam códiga de baÍras; Perrnili emissáo de relatÓrio

estatlsttco por zona e seÍaÍ para êconpanhanenlo dos
valorcs; PerfiitiÍ a consultê as guias onitidas o pagas;

PermitÍ baixa aulonálica; Possui un câclaslro para os
I pos detransdÇáa de compra e venda: PassuÍ rohna para

tiboràçãodas guÉs avaliàoas, Petnnira anuÊçáo de una
hbetaaàa da ouÊ: Passotlúdt a enÉsáo de guia
díÉ;oatâ Paasibililar a emÉsáo dê íalatôno íesunido
do 1TB1: Possibilitar a enissào de seguncla via de una
guia; Após a gercçáa da guia, o débito deverá ticar
iegisl1)to en none do conpíadat, dovendo confoíhe o
casa. seu cancelanento ser processado e solicilado;
Posslbilidade de consutla de guia de lTBl; Si SIEMÁ DE

F:SCALIZAçÀO: Pernifu o cadaslro das agendas i'/scêrs;

PassibilitaÍ a emissáo da guia de paganento; Possibilítar

a cansulla ao cadastro sanitério; PeÍmilt a emissão do
alvaÉ sanitáíio Possibililar o conlrole de vistodas e
noltficações; Perniti a emissáo e o conlíole de auto de
nfracáa- P}Ss,btl'tat a efissàO cle rcCib,s; PeÍmilir o

cao;suo das planlhas de levantamento f;scal: Possibililar
â emlssão do temo do levantamêhto Gerar
auloma camenle as valores dos lermos no finahceiÍo do
/SSQtu; Pêrm,llr a emÍssã a de relatótios de visloia e êuto

de inÍGçáa; Passibilila o contrcle do processo Íiscal;

Posstbiliar a identiíicaçáo das licats do municípia; O
sistena deverá seÍ nulliselar, alevendo conlÍolar selorcs
de fiscalizaçáo descenlralizaclos e que as dados de un
dtuDo de liscaÉ Dossam ser acessádos somênÍe pelo

iruipo. toenincaçào oas prccedêncàs das nolilicaçôes e

áutôs para possntdaoê cle agtupamento clas açÓes

hsca6 pot fipa' Ratina pa? hbençào dê docunenlo paê
inorcssào de nala íiscal, Poss'bthc!êc!6 de registo aulos

,]olrrcácÔes e vrsloíds; o stslema deverà eslat nlegQda
cam à centrat de ateno/,,enla- laclnando assm a

comunÊdcào can as canlibunles Consula Alvaté
san,lê,i0, Corsu/Iá aulos de filraçéo e nohficações'
cÁDÁsrRo sÓc/o EcoNÔMlco - /ssQNr Poss/bilíâr
que cadastro de ativiclades petmila a inclusáode lodos as

iiers necessá/ios para a definiçáo e caracletizaçáo da

nsüição ecanõmod. sendo adequada ao cóotgo tubÚlária

muniodt. Possibihdade de nctusAo de sócios das

enarcsàs oue Émbém sáo respon§ávers p6los cédlos
Íóuláttos. PetnnÍ o reg,slÍo de d;leíenles códtgos de

atNúdoes desempenhadas pelo conlnbufie ndicando a

anncir,at e as aecundánas. PomM a vficulaçáa oe
'ocuoacões 

econàm,cas, de acotdo com o CBO loódigo
üasiÉno de Ocupações). paô nscnçóes de aulônonos:
Pernitir emissáo de guias de atecadaçáa, en cola única

oü ot'tÉôasern pdrcelas conlenda côdiga de baÍas para

DàodÍnenla nos àaenês arrecadadarcs. Possutr rolrnas
paía eàoaraçáa dos acléscrrnos a incdtem saÜe a

iancamenro e,n decotrénaa de al?sos nos pagamentos-

co;fotne teq§lacáo nunrcPal; PossutÍ tolúa de

inoressão oiza;Ê de docunenlos de anecadaçáo na

tnietner rsite dd PÍele'lura), Peftnttu que a edinçáo clo

cédila tibutátio. na moclatidade dê pagafianlo possa ser

feita através da caplaÇáo e prccessamenlo de aíquivos

le^rc oôoonúntzados peros ageníos aÍecêdacloÍes ou

Dàncas Petm ú à em,ssão de gua cofiplemenlat de

iSSQ/v; Poss/Ôirlar o cadastra de lipos de alvarás'

Dermànenrc ou lempoÉno, Posstbthlat a 'denlthcdçáo do

.Úne da em)tesd' Possothdade de agrupamenla dds
'ar,tdades ada entssáa de telalatrcs' Cadaslro de tipos
dê,sencào oe /SSQNT Poss,Ô/ldsde de e/nissáo oe ,,olas

a,tulsai oara Pessoas iurld/cas ou llsicas Co role dàs

"moresas 
opianles pela sÍnples- P/ocessamonlo dos

aQu ,/os do'simples nacionat: tnlegnçéo con o cadastrc

oi MEI- Micro emPreendedor indtvidual. com tmpadaçáa

de oaclos e üocessamenlo cle arqutvoí: Possibiltdade de

,Ãàoracao con s,slemas de emissáo de 'ola 
fisca/

ebr;ôn;ca. Possibil,oade de cligúaçào do valot eshnado do

;ssan h,o ou,ariável' Cons,lla ao caoaslrc de altvdades:

Reldrcna hndnceÍo do tssqn vaÍiável com Suas
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atecddações Cansuha do.adaslrc cla sinples e do l"lEl:
CADASTRO ltCNlCO MUNICIPAL Pernili o
cadaslramenla de Lates, matriculas, loteamenlos,
pÍonilenles campradares, oulros proprielários,
caracterislicas, selo/es, fáce de quadrc, massa Íalida,
ruas e avenidas, facultada fracionanento: PeÍnilir o
cadastro d€ /§ênçõêq paÍ ano, período, con percenlual
de isençào, molivos e emissáo dê ceiificados; Peínli o
cadaslro de contibuinles, inÍe igados pelo cadàstro qeêl;
Permiti a cadas!Ía de imabíliárias, facililando assím o
controle de inóveis vinculados a esta. asslr? con,o o§
recebinentos de coffespondências tais coma Cêrnés de
|PTU e oulros; Pernilt o cadastro de novas canstÍuções
com lodás as infornações ,ece§§ária§ a §ua
denliricaçáa. Ídcultddo ÍÍacrcnamento Petniú nànuseia
das pârânelros de cálculo do IPTU; PermiliÍ o cálcula
Geral e Parcial do lPfU, confoÍme código tributéio
nunicipdl. PeftnnÍ d excluséadoIPTU, Perm a emissào
geral da IPTU canfoÍme layout definido; Perfiiti gercr
arquivas em TXT ou POF paÍa emissãa externa(en
gíáficas), dos carnês; Pernili a enissãode relalóÍios con
a posição de cálculo do IPTU com gÍáficas: PeÍmilr a
emlssáo de dos anos anleÍioies do cálculo do IPTU:
Perfiiti a emissáo de cêfiés de cabranga au recibos
canforne layoul prcestabelecido, con cÓdigo de barras
FEBRABAN; Passibililar consullas através de none, parte
do nome, cadaslra, inscição, logradouros e CPF/CNPJ;
Manler o hislóÍica dos valores calculadas de cada
exeÍcicia; Possibililar a cab@nça ou não de laxês pêG
cada unidade imabiliária, de acordo com a ulilizaçáo da
edificaçâo; Pernitir a inclusão geral de parcela única e a
prarrogaçáo da nesma, alén de permissão de ciesconto
nesta parceia única conforne legislação nunicipal;
Permiti a configuraçáa de parcelas únícas de lPÍU,
podendo assin set proÍrogado o vencimenla por
fiaÍrícula; Possibilitar a identificação de endereço de
entrega; coNTRlBUlçÃO DE MELHARA. Permiti a
cadastro de edilais Permiti o cadastro e cantrale dês
listas de inlenções; Permiti o cadastro de conlÍibuiçAo
con seus Logradauros; Perrnith a contrale dos bles
atingidos con geraçáo autofiállca pelo cadastto;
Pasrb n a contrcle das imó'/eÉ. Dem como geraçào

aulamática das mesnos; Peínili a parcelamento e

rcparcelanenlo dê canlÍibuição de ínelhoia, con a

emlssão de seus respecllvos lermos; Pemút a

conÍiguÍaçào e efiissáo de carnês e/ou rccibos; Perfiílií
consuha financeias e €mÍssão de ceítidões na mesna
ratúa- Passl..tlilat a emissão de relalattos geencidis pat
Íuà, bafio e êtno de responsab;lioade: DlvlDA ATIVA
PassibilitaÍ a inscriçáo en dívida aliva dos tÍibutos e
outras receitas vencidas e náo pagas, registradas na
conla correnle fiscal, de acardo cam a legislaçáo;
Possibililêr a cantrole de descantas, refiissáo con a
possibilidade de veriíicação de débitas de outros módulos
parc concessào ou náa cla mesno, quanda a lei assin a

delerninart Possibilitar a englobamento e o parcelanenlo
de débitas para cabrança, inclusive cam contrale de
vatoÍes ninimas; Poss/b//tar a emissão e o controle de
notlicações, a emissáo de petiçóes para cabQnça judicial
en texlo definido Nlo usuério: Conleí recursos pala

adminislrar Íodos os trÔu,os inscrÍos en DÍvida Ativa
lambén em funçãa de sua origen (|PÍU, /SSQN, raxas,
Canlribuiçáa de Melhoria), no que se refeÍe a inscição e

cabrânça, administraliva ou judicial); Permiti a cadastro
dê ptocedênciês e íeceitas da dlvida aliva; Pernitir
enisséo de relalório talalizador da dlvida ativa; Pemili o
controle e enissáa de notificações; Peínitir a emissáo do
liwo de divida aliva: Permi r a emissáo de certicláa cle

ajuizamenlo; PassibiliÍat ciat lislas e eniti CDAS â padi
deslas /islas; Pernili a emissáo de relalÓrios paí
exeÍcicia, geral en ordefi alfabética ou par inscriçáo;
Pemilir efiissáo de relatóios de proces§o§ com

advogadas, por naiarcs devedorcs, íelalóia de dívida
prescÍila: Pernili a emissáo de relatór\o resunido por
orccedência de dívida ativa: Pernitt a enissáo geral de
'carnês, 

canÍigurados caníarme nocleto da prcfeilura, con
caoúa de batas paÜàa FEBRABAN. Pelnitu a

ldncánenla do,Pfu /SSQtu Dtvesas CanÍbuição de
."ihon" e outros auonahcanenle no linàt do e^erciao:
Pemiti consuftas a exerclcios anteriores; CANTROLE
DÉ PROJETOS Cadastro das abras a seren execuladas
belas cantÍibuintes: CadaslÍo cle Responsáveis Técnicas
'oeb 

Abra: Cadastro do Éngenheto Respansável pela
'Obra; 

Liberaçãa de Alvaté da Obra; Liberação ala Habite'
se Parcial e Totat; Geraçáo de Arquivo para o INSS das
oôras; EmÀsão cle Alvará ConfiguÍável; Emlssão de

Relató o das Abras; Cansulla Obns Cadastradas;

CADASTRO DE /NFRAIORES: Perniti cadas!rcnento
de mais de un indexadar noneláia: Permith a

canfiguração de cálculas paÍa càda indicadar

idenlificanda cana seré processado a coneçáa de

débitos. Vatat corrigido por percentual' dividindo o valot
Dele valor do indice do vencinenlo e mulliplicando pelo
'indce alual, sen caneção Corsu/ta dos i,Úces
Retatóto oas lndices: NOTIFICAÇOES Petínilir a
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consulta a lodos os débilos de un canlribuinte, inóvel,
inscriçáo de alvará, códigas cle arrecadaçáa ou númeÍos
do lermo de parcelanenlo: Permili cansultar valores por
lipa de debito e receila; Pernitir emissáo de relalóio
analltico e sinlético de débilos, além da notlbação
aulomética de§les débilas; Emili lista paÍa emlssão de
nolificaçáo, padenda anles de gerá-las, a usuário verificar
as nesnas; DeveÍá disponibilizat neslê tolina emisséodo
lisla para tipa de débilo de IPTU já vencidasi CEMITÉRIO:
fipos de lsençào; Caclaslro de Legislas) Peíniti a
cadaslro de funeÍérias; Permilr o Cadêslro de Hospitais:
Possibililat a idenlficaçáo de quadâs/loles, caínpas,
sêpu/luras, ossoá,ros eliziclas: Passibililar a iclenliiicaçáo
de Causas Madis; Cadaslro das taxas de cobrcnça:
ldenüficaçâa das lsençóes; Cadaslranento do
sepultanento; Cadaslío clos seNiços; Possibilitar a
@novaçào de sepulluras: Conlíole de pagamenlo;
Cansutla pu sepullado Relalório de cenilicado de
,serçáo. D/yERSÁS ÁRRECÁDÁÇÔES CaclastÍa de
pracedéncia parc identtficaçáo do oítgen do débilo;
Cadastro do débilo cofi idenlilicêçáo da píacedência)
Passibilidêde de inlarn a nalrlcula, inscrição dê alvará
au nane do conlibuinle: Possibiliclade de inclusáo de
dados refeÍenle a locação de áreas públicas;
Possjbihdade de parcelamenlo dos vêlares lênçados:
Em;ssão de boleto cle arrecadaçáo ou carne paô
paganenlo bancáio; Relatóios dos débilos lançadas e
não pagas; Cansulla de déb,los diversos; SERy/ÇOS ÁO
CIDADAO INTERNET: Pernilir que o conlribuinte
visuárzê seu§ débilos em abedo ou paqos, e, quando
exigÍveis e vencidos devem set noslÍados já com valat
alualizaclo; Pernilk aa canlribuinle emilir as guias de
recolhinento cam valo@s alualizaclos e com cócliqo dê
bêüas de lodas as c!ébilos paía con o lisco munbipal;
Permiti que o conlribuinle enLlê o caíné de qualquet
tt,buto tnclutnoa às calas úncds. apenas oo e.erccto que
eslNet em cabtançê. Pernilit que seia in essaaimdgen
que alesla que o cantibuinte está ern dia coÍn a laxa de
licença ê localizaçáo, isso mediante a consulla do
paganenlo inbgral da taxa: Permilir que o conlibuinle
obtenha a cansulla impÍessada sua canta coÍrcnle con o
nunicÍpia. Essa inpÍessào deve ser Nísonalizada,
canlanda mininanenle can cabeçalho farmataclo e
brasáo do nunicipio; PemiÍi que seja realizàda ê
salicilação de mprcssáo de docunenlos fiscais. A
solicilaçâo reçebida pelo fiscâl Íesponsável Nde set
delerida (auloíizada) oú clenegadâ. Em arrôos os casos o
solicitanle e o contador são notilhadas No caso de
auloização a gráfica lambém é avisada, bem cono
deveÍá havet funaonêlidade especifica parc que sejê
realizada as consultas de impressóes por gíáfrca, com
acesso re§lÍl'lo a própia; PeÍmiliÍ que o contibuinte
visualize dadosdo seu cadasho na municipio, un espelha
dos cadaslros; PeÍnilií que o contibuinle solicite via
nlerrel o ácesso ao sislena o munic[pia poderá oplat
efi ltberat a dcesso o elo. sern fitetuençãa do mtntc;pio
ou paderá oplar em homologar (autarizaa essê
solicilaçéo A sistema deve ler o padÉo de cores
configurável, en lernmenta que perfiila a madificaçáo cle

fornafácil, de acaídacon ascoies do nuniclpio, cabenda
a e§§e, esco/àêr a coae§ do topo do sile, das baíías, dos
botões de aciananenlo; O sislema cleve dispol de
feftamenla para ailer o tananha da lanle do stle, isso de
fama ilmilada, a cada clique devo seí percebido o
aunenta; os nomes dos ôolões de acionamento do
sistema deven set canliguÍáveis pelo nuniclpia, en
Íerrcmenla que peÍmta a modit'icêçáo de forma fácit as
dacunenlas impressos pelo s/stemâ deven sel
exalamenle as mesmos lmpressos na sistemê de
adninislraçáo lribulária, devendo inclusive utlizar a

nesna formalaçá1, evilando relrabalho ao municlpio; As
certidões enilidês devem ser pass/vols de conteréncia
quanto a sua aulenlicidade, isso deve se dêí poí neio de
cansulla en um mênu ale acesso lápido, devenclo o
usuário informat ninimamenle, nÚmerc da ceüdáo, ano
da cedidéo e cócligo de aulenticidade; O §istemá dove
contar can disposilivo de seguÍança pêâ evilar que

oulros soíwa/es lenlem lazeí Íequishôes ao s/'le Esse
sislema pade ser o ,so de una imagem que deveré
obrigalorianente ser alle?da a cada lenlativa de login:
Permitt aa canlribdnte aaessár o sislema vÊ dispostivo
de tecnalagta nóvel (leleÍone celulaA, ben coma
passibihlat a utilizaçáo dos segu/rtês serviçosj sorbíê9ão
ácêsso ao sistema; consulla de débilos; EmÍssáo d0

çedtdões; Aulenlicidade de coÍtidóes; Enissáo de êlvará
da parede; Emissão de carné: Enissáo de espelho
cadastíal Alteêçáo cadàslral: Solicitaçéo e cansulla de

Autanzaçáo cle fiprcsséo de docunenla. Emissáo de 2a

,/,a pdganento na recle bàncàna, clos seguúles ttibulos-
PTu e tatàs. /SSQN Íi(o do E\ercÊo. Dtvda Aiva
ldbuiáriâ e nâo tibrlária( incluindo parcelamehlos);
Permilt a acesso viê Web das empresas paê infornat o

/SSQN Relido; Permltlr o acesso dos conlrlbulnÍes âs &las
nalcutà\ pdG colsuta na oase de dàoos da Üeíeilua
DECLARAçÀO ELErRÔNICA DO /SSON Pernrd;r
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É LrC/
coletar infamações fiscats relalivas aa tmposto sobre
PÍeslaçáo de Sevlços, permitndo gue lodás a§
operações selan Íealizadas via lntenet, inclusive a
declaraçáo de erlrega e emrssáo de guês, permúi
efetuat ctuzêmenta de naias r/scaÀ emrrdas 6 receôldas,
ou oulros docunentas de regis|o de presêçâo de
se.vrços, tofiecendo intarmaÇóes soôre ás
iÍÍêg u I arid ad e s e ncon tradas ; Pe rm iÍir cont rcla Í os s erviços
declarcdas, presladose lamados, pelas pessaas jurtdicês
êstâbe/ecldás na nuniclpio; Ser ferÍamenta de ampla
utilidade no ÍaÍnecimenta de informações de apoio a
fiscalizaçáo desle inposto: Permitir contralaí todos as
aspeclos releÍentes aa conceita de substituto trjbulário,
lenda en visla a abrigatoriedade da dectaraÇáa pot paie
da üesladar e paÍ paie do lonador do serviço; pemith
nàpear a relaçáa entre as empresas e o seu lacal de
p.esldçào de serytços pae combateÍ a gueÍa hscêl;
Pernlti têl de faÍmê pdtTÊutaizacla os ,?á,ores
contibuintes, tais cono agentes Íinaôcetos e opeÍações
da conslrução civil; Permiti visualizar a conlÍole e a
contabilizaçáo dos pagamentos, par parte dos
canlribuintes, dasguias do tSS represenlativas do inpasto
devldo; Permiti consulta Ftnanceira de todo e quatquet
débilo Íegislrado no Módulo ÍÍibutátia do Munícípio
(ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÀRIA); perniti enissão da
segunda via de carnês, para paganentos dos débiÍos
ÍegisÍtados no Módulo Tribu!áio da Munjctpjo; permitií
enlssão de Celidões negativas, positivas, posilivas com
eÍeilo negalivas dos contribuintes registradas no Móclulo
TÍibutério do Municlpio, sejan de lnposto Tetritoriat e
Ptedial Urbana, lmryslo Soôle Serv&os, Iaxâs d/Vsrsas,
enlre outros; Perniti Autenticaçáo das Ce,údões
enilidas: Permilit consultas tibercdas par Cadastro ou
CPF/CNPJ: NATA FISCAL DE SERVIçO ELÉTRÔNICA.
NFS-E: Pemittque sonenle os Prestadoles de Serviços
aulatizadas a emilia NFS-epossam ler acesso o s/slema
e lazer a emissão da NFS-9 e ulilizar ladas as demals
funcionalidades do sistena, de acodo con o seu peiil.
PÍeslaelares náa autorizados a emiti NFS-e ooderáo
urlt2d sonenle as luncônalidàdes d$ponúe.5 nà drea
ptiblica; Permilir acesso âo slslema através do
fornecinenta do CPF ou CNPJ, senha personalizacla pelo
usuário, cadastrada previanente, e mecanisnos de
ptaleçáa ulilizado pard oslinguÍ hunanos e mdqunas_
PeÍmitt o acesso de Presladores de SeNiços e Município
nas Íespectivas funcionalidades considerando o peíil do
usuária paÍa o acesso a eslás Ílncionalidades: Pernitir
envio de e-nal, aos tonadores e inlernediários, da NFS-
e emilida en seu nane; Permili conÍiguração de envio e
recebinenlo de e-nail atQvés de Píalocotos tMAP, POp3
e SMTP, de Íarna autenticada e con possibildade de
cuslamizaçâa de poílas, uso de SSL e customlzaçáo dos
cânpas cle envio, ÍemeÍente, assunlo e ÍespondeÍ-para;
Permiti custamizar a texto a set enviado na corpo do e-
mail da NFS-e; Pernili en todas as cansullas, que o
Íesullada seja visualizado en tela, impÍesso ou geÍado no
farmata de aÍquivo PDF (Partable Document Fomat,
Perniti acesso pública, ande é disponibitizado atgunas
funcianalidades de uso conun a todos, e acesso reslílo
ande safienle os Presladorcs/Preíeitura con senha e
aularizadas a acessar o s/slema poderáo fazer uso das
funcionalidades; PeÍmilir que a Preslador de Seviço,
pêssoa fís,ca ou jurldica, Íaça o cadastro de sua senha
sorc,Íando acesso ao sislerna NÊS-e; Perniti Do cadastra
da senha. depôis de concluido, o sistend deve tmpnmi
lodos os dados iifornados e as oienlaçóes a seÍen
abservàrJas e execuladas pelo Prestadar do Seruiço de
acardo cam a legislação ttibuláia nunicipal; Peínitit que
as orienlações aseremobseNadas pelo Prestadot, anexo
dd hcna de aadastto de senha,mplessa, se/'am
configuradas na sislena de acodo can a legislaçáo
tribulárja municipal; Pernili que o CNPJ da Prefelura
seja cadas!rcdo como tamador de seNiço; Pernilt que a
administradü do sistena aprave, Íeprcve pedidas de
desbloqueio e blaqueie ou desb/oqlrele serras feltas
pelas usuárias que desejan utilizêr do sistema; Pernili
que depois que o usuátio exlerno Íor auloÍizado a utilizar
o sislena pela Prefeilura, o AdfiinistedoÍ poderá tazer o
blaqueio e desbloqueia da senha do usuário exÍerna
sempre que jul?ar necessáio, mesmo que já tenha leilo
eml'ssôes de NFS-9; Pemitir que sislena enila
mensagens de aviso quando o Prestadar fizer acesso a
funçáa de cadaslro de senha e a suâ senha ainda náa
lenha sido desblaqueada pela PrefeituÍa; Permiúr que a
Prestadar possa alleftr a aenha de acessa de tempo em
lempo, de acordo com un intetualode lenpa deleminada
pela politba de segurança da empÍesa, ou a qualquet
monenlo que desejat, a alleíaçào da senha Íará cam que
a senha anlerior seja cancelada aulonalicanenle pelo
sistema Permíi que o Prestadar possa Íecuperar a
serha esguecida, infarnanda o seu CPF ou CNPJ, o
sislena enviará um e-n ail no endereça informado durante
o cadâstro da senha; Não permitir que o Preslador faça
acesso a área rest la do slstemá sen senha, quando
obÍigatóÍio o uso no sislemâ, au ainda sen que a sua
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senha seja desbloqueada pela PÍefeitura; PermitiÍ que o
acesso ao §/slema se/ã le ilo dê Íotfia On-line, dirclanenle
no podalda NFS-o do Municlpiot Pernith coníigurardados
especlficos do Preslaclot da Seviço a seÍem divulgados
em algrmas luncbnalidades do sistena, geÍando
segurança nas infoÍnações disponibilizadas ao cidadáo,
lomador e intermedtáia, conlotme a ocasiéo: Permifr
conligurat, de forma especilica parê cada PÍestado4 o
conponanenlo de alguínas ,uncionalidades do sistema;
Permilir conliqurat dêdos complemeôtates clo Prcstador
por neio do seu paÍfil: PeÍfiith que ê listà de seryiço
conslante na Lei Complementaí Federal 11€)/2OO3 seja
rclacionacla con e ,sÍ3 de se/vço§ constante na
Legislaçáo Tttbuána Municipal, bem como âs suás
allquolas: Pernilh que o sislemâ dâ NFS-e deveÉ ser
inlegrado con o sislernê cie Adrninislíaçáo Tibutáia e o
sislema de Declaraçáa Elelrônica do /SSQN; Pálrllrl
conftgurat nensagens a serem impressas ná NFS-e;
Pemith conliquêt avisos e notÍcias do portal na intemet
da NFS-9: Pernili coníigu@r os anexos do Slmp/es
Nacioral e slas allquotas. Pemitir conliguQr o pÍazo
lêgal para convercáo do Rêcibo Pravisótio de Sa.r'iço -
RPS em NFS-': P,ímitir que en caso cle o Prcstadot háo
dispor de coneclividade eíh lenpo integral com a reclo
nundial de conpuladoíes, o sistena deve oÍeÍecq opçâo
de envio de RPS an lale, por upload de aryuivo em XML,
a pani cle un doleminado leiaule clefiniclo pela Prefeúura,
ou nadianle a digilação dos RPS, na versáo online da
NFS-€, e posleriol conversão para NFS-e; O p/ocesso
corvgÍsáo dê RPS er,l 

^/FS-e. 
alftvés do envio de lotes

de RPS, devs seÍ asslnctono, ou seja, a rcsposta
acohlece en nomento diÍerenle do envio do lote do RPS.
evilando sobrecarga nos compulactorcs da PÍeÍelluÊ; O
processo conveísào dê RPS en NFS-e, alravés da
digiaçáo do RPS, deve ser slncrono, ou seja, a rcsposta
aconlece no mesmo mofienlo êpós a confirnaçáo dos
dados do RPS, nesle moctelo de envio cle RPS. a
conveÍséo para NFS-eé unitáia, ou seja, un RPS por vez
será conveÍtido para NFS-e; Cada arquivo en XML
conlenda lole de RPs, deve possuir no náxino 1 MB
(1024 Kbyles) de lamanho pae não sobrccaÍíegaÍ os
conpuladores sevidores da PreÍeilura, caso contráio
una nensagen deverá ser enilida pelo sislema
comunicando o PÍoslaclot do ocorÍiclo para que lone
pro\/idências; Náo devêrá perfiilÍ que o aíquivo en XML
conlenha inscições munbipais núlliplas, enitindo aviso
êo Presladat para quo lofio ptovidências, coíÍia e reenvie
a arquivo êm XML conlenclo o lote cle RPS; No aaso de
envio de ufi fiesmo RPS em loles diforenles, o sislema
deverá manter as informaçóes do úllno lote processado
(desde que os dados sejan diteíenles); Deverá prevalecer
o RPS canveiido online paQ NFS-e ainda que
pasleriormenle lal RPS seja enviêdo en aquívo en XML
paru ptocessamênlo do late: o sistema gerará uma NFs-
e a pat de un RPS e respeilará as regla§ ger.als de
emlssáo da fuFs-e, O sislema deve gerar um número de
palocalo de recebimenlo paê o lote de RPS enviado: O
sislema disponibilizaíá o íesrllado do processamenta do
lote do RPS que podeÍá set a NFS-e geíada ou uma sla
de efios êhconlêdos no /ole; O sislema cteveíá íeieítat
looo o lotê cle RPS mesmo nocasodeenconkaíum únrco
RPS com ezot O sisÍema deve aejelar o envio de un RPS
)é convetlido em NFS-e; Nos casos de s./bsrÍuição de
RPS o sislema develá petmiliÍ armazenat o númeÍo cla

RPS a se/ sr./bst/ll.r/do e ô /vFS-e do RPS sr/bsrluido sed
canceladê aulomaticamente, geaanda uma nova NFS-e
en subsliluiçãa ê NFSe cancêlada, nantenda o vínculo
enlre elas No caso de envio de RPS cancelaclo a NFS-e
cotespondente deve set cancelada êulonaticamente;
Passibilitat a geraçáo, ênlssáo da NFSe, mediante o
acesso ao slslema com senha perconalizada, digitação
dos dêdos r,êcessárros á NFS+ e irnpressão da NFS-e;
Os dados a serem inloínados pelo Presladot deveíáo
eslat oganizados ên grupos de acordo can o perlil da
infamaçá1, facillando o enlendiúehlo do sislema,
mininizando a possibilidâde de eta, agilizando o
processo de digibçao, gehção e emissáo da NFs-e; 45
Pemiti que duranle o proce§so de d4rÍlaçáo dos dados
pelo PrestadoÍ, âlgjns dados deverAo ser preenchidos e

outos calculados aulonalicamente pelo sistena,
cansiderando ê legislaçáo libutéria muniçipal e o cadaslrc
econômico do muhictpio; O sislema deveíá, para os
oplanles Nlo Simples Nacional, substiluir ê alíquota
previslê na logtslaçáo libuláia munictpal pela alÍquota
píevisla na legislaçáo do Sinples Nacional de acoÍdo,
devendo considercr o anexa e a Receita Btuta Tolal dos
úllifias 12 meses; Náo pemitir a alte.açáo da NFS€,
podendo esla set somenle cancelada ou substltuida; 48
No caso de subsliluiçéo de NFS+ o §r§tema deverá
fianlet o vÍnculo enlÍo a NFSe subsliÍu/da e a ,ova 

^/FS_e goradê; A /VFS-e deve conleí a ldentificaçâo dos
se1iços de acardo com a Lei Conplementat Fedeíal
1 1 6nOü: Auanle â digitaçáo dos claclos para gehçáo da

/vFS-e o srslema oeverá pemili descrevet vênos seMços
,ruma mesma NFS'e, desde que relacionados a um único
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ilên da Ista (grupo), de alÍquatas iguais e para o nesno
lonadat de seNboe no mesno localdo seviço; Quanclo
a píeslaçáo do seNiço íeÍeri-se a construçáo civil, o
sislema deverá pemür idenlilicêr o número da maticula
no Cadaslro EspecíÍico do /tuSS - CEl e o núnero cla
Aholaçàode Responsêbilidado Técnica - ART rcletente a
abra; A identficaçáa da Píestadoí da Setuiço é leita pelo
CPF ou CNPJ, podendo a inscÍiçáo municipal estar
vinculada a esÍes náo sendo de usa obrigalórb: OCPF ou
CNPJ do Íomadaí da Seviço é obriga!ôio exceto no
caso do Tonadot do exleioí; Pemilir a geQçáo de uma
NFS-e para perloclo da compeléncia antedoí ao pedodo
atual; A àllquolê deveré ser a da legislaçáo lributária
nunicipal do nunicipio onde o PíestadoÍ é estebelecido,
na caso do seNiço sü píeslado en oulro munblpio e o
/SSQTV lor devido naquele municlpio, o sistena deveÍé
petnilit que o Prcstadar inlome a allquola de acoÍdo com
a legislaçáo tribulátia do nuniclpio onde o se&bo eslé
senda executado, náo podendo set infeíiat a allquota
mÍnina e nen superiot a altquola mélxina permilida;
Permili o cancelamento nanual da MFS-e gerada
indevidamente ou cancelanenlo automálico de uma NFS-
e subsliluída, a patlir de uma lisla de seleçáo válida,
durante o cancelêhenlo o preslador deverá escolher o
notivo do cancolaínenlo, ou se fot o caso infomar o novo
motiva devendo fic este novo notivo alnêzenado ha
lisla de oqõe, A nensagên que compóem a NFS-e
quanta ao pÍocedinenlo de cancelanenlo, deveté ser
camposla da mensagem propianenle díta tnais a dala do
cancelanenlo e devem soí impÍessas na NFs-e quando
hecessário e/au dispanlbilizaala nas consultalrelêtórios;
O sistema nào deveá pernili que NFS-e já cancelaclas
sejam consulladas na listà de opções de IVFS-ê a
cancelar: 59 Pemili que uma /VFS-e possa ser
subslituida mediênle as íeqÍês de negôcio da geraçáa e
gmlssão da NFS-e; A subsliluiçáo de uma NFS-9 por
oulra, deveÍá ocasionat o cancelamenlo aulomálco cla

NFS-9 original; Ouranle a substiluiçáo da NFS-e o
prcstadotdeverá escalher o nolivo da subsliluição, ou se
lor o càso inlomat o novo molivo, devendo licaí este novo
mativo atnazenada na lisla de opçôes; O sislema náo
deverá pernln subslilui una NFS-9 ié ôancelada, náo
disponibilizanclo a NFS-e na lista.leopçáode NFS-9 a set
subslilulda; A mensagen que compóem a NFS-e quanlo
aa pracedimenlo de cancelafiento, Íeilo êutomaÍicanente
via subslituiçéa da NFS-e, cleverá ser canposta cla

mensagem prcpnanente dila mais adala.lo
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Tota 3S60 00

CondiÇóes de pagamento 30 dias
Prazo de entrega 30 dias

Validade da proposta 60 dias

Valor por extenso Trezentos e noventa e seis mil reais
T

Data 12t11t2018

ôarimbo e êssinatura

§ETCO{TROTLERITDA
CNPJ: Í0.S48.S33/OO0r66
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PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA . NÃO ALÍERAR A ESTRUTURÁ DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20181031001

o 0É t/

ProfeitLrÍa Municipal do ltaituba

REsPoNsÁvEL:
NOME: JOELSON OE AGUIAR

PROPONENTE :

NOMEr REDE NEÍ COMERCIO, SERVICOS OE TECNOLOGIA LIMITADA-ME

ENDEREçO : AV ENGENHEIRO CARLOS PIRES OE SA,288

BAIRRO: CENTRO CIDADE : Cajazeiras - PB

CNPJ : 14.968.974/0001-78

c

O município de ltaituba, solicita que seja Íornecido os preços unitários ê totais do(s) item(ns) abaixo especiÍlcado(s), paía fins de levantamento
pÍellminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o diíeito de
adquirir apenas parte do{s) ilem(ns) discriminado(s), ou ÍejeitaÍ todos, desde que haja conveniência para o município de ltaituba.

REDE ET

ffilHÚlt\Içfrs tÊT[$clrx[ 'rltiill\"tl

CNPJ:14.968. 974 
' 

0001-78

de OutubÍo de 2018

DE AGUIARJO
Re

I
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MARCA QUANT UNIDADE

VALOR

UNITÁRIO R§

VALOR

TOTAL RSIÉ[,1 oESCRTÇÂO

12.000 UNIDADE 29000,000 348000.0030071 LOCAÇÀO DE SOFTWARE
Especilicaçáa LOCA O DE SOFTWARE
ESPECIFlCAÇÕES TECNOL óGlcÁs oBRiGÁróRlÁs
Ás especircaçóês clo softwarc atendam ao rcquisilo
lécnica cle um sislema multi plalaÍotma que saráo quesitos
Oôftgárónbs' Srstema Operaconal cla apl,caçáo que seta
conpal[vel ao ambienle Linux au Winclows Serr'eí 2012
R2(n áo infeior); Sistema Operacional compallvel Linux au
Windows SeNeí 2012 R2 (náo infeíiol na seNídor clo
Adicaçâo; Sislema Aperdcional Linux ou Windows nas
néquinas clienles; Navegador Firefox e ChÍome para
Linux ou Windows; Seaviclot wob conpatlvel com Linux ou
windows seNer 2012 R2 (náo infenoi no soNidor do
operdçáo- fado nodulo WEB deve set esponsivo
passibillantlo o acesso por dileíentes lanaíthos cle tela
sen perda de conleúdo au sobreposlçáo inadequado:
Todo modula WEB deve lllizaÍ boas práticas de
clêsenvolvimenlo de páqinês web alíavés da ulilizaçào
coneta e semânlica do HTML; Prophiat a petsonêlizaçáo
do cabeçalho das paglnas weD pdrd apnfiorar as
esrálég/as de SEO. ÉSPECtFtCAÇÓEs Do soFTwaRÉ
OER/6ÁI0R/ÁS Ás especÍÉêções clo soltware alende
ao rcquisito !échico de um sislema OEKSÍOP o WEB,
nulti p\âlaforna que sáo obigalüías: Sistena multi
inslituição e com cadaslro de instituiçáo ilinitado;
Cadaslrc único de cantribuintes : lnletfàce úhica do
softtr'are, todos os ptogamas deveáo radaí em um
mesna anbienle: To<los os @lalódos deveáo ser geador
nos padrões PDF, TXT, HTML ê xML con apresenlaçáo
om lela enles da impressão; O sÀterrê deverá possr./ir
CADASTRO ÚNICO cle cidadáos, pessoas f/sicas e
jurldicas identifhadês pelo CPF ou CNPJ; Sislema deveé
possuií dicionéio de dados inlegrado na aplicaçáo e con
possibilidade de consulla na nosma; NúíneÍo de usuários
ilimiladas no sislena; Único anbienle de conÍiguraçáo a
fiberação de permissÕes; Regrsrro de Logs de acesso
aulanáticos pela §Íslema; Regist/o dos acessos âo
sislema, cam identificaçáo da máquina lP e MAC;
Blaquerc por lP e MAC de máquina ao sislema, con
possibilidade de libeÍaçáo Nr data e hoía: Possibilidade
de inclusáo de ilens de menus ao s/slema, Possibirdade
de liberaçáa de pernissáo poí exeíclcio e insliluiçáo; Help
de conlexlo na sislema; Passibilidade de consulla das
rolinas alualizadas no s/slêma; Aviso aulonéüco ao
usuéio quando da atualilaçáo do slslema;
Disponibilizaçáo de ,odos os lontes dos ptogrcnas;
Auloização patâ repâssat a oulíos órqãos públicos loclos
os s/stemas inplenenlados na tnslluição sefi custo:
S/SIEMÁ DE COIVF/GURÁÇÔESj Permlú cadestrc de
usuáios para lnlranet: Peímüt caclastrc de usuáíios paô
exlranet; Permili criaí pedis (grupos) de usuáios para
liberação de permissóes em gíupo; Permili cadêslraí
itens de menu au rcêgíupá-los confome necessidade do
àdninistrador; Permitir controlar peínissáo poí oxêrcicio,
usuária, grupo de usuétio e pot exercicio; Perfi i conlrole
de pemissâa por exercícia, inslituiçáo, podendo um
nesma usuáio pa'sui dtteíenles pelmÀsÕes entre as
insituiçóes; Pemli a confole de /ogs do âcesso da base
de dadas do sistefia; Controle ds ace§so aos iÍons de
menus pat insliluiçáo e usuáio: Posstbililar à incfusAo o
geÍencianenlo de totinas ciadas pela PrcÍeituía;
Possibiljtat a consu/la âos usuáios on-line no S/slema;
PerÍnitt enissáo de relalótio de usuáios cam as rotinas
gue pos§uêm acesso, con§a//tê a dacuúenlaçáo clo

sislena. dicionário de dadasda sislena; Possibilidade clo

conlíole de liberaçáo de acesso êo slslema pelas
seguinles chaves: lP, Dala lnicial, Dala Final, Hora lnicial,
HoÍa Final, Usuáio, lP da Rede; CadastÍo de
Depaftanenlos para configuraçáo dos sislemas detánile
de procêsso, almoxailadas e ouüos r)êcessÍem a

idenlificaçàa da lacalizaçáo do sislema; O sislena deveá
passujÍ rolina ande fican gravâdês lodâs as mersâgens
de alualizaçáo do nesmo; Pemilir o cadastro de inÍinilas
lnslituições na s,slema; O sislemâ aleverá peínitir a

consuka da dicionátio de dadas, identificando loclas as
tabe/as do s/stema, se!/s campos, lndices e relaçÓes; O

sislena deverá disponibilizaí íalina para que o usuáíio
alterc sua senha sempre; O sistema deveé possui íottna
paÍa libeíêçáa de peÍmisséo, onde po<leíáo set noneêdos
várias usuários do pr'pio sislema paía execularcn esta
açáo; Passibilidacte de alleraçáo alo exercÍaio podendo o
usuério trabalhar en exerclcios diferenlgs ao mesno
lempo: Passibilidade do alloraçào do slalus do s,slema,
podendo se colacado cono: Ío@ do ar, sen peÍnissáo de
,ovos ace§§os e ho ar. Esle píocedinento possibilita a
manutençéo segu? do srsteína' O sÉlemd deveá
d'panibtizat rotrna que procas§e êulonaltcafiente as

p€rmissóe§ dos usuáí'tos de um exercÍcio para o outo'
§em a necess/dade de digitaçào das mesmâs;
Possibilidade de consulÍa âos /ogs do §i§lemâ
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idenúficanda a ralina que ôcessor./ o sÀlema e g!/ajs os
dados nanipulados pela mesna: Possui relatóio cte
lhsliluições, Usuáios, Dêpadamentos, Ácesso dos
usráíbs; O sislema deveré possibitil a geâçáo de
relalórios, onde o usuáio adninistâdoí pocterá incluh un
novo e disponibilizat coho um hen de menu e liberar
peÍnissáo aas usuáíbs que desejaÍem utilizar o mosno:
O sistema deveré passibilitar a integqção dos
dopaiamentas com o orçamento da preÍeitura,
denliiicando as secÍetédas e seus ctepartamentos; ÁREA
TRIBUTARIA: Pomiti o cadastío de rcg.as pêra os
parcelêmenlo para êtend a tegislação; peÍhitt o
cadastro de grupo e or9em do débito, manutenção do
calendário de pagamenlas, grupos de débitos e lêxas
especlficas; Pernilií a pronogeção do vencimento de
débitas; PermiliÍ ê emissào de @cibo de receita Perniti a
manulenção da calendaio do sistena, Ndendo assifi set
cadaslÍados os feriados da municlpio e com isto Nrnitir a
náo cobíança cle iurcs e mullâs ,esles dias, Posslàl/ila, a
enissáo de Oecla.açáo de quúaçáo. lTBl . TMPOSTO
IRÁ^,/SM/SSÁO SENS /MOVEIS' PemÍÍ o cantore das
guias de lTBl uhano e rural: Perniti o contote de
canptadares e vendedoÍes; €rrissáo dê guias de lTBl
con códiqo de banas: Pernith emis,sáo de retatüia
e§aÍislico pot zana e seloí paô aconpanhamenta dos
valores; Pernitir a consulla as guias omilidas e pagas;
Peínih baixa aulonátha; Possui uín cadastro paíê os
lipos delÍansaçáo ale conpQ e voncta:Possui rotina paÍa
libeQçáo dasguias avaliadas; Pernitira anulaçãocle uma
libetaçáo da guia; Passibilit a emissáo de guia
relificadora; Possibilitar a enisséo de relatóio rcsunido
do lÍBlt PossibiliÍar a emissáo de segunda via do una
quia; Após a geraçáa da guia, o débito deveá licaí
registrado em none do conpradoí, devendo canlorne o
caso, seu cancelatuento sê!. prccessado e solicilado;
Posslbtldêcle de consulta de guta de tfqt. S/SIEMÁ DE
FISCALtZAçÁO- Pemitit o câdaslro dils ágendas fisca,s,
Possibililat a enissáo da guia Cle pagamenlo; Possibilitar
a cansulla aa cadaslra sanilério; Pemith a enissáo do
alvará sanitátb; Passibillat o contrale de vislaíias e
nolificêções; Permitir a emissão e o contrcle de auto de
inlraçàa; Passibilibr a enissáo de íecibos; Petnitir o
cadaslrc das planilhas de levanlanento liscal: Possibititat
a emissáo do lermo dé levanlamenlo Gerar
aulonalicamente as valorcs dos lermos no financairo do
/SSQN; Permlú a emrssáo de rclatóíios de vistoia e auto
de inlração; Possibilila o conlrole do ocesso Íiscal;
Possibililar a identificaçáo dos ticais do nunictpio; O
§islena deveÍá ser mulli setoí, devendo con!rclaí setores
de fiscalizaçáo descentralizaclos e que os dados cle um
gÍupo de Íiscais possam se/ aces§ados somerle pelo
grupo; lden!íÍicaçáa das procecléncias das natiÍicações e
aulas paÍa possibilidade de êgrupamenla das ações
lscais pat lipo; Rolina para liboraçáo cle docunenlo paía
impressãa de nola fiscal; Possibilidade de rcgistto aulos,
nolificaçóes e vistaÍias; O sislena devoÍé eslat intagndo
com a central cle alendimenlo, {acil ando assin a
conunicação coín os cohtibuinlos: Consulla Alvará
Sanlána Consulla dútos de nkaçáo e nohlicações,
CADÁsrRo sôc/o ÉCONóM/CO,-/sse^/r po§s,ôi ar
que cadaslÍo de ativídades peÍmita a inclusáo de lodos os
/'êrs ,ecessárlos pan a detiniçào e caíacletizaçáo da
inscÍiçáo econômica, senclo adequada ao côdtgo libuláio
nunicipalt Possibilidade de inclusáo de sóclos das
enpÍesas, que lanbén sáa resrynsáveis pelos créditos
lÍibulários; Permili o regis!ío de aliferenles códigos de
alividades desempenhadas pelo coolibuinle indicando a
pÍincipal e as secundáias; Poímith a vinculaçáa de
ocupações econômicas, de acordo com o CBO (Código
BrêsileiÍo de Ocupações), para inscÍiçõês de autônonos;
Pemilt enissâo de guias de affeca<laçáo, ern cola única
au divididos en parcelas. Conlendo código de baíías para
pagafienlo nos agentes arrecadadores; PosstiÍ ratínas
para elabaeçáa dos acré§cinos a incidiren sobre o
lançafienla en deeorréncia de atrasos nas pagamenlos.
conlorne legislação nunicipal; Possui rolina de
impressáa de 2a via de documenlos cle arrccadação na
lnleÍnal (sile da PreÍeluft); Peímiltí que a extínçáo do
cÍédilo lributáào, na modaliclade de pagamento, possa ser
búâ atavés da cdpldçáo e processanenla cle arquivos
lexlo dispanibilizados pelo§ ágontês aÍecadadoíes ou
bancos: Pemili a emissão clo guia complementa. de
/SSQN; Posslbirlaa o câdastío de lpos de alvaÍás,
petnanenle ou lempoíáio: Possibiilaí a identílicaçáo do
pade da empresa: Possibilidade dê agrupamento clas
alividades para emissão de rclatórios; Cadaslro de tipos
de lsenção de /SSQN; Poss/b/idadê de emlssão de nolas
âvl//sas pala pessoa§ lrrÍdicês ou llsicas: Controle das
empresas oplanles pelo simples; Prccessamento dos
arquivos do simples nacional; lnlegração con o cadaslro
do MEI - Micro enpÍeendedor indivtdual, can impgiação
de dados e processanento de arquivos; Possibilidade de
inlegraçáo con sislemas de emisséo de nola liscal
elelrônica; Possibilidade de diqítação do valor eslimado clo
issqh lixo au vaiáve|; Consulla ao caclâslío cle alNidacles;
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Relalóio íinanceio da issqn variável con suas
àtecadàções. Consuild ao cadastrc do 

'.rples 
e da MEl.

CAOASTRO TÊCN|CO MUNICIPAL Permttú o
cadastramenÍa de Lates, matriculas, loteamentos,
pronilenles canprâdares, oulro§ ptopíieláÍios,
caraclerisltcas, selores, lace de quadÍa, massa faltda,
ruas e avenidas, lecullado hacianafienta: Perínilií o
cadaslro de lsenções, por ano, perÍodo, con percenlual
cle isençáa, nolivos e emissáo de cerlificados; Pernilt o
cadaslrc de conlribuinles, inteÍIgaclos pelo cadastÍo geral:
Pornili o cadastrc de inobiliáias, íacililando assin o
contole de iméveis vinculados a e§Iá, assim como os
recebimenlas de coííesponcléhcias lêis como camês cle
IPTU e outros; Pernilit o cadastra de novas construções
con todas as infomaçóes tlecessár/âs a sr./a
denlúrcaçáa, lacúltddo lÍactonamenlo. Pemtú manüseia
das paánelrcs de cálculo do lPÍU; Pernilií o célculo
Geral e Parcial da IPTU, coníorne código libulátio
municipal: Pernilir aexclusãado IPTU: Permilta enisséo
gerc| clo lPÍU conloíne layout definida: Pernilir gerar
arguivos en lXT ou PDF pala emissão externa(em
gÍáiicas), dos carnês; Pemtlir a emissão de íelalôrioscan
a posiçáa de cálculo do IPTU cam gáficos; Pernitt a
emlssão de dos anos aderiores do cábulo do IPTU:
PeÍmiliÍ a emissáo de carnés de cobrança ou recibos
confarne layoul pÍeestabelecida, com código de bar.as
FEBRABAN; Passibililat consunas atÍâvés cle nome, pane
clo none, cadaslro, ihsciçáo, logêdouros e CPF/CNPJ:
Manler o hislôico dos valo,res calculadas de cada
exercicia; PossibillaÍ a cobrança ou náo de laxas para
cada unidade imobiliária, de acardo con a ulilizaçáa da
edifhaÇáa: Perníli a inclusáo getal cle pêrcela única e a
prcíogaçáa da mesma, além de pernissào de desconto
nesla parcela ilnica canfarme legislaçáo nunicipal;
PeÍnili a conliguíação de parçelas únicas de IPTU,
podendo assifi set prctogada o vencimenla pot
natrlcula: Possibilitat a idenlificaçào de endeteço do
entrcga CONTRIBU|çAO DE MELHORTA: Pemtu a
cadastrc de edilais: Permiür o cadastro e coôtrole das
Istas de inlenções; PermitiÍ o cêdaslrc de conlibuiçáo
cam seus LogÍadouíos; PeimilÍ o canlrcle clos lotes
atngidos cam geraçáo aulomálicê pelo cadastrc;
Possibihlar o contÍole dos inóveis, ben cono geraçáo
aulomálica dos mesmos; Pernili o paÍcelamenlo e
rcparcelêmenla oà conhbuçáo de meihaia. cam a

emjssáo de sers /especÍivos leÍmos, PeÍmitir a

configuraçàa e emissáo de caÍnês ê/ou recibos; Pernilh
consulla financeias ê emissão de cedidées na mesna
rctúa. Possoil@t a omissáo de relatórias gerenciais pot
rua. bato e temo de responsabtlúlacle. DlvlDA ATIVA
Passibilitar a insciçáo em d[vida aliva d6 tributos e
oulras receitas vêncidas e náo pagas, rcgistradas na
canla coíenle fiscal, de acardo con a legislaçáo:
Possibililar a conliole de desconlos, remissão con a
possiblidade de veificaçàode débitos de aulros môdulos
para concessáa au náo do mesmo, quando a lêi asstm o

delem lat; Passibilitat o englobamenlo e a parcelamenlo
de débilos pa? cobrcnça, inclusive com canlrole de
valaÍes minimos: Passibililat a emissáo e o canlrole de
naliíicações, a enissáade Nliçóes para cobÍança juclicial
em lexto definido pelo usuéio: Canler Íecursos parc
adninistnt todos os lÍbrlos Írscrrlos em DÍvida Aliva
lambén en Íunçáo de sua otigen (IPTU, /SSQN, rara§,
Cantibuiçáo de Melhoria), no que se íêÍe@ a inscriçáo e

cobrança, adfiinistÍalira ou judicial); Permilir o cadêstlo
de pÍocedéncias e rccelas da dlvida ativa; Pernilir
enissáo de relêtóÍio lolalizadar da dlvida ativa; Pern iÍ a

canl@le e emissão de nolihcações; Permilir a enissão do
livrc de dÍvida ativa: Permitir a enissáa de ceítdão de
ajutzanento: Possibihtar criar listas e enili CDA' a paÍ|r
deslás ,slas; PeÍnilt a emissão de relatórias pot
exercicia, geral em orden allabélica ou par inscrição;
Permilir enissão cle rclatéios de processos com
adllogadas, por naiotes clevedoÍes, rola!Üio de dlvida
prescrila, Pemilh a enissáo de Íelêlótio resunido por
procedência de divida aliva; Perniti a emissão geÍal de
carnés, configuradas conforme modela da pÍeÍeilurc, con
códiga de barras padráo FEBRABAN: Pernifu o

lançanento do IPTU, /SSQN, Drversos, Conlíibuiçáo de
nelhaÍia e autos aulona[canente no ftnal do exerclcio;
Petmút cansullas a erercÍcl'os anleriores: CONTROLE
AE PROJETOS: Cadaslro dasabras a seten execuladâs
pelos conlibuinles; Cadastro de Responsáveis Técnicos
pela AbÍa; Cadas!rc do Éngekheio Respansável pela

Obra; Liberaçáa de Alvará da ObÍa: Libe@ção de Habilo-
se Parcial e Total; Geraçáo de AÍquivo parê o INSS das
oôrâs; Emlssão de Alvará Configuíável; Enissáo de
Relalória das Obras; Consulta Obrcs Cadastadas:
CADASTRO OE //VFRÁIORÉS] Pemilt cêdastramênlo
de mais de un indexêclor manetátio; Permiti a

canfiguÍaçáo de cálculos para cada indicador,
idenlificanda cano será prccessaalo ê corÍeção de
débilos Valor corrigido par percenluaL diidindo o valor
pele valot da índice do vencinenlo a nutiplicêndo pela
tndice alual, sem coteçào: Co,lsu/ta dos indrces
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Relalóia das [ndices; NOTIFICAçÔES: permiti a
corsullâ a lodos os déóilas de un contribu)nte, imóvel,
insctiçáo de alvatá cóotgos de afiêcadaçâo ou nimeÍas
da lermo de paÍcelamento; Peímitií consullat valores poÍ
tipo de débilo e íeceita; Permilir enissáo de relalóào
ênalilico e sintético da clébitos, além da notificaçào
auloÍtátba destes débilos; Enili lista para emissão de
natiíicaçáo, podendo ênles de geÍá-las, o usuáÍio veificat
as mesmas; Deverá cJisponibilizar nesla rctina emissão de
lisla paÍa lipo de débita de IPTU já vencidos; CEMIÍÉR\O:
Tipas de lsenção; Cadaslrc de Legislas; Perniti a
cãdastro de funerárias; Permilh o Cadastro de Hospitais:
Possibililar a idenlilicaçáa de quaclras/loles, canpas,
sepu/luras. ossoários e/ã zidot Possibilitar â identificaçáa
de Causas Motlis; CadasÍo das laxas de cobrança;
ldenlilicaçáo das Àerçóesi Cêdêstranento do
sepullanenlo; Cadastío dos óerv&os; Po§sói/ilar â
renovaçáo de sepulluras; Controlo de pâgamento;
Consulla por sepullado: Relatóio de ceftificado do
iserção; D/yERSÀS ARRECADAÇóES: CaclastÍo do
procedéncia para identifbaçào de oigem da débilo;
Çadaslrc do débita con identificaçáo da praceclência;
Possibilidade de infarnar a nal cula, inscrição de alvaré
ou none do contribuinle) Possjbiliclade de inclusãa de
dados rcfercnle a locaçáa de éreas públicas;
Posslbllidade de parcelamento dos valores lançaclos:
tml§são de bolelo de aríocadaçáo ou came para
paganenta bancáio; Relalódos dos débilos lançâalos e
náo pagos; Consulla de déôilos divêlsos; SERy/ÇOS ÁO
)IDADÁO INTERNÊT: Pemitir que a canlibuinte
visualize seus débilos en aberto ou pagos, e, quando
exigtveis e vencidos devem set fiostíêdos já con valor
êIualiza!1a; Pernli ao canlibuinte emilir as guias de
recolhimenlo com valores alualizâdos e con código de
barÍas de tados os débilos pâra cam o Íisco nunicipal;
Pernitir que a conlibuinle enila o caÍnê de qualquer
tibuta incluindo as colas únicas, apenasdo exerclcio que
estivet em cobtança: Pemttn quesejà imptessa a fidgem
qua alesla que o conlribuinle eslé en alia cam a taxê de
licença e localização, isso neclianle a consulla do
paganenlo inlegral da laxa: PeímitiÍ ete o contibúinla
oblenha a consulla imüessê dê sua conla coÍenle con o
município. Essa inpíessáo deve seí pe6ot1êlizada,
conlando ninimanenle com cabeçalho Íormalaclo e
bQsáo da íhunicÍpio: Permilt que seja íealízada a
sohcilaçáo de tmpÍessáo de documentas fiscais. A
salicilaçào recebida pela fiscal responsável pode ser
delerida (aulaíizada)ou denegada. Em amtlos os casos o
solicilanle e o contadat são nol,Ílcados No caso de
aulorizêçâo a gráfica lambén é avisada, bem cano
deveÍá haver íuncionalàade espec;lica para que sela
Íealzêda ês corsu/las de inpíossóes par gráfica, con
acesso restrjlo a pÍópria; Pemibr qua o cantribuintê
visualze dadasclo seu cadaslro no nunhlpio, unêspelho
dos cadaslÍost Permili que o contribuinle solicile via
lnlerrel o acesso ao s/slena. O municÍpio podeá oplaí
en liberaÍ o acessa dhelo se.7, inteNenção do munhlpio,
ou poderá oplar em homolagar (auloizar) essa
solicitaçéo; O sisleínê deve tel o padrão de cores
configurável, êm feríamenta que pemila a madifÍcaçãa de
lama fácil, de acordocon ascares do nunicípio, cabendo
a esse, escolier a cores clo lopo do sile, das barras, dos
bolões de acionanento; A sistemê deve dispat de
íetanenta paía allorcr o lananho da fonle da si!e, isso da
íorna ilimilada, a cada clhue cleve ser peícebida o
aunenb: As ,omes dos bolóes de acbnanenla do
sislena devem ser canliquíáveis pelo munbípia, en1
feríamenla que permita a nodiliçaçáo de forma fácil; Os
docunentos inpÍessos pelo sistena devem ser
exalamenle os mesrro§ impressos no sistema de
adninistaçãa ttibuláíia, devendo inclusive ulilizat a
mesma farmàlaçáa, evhanda rctQbalha ao municipio: As
ceftidões enitidas devem ser passlveis de canferência
quanlo a sua aulenlicidade $so deve se dar por meio de
cansulla en um menu de acesso rápido, devendo o
usuária inlaÍnar ninimanenle, número da cefudão, ano
da cenidão e códiga de aulenlicidade; O sislema cleve

conlar con dispositi\/o do segurança pâra evílat quo

oulrcs saft'lares lenlen lazer requisições ao sile. Ésse
sistema pode ser o uso de uína imagem que deveíé
obrigalarianente set alterada a cacla tenlativê de login;
PeÍmilh ao conlribuinle acessa/ o sislema via disposiliva
de lecnalogia nóvel (telefone celulat), bem cono
passibilitar a ulilizaçâa dos segu/.,tês serviços: Sor'claçâo
acesso ao sÀlema; Cansulla de débitos, Emissão de
cêftdóes: Autenlicidade de cedidões; Emissáo de alvará
de parede; Emissáo de cahé, Enissào de espelho
cadastal; AlteÍaçéo cadaslral; Solicilaçáo e consulla de
Aulaizaçãa de imqesséo de docunenlo; Ênissão de 2a
via, pagamento na Íede bancáia, dos seguinles tibulos:
|PTU e laxas. /§SQN fi-xo do ExercÍcio. Olvlda Aliva
lributáia e nâo tribulána( incluindo parcelanentas);
Pemili o acesso via Web das efipÍesas para inlornat o

/SSQN Relido; PeÍmiúr o ac€sso do§ corlnbuintes as sras
malicutas para cansulla na base de dados da pÍefeiluÍêl
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DECURAçÁA ELÉÍRÓN]CA Do IssQN: PeTn n
colelar infornaçóes liscais Élativas ao lmpasto sobre
Preslaçáa cle Ser,iças, pernitindo que Íodas as
aperações sejan rcalizaclas via lntehet inclu§\/e a
declaraçáo de enlega e emissáo de guias; Permiti
eleluat cruzanento cle nalas Íisca/s êmltldas e receàldas,
au outros dacunentos de íegisto de prcstaçáo de
serviços, fomecendo inlo ndções soôre as
itegulatdàdes enconl?oas. PetmtÚ conlrclaÍ os seMços
cleclarados, pÍestâdas e tomados, pêlas pessoas/urldicas
êslabel'cidas no munhlpio; Seí fêffamenta de ampla
utilidade na Íoínecinento de infoínaçóes de apoio a
íiscalizaçáa desle inposto; Pemilit conlrolat lodos os
aspeclos referenles ao conceito de subslilulo tribuláio,
lenclo em vista a obrigatotiedade da declaíaçáo pot paáe
do preslador e por paíe do tomadol do seNiço; Pemiti
napeaÍ ê relaçáo entre as empresas e a seu locàl de
píeslaçáo cle seryiças paaa cotubater a guería fiscal;
Pe@ii talat de fotma padÊulanzadâ os maiores
conlribuinles, tais cona agenles linancelros e operâçóes
cla conslruçáa cNil; PeÍmiln visualizat o cohlrole e a
conlabilizaçàa dos pagamenlos, poí paíte dos
contÍibuinles, das guiasdo /SS rep,?senlâliyas do mposto
deviclo: PeÍnilÍ consulta Financeha dê todo e qualquet
débilo reg$trado na Móclulo Tnbuláno do Municlpto
(AOMIN|STRAÇAA TRTBUTARTA): PeÍnii enissáo dà
sogunda via de carnês, para paganenlos dos débitos
registràdos no Módula Tributário do Municlpio; Pemitt
emlssão de CerrdÕes ,egalivas, pos/ryas, posilivas cotil
eíeila negativas clos conttibuintes íegislQdos no Módulo
TtibuléÍio do Município, se)aín cle lnposlo ÍeÍriloial e
Predial Urbano, /mposto Soôre Serv&os, Iaxas diyersas,
en!íe outÍos: Perniti Aulenlicaçáo da6 CerÍidões
emilidas; Pernílir consu/las /iberadas por CadastÍo o!
)PF/CNPJ;NOÍA FTSCAL DE SERVTçO ELETRàNTCA-
NFS.E: Pernilir que somenle os P/esladores de S€ry&os
aulorizados a enilir a NF S-e possam lêa acêsso o slslema
e fazer a enissáo dê NFS-9 e ulilizat todês as demais
luncionaliclades do sislema, do acorda con o seu peíÍil.
Presladares náo autoizados a enitir NFS-? poderão
utilizar somente as Íuncíonalidades disponlveis na área
pública; Perniti acesso ao s,slêma através do
íorneciÍnenloda CPF ou CNPJ, senha peísonalizada pelo
usuéia, cadaslrada previamonle, e mecanisnos ale
ptaleçáa Lt:hzado pêrê disltngui humanas e maquinês:
Permili o acesso de Preskdores de SeNiços e Munblpio
nas íespeclivas luncionalidades considerando o peiíl do
usuáio pata o aces§o a e§ta§ furlcionalidados: Pemilit
onvio da e-maiL aos tomadoíes e intermediátios, da NFS-
e efiitida em seu nome; Peímílt canliguraçáo de envio e
recebinenlo de e-mêil ato "és de Píotocolos IMAP, POP3
e SMTP, de lorna aulentbada a con possibilidâde de
cuslamizaçáa de poiês, uso de ssl e cu§lom,zação dos
canpas de envio, Íenelente, assunlo e responder-para;
PeÍmi r cuslonizar o lexlo a sei enviada no corpo clo e-
nail da NFS-9 Perniti em todas as corsu/las, gue o
resullado sejavisualizado eúlela, inptesso ou geraclo no
fonnata de aryuivo PDF eonable Docunent Fomal);
Pemilir acesso público, onde é disponibilizado algunas
funcionalidades de uso camun a todas, e acesso íestilo
ande safienle os Prestêdoíes/PíofoiluÍa com senha e
autorizêdos a ace§sar o sistema podetéo íazet uso clas
funcionalidades; Peftnitt que o Presladot de SeNíço,
pessoa ísica ou juridica, Íaça o cadastro de sua senha
so/lcilardo acesso ao s,slena NFS-e; PemilÍ no cadastro
oa seala depo,s de concluldo o s§lemd deve,npnni
lodo§ os dados inlormêdos o as oÍienlações a seren
observadas e executadas pelo Píeslaclor do Se/lr'oo de
acordo com a legislação ltíbutáia munhipal: PeÍniÍir que
as orienlaçóes a seÍem obseNadas pelo Prcslador, anexo
da hcha de cddastÍo de senha mprcssa, seian
configuradas no sislema de acoído com a lagislação
tibutária nunicipal; Peímiti que o CNPJ dâ Prcleilura
seja cadastrado como lonadot ale seNiço; Permitk que o
adrninistrador do síslena ap@vo, íeprcvê pedidos de
dosbloqueio e blaqueie ou alesbloqueie senhas leilas
pelas usuários que deseiam ullizar do sistema: Peímitir
que depais que o usuária exlemo Íor aulorizado a ulilizar
o sistena pela PíefeituÍa. o Adminislradar podeíá íazeÍ o
bloqueia e desblajueio da senha clo usuáio exlemo
senpro que julgar necessáia, nesno que iá tenha Íeilo
emÀsôes de NFS-e Pemilir que sislema emita
mensagens de avisa quando o Píeslador lizeÍ acesso a
lunçáo de cadaslío de senha e a sua sênha ainda náo
lênha sido desbloqueada pela Preieiluía: PermiÚ qúe o

PresÍado( possa êllerar a senha do acosso de lempo eln
tenpo, de acordocom un inlevala cle lenpo delerúinado
petê palllca de segunnça da enprasa. ou a qualquer

ínomenlo que desejaL a allerêçáo tlê senha lará con que

ê senha anleior seja càncelada automalicanenle pelo

si'Iena: PermiliÍ que o Preslador possa tecuperat a

senha esquecida, inÍomando o seu CPF ou CNPJ, o
sislema enviaÍá un e-mail na endereço informado durante
o cadaslro da senha; Nâo pemilir que o PÍestador laçê
acesso a área restnla do sislema sem Senhâ, quando
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abrigalóÍio o uso ,o sislema, ou ainda sem que a sua
sehha seja desbloqueada pela Preteitura; Peíniti que a
acesso ao §lslema selâ fe ilo de forna On-linê, diíelâmànte
na ponal da NFS-e clo MunicÍpio; Permiti configuàt dados
especlliaos do Prestadü do SeNlço a sercÍn divulgados
en algufias íuncionalidâdes do sislena, geranclo
segutança nas iníormações disponibilizadas aa cicladáo,
lonadot e internediéio, conÍarne a aaasiáo: peíniti
conligurar, de Íoma especiflca para cadê PrcsÍadoí, o
conpadamento de alqumas funcionalidaates do sislefia:
Pernitn conÍiguÍat dadas complementaÍes do PtêslaaloÍ
pot meio do seu peÍlil: Pemitir quê a lista de seviço
conslanle na Lei Conplenenlar Fedeâl 116/2003 seja
Íglacionada cam a lista de seNiços canstante nê
Legislaçáo Ítibuláia Municipal, bem corro as srâs
allquolas: Perrnili que o slsÍerê dá NFS-? cleveíá seí
inlegodo com o sislena ale Adninislraçáo Ttibulária o o
sistena de Declaraçáo Eletrônjca do /SSQN, Permltlr
coniigurar nensagens a serem lmpressas na NFS+I
Pêmili coníigurat avisos e notlcias do potTal na inlornet
da NFS-e; Pemilir contigurar os anexos do Simp/es

^/âclor,â/ 
e suês allquotas. Pernili configurat o pÍàzo

legal para canveísáo do Recibo Ptovisório de SeNiço -
RPS em NFS-e: Perrnilir que em caso de o Prestactor não
dtspor de coneclivtdada em temq iotegÍal con a rcctê
nundialde conpuladores, o sistena deve oleÍecet orcáo
de envio <le RPS etu lole, poí upload cle aíquivo om XML,
a pani de um deleminado leiaute deíinido peta PíeÍêiturc,
ou nediante a digilaçéo dos RPS, na veÍslo online cla
NFS-e, e posleioí conversáo pala NFS-êj O processo
conversáo de RPS em NFS-e, através do envio ale totes
de RPS, deve ser assíncrono, ou seja, a rcsposla
aconÍece en nonenlo difeÍenle do envia do lole do RPs.
evllando sobÍecarga nos campuladaÍes da Preteilun; O
pÍocesso conversáa de RPS em NFS-ê, âtlayé§ da
digilaçáo de RPS, deve ser sÍncÍono, au seja, a respasta
aconlece no mesma manenta após a conltfiaçáo dos
dados do RP§ nesle modela de envio de RPS, a
conversão paÍa NFS-9é unitária, ou seja, um RPS pot vez
seíá convetlido para NFS-9; Cada arqui,/o en XML,
conlendo lale de RPS, deve possui no ná,ino 1 MB
(1024 Kbtles) de tamanho pêra náo sobrecaíegar os
c1mpuladores setuidoÍes da PrcÍeilura, caso contráio
una fiensagem deverá seÍ emitida pelo sisle/r,ê
comunicando o PrertadoÍ do ocoííido paÍa que lomê
ptovidéncias; Náo deveÍâ peÍnitií que o arquivo en XML
canlenha inscrições nunicipais múltiplas, enitindo aviso
aa Prcslddot paô que lome provtdéncÊs, cotíúa e rcenve
o aíquivo en xML contendo o lote de RPs: No caso do
envio de um mesmo RPS en lotes diferentes, o sislema
deveá manler as inÍoÍmações clo úllimo lole ptucessado
ídesde gue os dados sela n diferentes); Deverá pÍevalecel
o RPS cohveftido on-line paÍa NFS-e ainda que
posierormenle lal RPS seja enviado en arquivo en XML
para píocessamenla do lole; O sislena geraÍá uma NFS-
e a parltr de un RPS e rcspeítaá ês regrás gerals de
emissão da IVFS-e; O slslena deve gerar un númeío de
pÍolocala de recebimenta para o lole dê RPS enviêdo; O
sislema disponibilizaÍé o resultado do processamenlo do
lale de RPS que podeÍá ser a NFS-1 geftda ou unê lisla
dê etros enconlrados no /ole; O s,slema deverá tq1ilaí
lado a lole de RPS, mesno no caso de encantÍar un único
RPS con errc; O sistema deve rejeilar o envio de un RPS
já canvedido elr fuFs-e; Nos casos de suóslrlu/Çáo de
RPS o sislema aleveré pernilh arnazenar o númerc do
RPS a ser suàsllluído e a NÊS-e do FPS subsl,;luldo sêrá
cancelada aulonalicamenle, gerando uma nova NFS€
en subsliluiÇão a NFSe cancelada, nanlendo o v[nculo
enlre elas: No caso de envio de RPS cancelado à NFS-a
caÍespondenle deve set cancelada aulamaticanente;
Possibililar a geraçào, enissáo da NFSe, nediante o
âcôsso ao §isleaa com senha personêlizada, digilaçào
dos dádos ,ecessáros á NFS-€ e mpressão da NÉS-6;
Os dados a serem inioímados pelo Prcsladot deveráo
eslar oeanizados em grupos de êcatdo corn o peiil da
inÍormaçáa, íacilitanalo o enlenclinento do sislema,
minimizêndo a possibilidade de eta, agilizando o
processa do digitação, geraçáo e emisséa da NFS-9: 45
Pernlili que durante o pracêsso dê dlgiâção dos dêdos
Wlo Pteslador, alguns clados cleveráo ser preenchiclas e
outros calculados aulanaticamenle pelo sislema,
consideranda a legislaçáa tibutária nunicipal e o cadastro
ecanônica clo municlph; O sislena cleverá, para as
oplanles pelo Si,,,ples Nêcianal. subsl(ui a aliquolê
previsle na legislaçáo tribuláría municipal pela allquola
prcvisla na legislaçáo do Simples Nêcional de acordo,
devendo consideíaÍ o anexo e a Receíla grula Total dos
ullinos 12 neses; Náo peírnili a alteÍaçâo ala NFS4,
podoncla esta ser somenle cancelada ou subslituida; 48
No caso de subsliluiçáo de NÊS-e o slslemâ deveÉ
hanlet a vinculo enlre a NFSe subsrlulda e a /?ovâ NFS-
e geÍada; A NFS-e deve canter a idenlifbaçáo clos

seviças de acordo con a Lei Conplemenlat Fedeêl
116/2003; Duranlo a digitação dos dados para geração da
tuFS-e o s,slema deverá petmii desüevet vátiosseMços
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numa nesma NFS-e, desde que relAcionados a un único
ilen da lisla (grupa), de aliquotas tguais e paÍa o mesmo
lonador de seNiço e no mesmo lacal do seNiça; euando
a preslaçáo da seviço íeleirse a construçáo civit, a
sislenê deverá peÍnilt idenlificar o número da fiaticula
no Cadastrc Especiiico do /tr'Ss - CEl e o núnerc da
Anotaçáo de Responsabilidade Técnica - ART reierchte a
obta A tde4nhcaçáo Oo PÍestad,t do SeNicO é le a Deto
CPF ou CNPJ podendo a nscrição nuncqat àsal
vinculada aesl€s nàa senclo de usa obngalono.O CpF ou
CNPJ do Tonadot Oo Setu,ço é abngatóno. exceto no
casa do Tamador clo erlehor. Petmiú a geftção de umd
NFS e pdQ pe ado de competência anteiot ao pertodo
alual; A allquata deverá ser a da legislaçáo tributána
nunicpal do municlpio onde o Prcstadot é estabelecido
no casa clo seviço ser preslado em oulío fiunicÍpio e o
/SSQN for deyldo naquete hunicípio, o sistena daveé
pernili que a Presladoí iníoíne a aliqlota de acotdo con
a legislaçáo lributária ato municÍpio oncte o seviço está
sendo execulada, néo podendo seí inferior e allquola
minima e nem superior a allquota náxima pernilida:
Pemili o cancelaínento nanual da NFS-9 oêrada
ndevidanente au cancêlamenta aurcnàhco de uná NFS-
e subsliluldê, a padi de una listê de seleçáa vélida,
duranlo o cancelanenla a pÍeslador deverá escolher o
motvo do cancelanento, ou se Íor o caso intormata novo
noliva, devendo licar este novo nativo arnazenado na
/ríâ d6 opçõêsj A nensagem que compóem a NFS-1
quanlo ao procedinenlo de cancelanento, deveÍá seÍ
conposla da nensagem pÍapíianenle día nais a dalado
cancelanenlo e devsm seí inpressos nà NFs-e quando
necessário e/ou disponibilizado nas consuftas/retatórios:
O sstema náo oeveé pemút que NFS-1 já cancetaods
seqÍ' consultadês na rslâ de opÇôes de fuFs-e a
can.elar; 59 Permilh que uma NÊS-ê possa ser
subsliluída mediante as reg?s de negócia da geraçáo e
emÀsão da NFS-e; A substituiçáa de una NFS-e pat
oulra, de\/erá ocasionat o cancelanenla aulonàtica da
NFS-e original; Durante a substiluiçáo da /VFS,e o
prcslador deveré escother o notivo dâ substituçáa, ou se
faÍocaso iníamaro nova notivo, clevendo Íicü este nova
notvo aÍnazenado nê lista de opções; O sistena nãa
de,/eé pemtit substttui una NFS-e jà cancelada, nàa
clispanib;lizaoda a NFS.e ra rstâ d6 opÇáo dê NFS.e a s€r
subsliluida: A mensagen que comúem a NFS-ê quanto
ao prac a d i nenlo d e càn cel a n e n lo, Íe i! o a u tom alic a íne ntê
via substttueéa da NFS-9, deverá seÍ compasta da
mensagem propriamente dita [,ais a data da
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