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Sarandi em 01 de Novembro dê 20'17

pREFETTURA MUNtctpAL DE sANTo ANTôNlo Do pLANALTo

Conforme solicitação segue a baixo
dos módulos solicitados.

MóDULo GERAÇÂo srcoNFr
LocaÇão mensal R$ 350,00

proposta de preços, e respectivas descriçôes

Descrição do sistema: Esse módulo tem a função de preencher os valores das planilhas do
siconfi de forma automática.

MóDULo stoPs
Locação mensal R$ 200,00

Desc.ição do sistema:

. Permite a integração do sistema contábil com o sistema de informações sobre despesas
aplicadas da saúde - SIOPS.

. Possibilitâ gerar (exportar) as informaçóes contábeis em arquivo texto , de acoÍdo com as
especiÍicaçóes estabelecidas pelo SIOPS, possibilitando a sua importação no SIOPS.

. Para atender a atual versáo do SIOPS, o referido módulo contém as seguintes geraçóes
de arquivos texto:

. REcEtTA oRÇAMENTÁRrA DAADMTNTSTRAÇÃo DTRETA

. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DAADMINISTRAÇÃo DIRETA

. DESPESA ORÇAMENTÁRIA PoR SUBFUNÇÃo DA ADMINISTMÇÃo DIRETA
Permite suprir, a paíir dê rêlatórios, â necessidâde de informaçóes para preencher as demais

tabelas do SIOPS, sendo indispensável um relatório para auxilio no preenchimento da tabela
EXECUÇAO FINANCEIRA POR BLOCO

MóouLo srE
Locação mensal R$ 350,00

Descrição do sistema: O Sistema permite fazer a geração das informações da Receita Total,
Despesas com Mânutenção e Desenvolvimento do Ensino e a Remuneraçáo dos Profissionais
de Educação êm arquivos ".csv" para integração com o sistema do FNDE-SlOPE.

MóDULo PRorEsros
Locação mensal R$ 300,00

Oescrição do sistema: O sistema de Tribúos é integrado com a "CRA - Central de Remessa de
Arquivos", que é responsável pelo processamento de arquivos e encaminhamento de jnformaçôes
para os Tabelionatos de Protestos.
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Contém a opção de Geração de Rêmessa de Protesto em lormato xlsx(Excel). coniendo
as CDAS deseiadas, e para cada CDA da remessa ê gêrada uma Guia de Arrecadação

. Ouando encaminhada para protesto as dívidas Íicam indisponíveis para pagamento,
cancelamento e/ou parcelamento.

. Permite o processamento de arquivos de retomos baixados do Sistema CRA. E ajustar a

situação da Divida e da CDA conforme o resultado do apontamento do Tabelionato.

MóDULo PoRTAL Do coNTRtBUtNTE
Locação mensal R$ 300,00

Descrição dg sistema: Através do site o contribuinte pode imprimir boletos para pagamento das
dívidas, emitir certidões negativas, solicitar guia lTBl ê conÍirmar a autenticidade de pagamentos e
documentos.

. Emitir Guia de Pagamento de Dividas do lmóvel

O contribuinte inÍorma a lnscrição do lmóvel, CpíCnpi do proprjetário e pode imprimir o
boleto para pagamento da dívida do imóvel.

. Emitir Guia de Débitos do ConiÍibuinte

O contribuinte informa o número de inscriçáo no cadastro do municipio, CpflCnpj e o
sistema lista todos débitos.

. Solicitação dê Guia de lTBl

Encaminhamento dos dados para confecçáo da guia de lTBl, o contribuinte inÍormâ a
lnscriÇáo do lmóvel, Cpficnpj do proprietário, após preenche os dados da solicitaçâo da Guia de
lTBl, informando:

. Comprador e endereço do mesmo

. Valor declaÍado

. Percentualtransmitido

. Valor Íinanciado (se houver)

. Dados para contatoi CpflCnpj, nome, e-mail, fone.

Esta solicitaçáo é enviada para um e-mail do encarregado do seto.

. Gertidão Negativa de IPTU

O contribuinte informa a lnscrição do lmóvel, CpflCnpi do proprietário, na píóxima página
gera a certidão.

Obs: Se o imóvel tiver dívida tem a mensagem: lmóvel Possui Débitos. Compareça a
preíeitura para regulaizar a situação!
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. Certidão Negativa de Débitos

O contribuinte inÍorma o número de inscrição no cadastro do municipio, CpíCnpJ.
A Finalidade da Certidão o sistema já puxa automático "Fins de Direito", mas pode ser

alterado pelo contribuinte.

Obs: Se o contribuinte tiver dívida tem a mensâgem: Corslatamos que o Cnpy'Cpf no
69492727072 possul déór1os neste Município- Compareça na prefeiturc para regulaizar a
situação!

. Certidão Negaüva de Ônus ilunicipais

O cohtribuinte informa o número de inscrição no cadastro do município, CpíCnpj.

Obsi Se o contribuinte tiver divida tem a mensagem: ConsÍatamos que o Cnpj/Cpf n"
69492727072 possui débitos neste Município- Compareça na prefeitura para regularizar a
situaçáo!

. Ceriidáo de Numêração

O contribuinte informa a lnscrição do lmóvel, CpÍ/Cnpj do proprietário, na próxima página
gera a certidão.

. ConriÍmar Autênticidade de Pagamentos

O contribuinte informa a lnscrição do lmóvel, CpíCnpj do proprietário e conÍirma se a guia
de lTBl esta paga.

. Confirmar Autenticidade dê Documentos

O contribuinte informa o número do Cpf/Cnpj, e na tela seguinte o código de veriÍicação.

Conformê solicitação segue a baixo proposta de preços:
Sistemas LocAÇÃo MENSAL

Módulo Geração Siconfi

l\.4ódulo Siops

R$ 350,00

R$ 200,00

Módulo SIE R$ 350,00

Módulo Protestos R$ 300,00

Módulo Portal do Contribuinte RS 300,00

TOTAL R§ í.500,00


