Proposta Comercial
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA
Prezados:
Conforme foi estabelecido, estamos encaminhando uma proposta
formal para instalação dos seguintes sistemas: Sistema de Controle do ICMS
Modelo A – Descrito com como Módulo ll, Sistema de Controle da
Agricultura e Sistema de Controle de Horas Máquina.
1- Descrição do Sistema Controle ICMS Modelo A - Módulo II:
O sistema fornece um controle Agropecuário completo para um
perfeito controle do ICMS e melhorara o Valor Adicionado do Município
sendo integrado e adequado as exigências do Estado, possibilitando
transferir Notas Fiscais através do TED, dentro dos Padrões da SEFAZ e
fazendo assim a importação dos dados da Secretaria Estadual, integrando
como banco de dados da Pegasus Informática.
Cadastramento dos Produtores, Participantes, Destinatários, Talões e
Propriedades de cada produtor e a sua produção, controle das transações das
Notas Fiscais por tipo de operação. O Sistema controla a produção total do
Município e o destino da produção, a área produzida por produto de cada
produtor. A automatização deverá ajudar o Município a controlar todos os
produtores com suas informações anuais, com possibilidade de saber o valor
adicionado e débitos provenientes de outros municípios através de compras
ou transferências.
Traz relatórios compondo valor adicionado, produtos, comunidades,
logradouro, por produtor ou município. Análise das notas fiscais de produtor
rural e Danfes, sua movimentação e retorno de ICMS para o município.
Controle dos Talonários: Pedido, Entrada, Retirada, Apresentação,
Devolução e Baixa de Talões. Estas operações podem ser realizadas com ou
sem o Leitor de Código de barras com transferência automática para o
Estado.

2- Descrição do Sistema Controle da Agricultura:
- Dados cadastrais: Identificação familiar, dados sobre documentos, grau de
instrução, parentesco, ocupação, rendimento e sobre a sucessão familiar,
comunidade, telefone, internet, e-mail, endereço,
- Informações sobre a área da propriedade, dados como área de plantio,
área de potreiro, área de cultivo, área de arrendamento e muitas outras,
sistema de cultivo, área de pastagem, tipos de pastagens, tipos de cultivos
inverno e verão e outros,
- Informações sobre a utilização de água, nascentes protegidas ou não, se
possui açudes, finalidade, tipo de abastecimento, usos como irrigação, para
animais, ...
- Tipo de Energia utilizada, elétrica, biodigestor para obtenção de gás de
cozinha, células fotoelétricas, qualidade, ...
- Dados referentes: a produção leiteira, instalações de bovinos produtores
de leite, produção diária de leite, resfriador e tipo, quanto a raças de vacas /
quantidades cabeças, reprodução de rebanho leiteiro, tipo de instalação e
alimentação, produção, tipo de inseminação, ...
- Informações sobre árvores frutíferas, pomares, hortas, plantas medicinais,
finalidade, utilização,
- Tipos de Produtos, como soja, trigo, pastagens, aveia, peixes, aves,
suínos, gado, abelhas, ...
- Dados cadastrais sobre os tipos de culturas como, avicultura, suinocultura,
psicultura, apicultura, melipinídeos, ...

3- Sistema de Controle de Horas Máquina:
Controla a data da execução, podendo ser colocado um vencimento,
data do pagamento, a descrição do serviço, a quantidade de horas solicitadas
e a quantidade que levou para realizar o serviço. Se tem algum subsídio, o
valor a ser aplicado, controla o motorista ou operador, descrição das placas
dos veículos utilizados. Este sistema cria um crédito em reais a ser utilizado
em serviços de máquinas. Tudo automático de acordo com o valor
adicionado que o produtor traz ao município. Controla também lubrificantes,
peças e insumos utilizados na manutenção de cada máquina.
Relatórios do sistema:
- Programa atraso no pagamento,
- Ordem de Serviço – para o pagamento,
- Programa incentivo para os maiores produtores, liberando um crédito em
reais em cada produtor de acordo com seu valor adicionado, valor este
utilizado em qualquer máquina, própria ou terceirizada,
- Software multiusuário e em rede, com a facilidade para liberar senhas de
acesso e permissões, conforme a necessidade da Prefeitura,
- Programa produtores participantes,
- Impressão da ordem de serviço (com ou sem o brasão da prefeitura),
- Comprovante de serviço a ser assinada pelo produtor,
-Todos
os
relatórios
Word/Excel/PDF/JPG/PNG,

são

disponíveis

- Lista de serviços realizados nos produtores rurais,
- Relatório de quantidade por produtor,
- Recibos,
- Relação de máquinas e veículos.

em

formato

- Impressão em duas vias da ficha de prestação de serviço, contendo dados
do contribuinte, descrição dos serviços, quantidades e valores.
- Permite campo para avaliação dos serviços prestados, com assinatura dos
envolvidos.
- Impressão dos relatórios dos serviços em aberto, descrever solicitante,
localidade, tipo de máquina, totais e quantidade de horas.
- Impressão do contrato de financiamento de produtos, personalizado no
layout da Prefeitura.
- Impressão da declaração de recebimento de produtos, quantidades e valores
com a respectiva assinatura.

Relação dos valores que compõem a proposta:
Locação:
1- Sistema de Controle ICMS - Modelo A R$ 700,00 (setecentos reais) - Mensal 2- Sistema de Controle de Agricultura
Contrato de locação 12 meses.
3- Sistema de Controle de Horas
Máquina
Implantação / Treinamento

R$ 1.000,00 (hum mil reais) - Taxa única

Validade da proposta:

15 (dez) dias corridos a partir da data de
emissão da proposta comercial.

Obs.: Nesta Proposta a Prefeitura terá o direito a todas as
atualizações do Sistema, conforme exigência do Estado, ou
conforme as atualizações da Pegasus.

Passo Fundo, 04 de fevereiro de 2021

Atenciosamente,
DULCE MANICA
(54) 98112- 8047
(54) 3311 – 2659
dulce@pegasus.inf.br

