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ANEXO III 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nr. 025/2019 
 

1 – OBJETO 

O objetivo deste Termo de Referência está relacionado à busca de qualidade e excelência na contratação de empresa 

desenvolvedora para fornecimento de mecanismo tecnológico, no modo de licença de uso, para a gestão do Índice de Participação do Município 

(IPM), acompanhamento e arrecadação do ICMS e ISS, para a Administração Tributária Municipal. 

Além de plataforma de atendimento de equipe especializada para suporte técnico, capacitação e orientação aos usuários, 

conforme determina os termos e condições deste Termo de Referência. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

Contratação de uma ferramenta que auxilie o fisco promovendo agilidade no trabalho, controle e legitimidade das informações 

fornecidas pela SEFAZ/RS e Receita Federal, visando a diminuição da sonegação e o aumento na arrecadação do ICMS e do ISS. 

As transferências do Estado para o Município são importantes. Com o grande número de empresas, cria-se a necessidade de uma 

ferramenta tecnológica que ajude o Município no gerenciamento das informações econômicos-fiscais que compõem o Índice de Participação 

do Município (IPM), colaborando desse modo, a busca pelo crescimento da receita, uma melhoria no VAF do Município, incluindo na 

capacitação das pessoas envolvidas no setor do ICMS, bom como para apuração do ISS, sobre todas as operações que envolvem esse tributo.  

Com a implantação desta ferramenta, a Administração Tributária do Município poderá efetuar vários cruzamentos de 

informações e gerar relatórios de divergências dos dados apurados pela ferramenta, com cruzamento das informações declarada pelos seus 

contribuintes.  

 

3 – MECANISMO TECNOLÓGICO 

3.1 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNOLÓGICAS (TI) OBRIGATÓRIAS 

• Rodar em servidor(es) hospedado(s) em Internet Data Center (IDC), com administração feita pela CONTRATADA. 

• As informações deverão ser armazenadas em Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD, do tipo relacional. 

• As interfaces para os usuários envolvidos, devem rodar nos principais navegadores de Internet do mercado, como Mozilla Firefox e 

Google Chrome.  

• Deverá ser totalmente desenvolvido com linguagem de programação para plataforma WEB. 

• Acesso ao módulo através de senha própria de cada usuário (multiusuário). 

• A ferramenta deverá ser compatível com os equipamentos e sistemas atuais do setor de Fiscalização/Administração Tributária da 

Prefeitura Municipal. 

• A ferramenta deverá permitir a exportação de relatórios para os formatos: PDF, HTML e CSV. 

3.2 – FUNCIONALIDADES OBRIGATÓRIAS 

• A ferramenta deverá permitir o gerenciamento do cadastro de fiscais da Prefeitura Municipal que utilizarão a ferramenta tecnológica 

com informações como: matrícula, nome do servidor/fiscal, cargo, e-mail, login e senha. 

• A ferramenta deverá permitir a importação dos contribuintes que contribuem com o ICMS do Município, gerados pelo sistema 

Apuração dos Índices dos Municípios (AIM), fornecido pela SEFAZ/RS, do tipo empresas da categoria geral.  

• A ferramenta deverá permitir a listagem dos contribuintes do tipo empresas da categoria geral por mês/ano. 

• A ferramenta deverá permitir a listagem do cadastro dos contribuintes com informações como: Razão Social e CGC. 

• A ferramenta deverá permitir a importação e listagem dos contabilistas, com os seguintes dados: CRC, nome do contabilista, telefone 

para eventual contato, e-mail e a Razão Social e CGC do seu cliente. 

• A ferramenta deverá permitir a importação e/ou cadastro dos índices que compõem o Índice de Participação do Município (IPM) 

liberados pela SEFAZ/RS, tanto de anos passados (retroativo de três anos) quanto do índice provisório (um ano a frente). 

• A ferramenta deverá permitir o cadastramento de máquinas veiculares liberadas pela Prefeitura Municipal para projetos públicos de 

ajuda a produtores. 

• A ferramenta deverá permitir o gerenciamento da liberação das máquinas veiculares para atendimento a produtores rurais. 

• A ferramenta deverá permitir o gerenciamento dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) demonstrando quais são 

passíveis de Prestação de Serviço, IPI e Substituição Tributária, além das informações dos Código Fiscal de Operações e Prestações 

CFOP. 

• A ferramenta deverá permitir a importação, por mês e do último mês de exercícios anteriores, das Guias Modelo B (GMB), fornecido 

pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação das informações do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do 

Simples Nacional (PGDAS-D), fornecidas pela Receita Federal do Brasil (RFB). 
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• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação das informações da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais 

– DEFIS, fornecidas pela Receita Federal do Brasil (RFB). 

• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação das informações das Notas Fiscais eletrônicas de Produtor Rural, fornecidas 

pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação dos cadastros de Produtor Rural, fornecido pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação das informações das Transferências Eletrônicas Financeiras (TEF), fornecidas 

pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação das informações das Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) conjugadas, fornecidas 

pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter mecanismo para importação das informações das publicações provisórias dos produtores rurais, categoria 

geral, Simples Nacional e empresas de Indústria, Comércio e Serviço (ICS), fornecidas pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter relatório que cruze as informações de faturamento com folha de pagamento e número de funcionários, 

por contribuintes da categoria geral. 

• A ferramenta deverá conter relatório que compare as informações de estoque próprio e de terceiros, com índices de inicial e final, e 

cálculo de saldo, além da opção de escolher o modo de classificação e exibição entre maior e menor, por contribuintes da categoria 

geral. 

• A ferramenta deverá conter relatório que calcule o Valor Adicionado Fiscal (VAF), através das informações de entrada e saída, por 

contribuintes da categoria geral, dando a opção de escolher o modo de classificação e exibição entre maior e menor. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a expectativa anual do VAF, por contribuintes da categoria geral, comparando com 

o VAF atual, além da opção de escolher o modo de classificação e exibição entre maior e menor. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a variação do VAF expectativa anual, por contribuintes da categoria geral, em relação 

ao VAF anterior, além da opção de escolher o modo de classificação e exibição entre maior e menor e percentual da variação. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as compras de produtor primário do Estado, detalhando por município de origem e 

valor. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as entradas e saídas por Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), detalhando 

o valor contábil, base de cálculo, valores isentos/não tributados, outras e ajustes/excluídas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os contribuintes da categoria geral com irregularidades por Código Fiscal de 

Operações e Prestações (CFOP) com base na substituição tributária, detalhando o valor contábil, base de cálculo, valores isentos/não 

tributados, outras e ajustes/excluídas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os contribuintes da categoria geral com irregularidades por Código Fiscal de 

Operações e Prestações (CFOP) com base no IPI, detalhando o valor contábil, base de cálculo, valores isentos/não tributados, outras 

e ajustes/excluídas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os contribuintes da categoria geral com irregularidades por Código Fiscal de 

Operações e Prestações (CFOP) com base na prestação de serviço, detalhando o valor contábil, base de cálculo, valores isentos/não 

tributados, outras e ajustes/excluídas. 

• A ferramenta deverá permitir envio de notificação aos contribuintes da categoria geral, e ao seu respectivo contabilista, com 

irregularidades por Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) com base na substituição tributária, ou IPI, ou prestação de 

serviço. 

• A ferramenta deverá permitir registro de ações tomadas pelo fiscal aos contribuintes da categoria geral, com irregularidades por 

Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) com base na substituição tributária, ou IPI, ou prestação de serviço. 

• A ferramenta deverá permitir visualizar o histórico comparativo dos contribuintes da categoria geral, com irregularidades por Código 

Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) com base na substituição tributária, ou IPI, ou prestação de serviço. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os transportes, conforme Anexo II, por Razão Social, período base, o total de saídas, 

total de entradas e o total distribuído. Além de detalhar as saídas para cada município e o valor da saída. 

• A ferramenta deverá conter gráfico comparativo do VAF atual com VAF anteriores por contribuinte da categoria geral.  

• A ferramenta deverá conter gráfico comparativo do VAF atual com VAF anteriores entre Estado e Município. 

• A ferramenta deverá conter gráfico comparativo do IPM e o VAF do município. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre, por contribuinte da categoria geral, o comparativo entre o VAF real e o VAF 

provisório. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre, por produtor rural, o comparativo entre o VAF real e o VAF provisório. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre, por contribuinte prestador de serviço, o comparativo entre o VAF real e o VAF 

provisório. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre, por contribuinte optante do Simples Nacional, o comparativo entre o VAF real e o 

VAF provisório. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre, por contribuinte da categoria geral, as operações de importação e exportação. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a publicação do provisório dos produtores rurais, demonstrando o CGC, ano base, 

VAF anterior e atual, diferença entre ele através de percentual, origem e município. 
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• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a publicação do provisório do valor atribuído referente a serviços de 

transporte/distribuição de energia, demonstrando: Razão Social, CGC, ano base VAF anterior e atual, diferença entre ele através de 

percentual, origem e município. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a publicação do provisório do valor sintético de declarações da 

indústria/comércio/serviços, demonstrando: Razão Social, CGC, ano base, código de atividade econômica, categoria, receita bruta 

anterior e atual, VAF anterior e atual e diferença entre ele através de percentual. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as Notas Fiscais Eletrônicas Avulsas (NFA-e) para Produtor Rural, demonstrando: 

quantidade de nota emitidas, valor bruto e valor total. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as Notas Fiscais Eletrônicas Avulsas (NFA-e) para Produtor Rural, demonstrando: 

código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), descrição, quantidade e unidade, código CFOP, operação de entrada/saída, 

número da NFe, data, situação junto ao AIM, valor bruto e valor total. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre todas as informações das Notas Fiscais Eletrônicas Avulsas (NFA-e) para Produtor 

Rural, demonstrando: NCM, Descrição, CFOP, Quantidade, Unidade, Valor Bruto, Operação NFE, Data de emissão, Inscrição 

Estadual do Emitente, UF do Emitente, Inscrição Estadual do Destinatário, UF do Destinatário, Modelo DF, Série NFE, Valor Total 

NFE, Situação junto ao AIM e Chave Acesso. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o VAF por ano base para Produtor Rural, demonstrando: Nome do Produtor Rural, 

CGC, Ano Base e valor do VAF. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as NFe de produtor rural por situação do AIM, CFOP e operação de entrada/saída, 

demonstrando: Comprador, Produtor, situação junto ao AIM, CFOP, operação de entrada/saída, quantidade de NF, competência e 

valor total das notas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as NFe de produtor rural por comprador, demonstrando: Comprador, situação junto 

ao AIM, NCM, quantidade, CFOP, operação de entrada/saída, número da NF, data de emissão e valor bruto e total das notas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as NFe de produtor rural por produtor, demonstrando: Produtor, situação junto ao 

AIM, NCM, quantidade, CFOP, operação de entrada/saída, número da NF, data de emissão e valor bruto e total das notas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os produtores rurais de fora do município e número de notas emitidas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os produtos da produção primária através do NCM e do percentual do produto junto 

ao município. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os produtos de produção primária com erro de NCM. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre os produtos com erro de NCM. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as NFe de produtor rural agrupados por CFOP. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o comparativo entre as saídas de NFe de produtor rural e o VAF. 

• A ferramenta deverá conter relatório que simule a estimativa de retorno do Índice de Participação dos Municípios (IPM), conforme 

os índices liberados pela SEFAZ/RS, para o ano base atual, bem como para o ano posterior. 

• A ferramenta deverá conter relatório que simule a estimativa de retorno de empresas da categoria geral, para o ano base atual, bem 

como para o ano posterior. 

• A ferramenta deverá conter relatório que simule a estimativa de retorno de empresas da categoria geral, para o ano base atual, bem 

como para o ano posterior. 

• A ferramenta deverá conter relatório que simule a estimativa de retorno de produtor rural, para o ano base atual, bem como para o ano 

posterior. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as Notas Fiscais Eletrônicas Conjugadas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a movimentação das Administradoras de Cartões por contribuinte.  

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a comparação entre a movimentação de transferências eletrônicas financeiras e o 

faturamento declarado pelos contribuintes da categoria geral, além de apontar possível inconsistência entre ambos. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre a comparação entre a movimentação de transferências eletrônicas financeiras e o 

faturamento declarado pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, além de apontar possível inconsistência entre ambos. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o faturamento das empresas optantes pelo Simples Nacional. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o faturamento por competências de todos os contribuintes optantes pelo Simples 

Nacional. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o faturamento por atividades do Simples Nacional no município.  

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o saldo operacional por ano base dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre as informações socioeconômicas oriundas da DEFIS para análise do saldo operacional 

das empresas. 

• A ferramenta deverá conter relatório que mostre o comparativo da receita pela PGDAS-D e o provisório fornecido pela SEFAZ/RS. 

• A ferramenta deverá conter sistemática para geração de Comunicação de Verificação de Indícios (CVI), através da análise prévia das 

Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIAS-GMB), com base no Convênio de mútua colaboração com o Estado (Lei n° 

12.868/07). 
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• A ferramenta deverá conter sistemática para geração de Comunicação de Verificação de Indícios (CVI), através da análise prévia das 

PGDAS-D/DEFIS, detalhando: receitas de ICMS, receitas de ISSQN, despesas e saldo operacional, com base no Convênio de mútua 

colaboração com o Estado (Lei n° 12.868/07).  

• A ferramenta deverá conter sistemática para geração dos formulários para recursos utilizados na interposição das impugnações 

realizadas pelo fisco municipal junto as NFe de Produtor Rural 

• A ferramenta devera possibilitar a importação e cruzamento de dados referentes ao ISS, de qualquer tipo de empresa, apresentando 

relatório dos valores que realmente deveriam ser pagos. 

 

4 – PLATAFORMA DE SUPORTE 

Plataforma de Atendimento de Suporte On-line para treinamento e orientações referentes a utilização do sistema de Gestão do 

ICMS e ISS. 

4.1. CAPACITAÇÃO PRESENCIAL 

Capacitação voltada aos servidores da Prefeitura Municipal, com carga horária de no mínimo 6 (seis) horas para conhecimento 

e capacitação (Implantação) no uso do sistema licitado de Gestão do ICMS e ISS. Durante a vigência do contrato serão capacitados, para uso 

do sistema. 

Instrução e capacitação, a presente proposta visa o acompanhamento de todas as etapas para a implantação de uma nova gestão 

para Fiscalização do ICMS no Município. 

4.2. SUPORTE DA MATÉRIA RELACIONADOS A FERRAMENTA TECNOLÓGICA  

Ocorrerá permanentemente o auxílio ao corpo de fiscalização nas questões relativas à ferramenta tecnológica de Gestão do ICMS 

e ISS, aos assuntos do Simples Nacional, GIAs, ISS e as demais importações das informações inerentes ao objeto do presente Termo de 

Referência. 

4.3. SUPORTE TECNOLÓGICO 

Para que todos os requisitos da ferramenta tecnológica apresentado possam ser disponibilizados para todos os fiscais do 

Município, a disponibilizar hospedagem em servidor alocado em “Internet Data Center” com equipamentos necessários e suficientes para que 

atendam a demanda das transações via Internet, em ambiente seguro, manutenção preventiva e corretiva, a ser implantado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


