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TERMO DE REFERÊNCIA 

Software para setor de Contas e Consumo 

 

 

1. DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA, 

com as respectivas cessões de direitos e licenças de uso, instalação, migração/conversão da base 

de dados, configuração, alteração, atualização, customização, manutenção, suporte, 

monitoramento, treinamento e operação assistida, fornecimento e gerenciamento de softwares, 

do banco de dados/base de dados, solução esta dedicada para esta autarquia conforme 

características e especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

Faz-se necessária a contratação dos serviços deste Termo de Referência, visando atender às 

demandas desta autarquia. O Saae Itaguara possui a maioria de seus sistemas de computação 

terceirizados, incluindo o atual Sistema Comercial, o qual é utilizado, em linhas gerais, para 

gerenciamento e controles administrativos: 

I. De serviços relacionados ao fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de 

esgoto, ligações e manutenções de água e esgoto, dentre outros serviços; 

II. De serviços de faturamento, arrecadação, cobrança, recebimento destes serviços, 

gerenciamento de consumos etc. 

Assim, visando garantir a continuidade da prestação destes serviços, e mencionada gestão 

administrativa, faz-se necessária a contratação especificada no objeto deste Termo de Referência.  

 

3. ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

3.1 Os serviços objeto deste termo de referência deverão utilizar recursos de impressão 

clássica do Windows, com todas as listagens padronizadas para impressão em folha A4 (exceto 

formulários personalizados de conta quando solicitados). Permitir sempre a visualização em tela 

dos documentos antes de sua impressão, seleção de páginas específicas a serem listadas, e a 

listagem em quantas cópias se fizerem necessárias. Permitir exportar os dados dos relatórios em 

formato texto, Excel, Word, PDF e outros. 

3.2 Deverão ainda ser compatíveis com cadastro técnico de redes utilizado pelo SAAE, 

possibilitando a integração entre a área técnica e a comercial. 

3.3 O sistema deverá ter função de cópia de segurança (backup) disponível em mídia ou meio 

eletrônico de todos os dados constantes no sistema. 
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3.4 O Sistema deverá possuir a ferramenta de auditoria operacional, registrando todas as 

modificações realizadas no sistema, contendo no mínimo as seguintes informações: data e hora, 

nome do operador, tipo da operação realizada e para os casos de alteração e exclusão, a situação 

anterior e atual dos campos modificados. 

3.5 O Sistema deverá ter opção de definir usuários administradores do sistema, programar 

expiração de senha, opção de usuários com permissão de efetuar backup, opção de custódia de 

acesso, bloqueio do login após 3 tentativas sem sucesso. 

3.6 O Sistema deverá ser compatível com banco de dados SQL Server. 

3.7 Portabilidade - O Sistema deverá ter capacidade de importação de dados da base atual da 

empresa sem a necessidade de redigitação. Aceitar configuração para mono e multiusuário, 

preservando o direito de escolha do programa de rede a ser utilizado. 

3.8 Suporte e Manutenção - A empresa deverá manter equipe de analistas na área de 

desenvolvimento, suporte e manutenção de seus sistemas, assegurando dessa forma a evolução 

tecnológica dos sistemas e garantindo um atendimento de boa qualidade aos clientes. Os 

atendimentos deverão se concentrar em apresentar soluções por telefone, internet, via acesso 

remoto. Possuir técnicos disponíveis para atendimento presencial para manutenção, atualização 

dos sistemas, treinamento de pessoal e em caso de urgência o atendimento deverá ser realizado 

em no máximo 24 horas. Durante a implantação dos sistemas, disponibilizar um técnico na sede 

da contratante pelo tempo que se fizer necessário.  

3.9 Fornecer o sistema gerencial conforme as necessidades da Autarquia contemplando os 

módulos abaixo identificados e caracterizados: 

 

I - MÓDULO DE REQUERIMENTOS: 

 

Objetivos do sistema: 

Este módulo tem por objetivo, gerenciar todos os processos referentes aos requerimentos 

solicitados pelo cliente, desde um pedido de ligação de água/esgoto até uma alteração cadastral, 

fornecendo: telas intuitivas para a realização dos requerimentos, telas de monitoramento dos 

serviços, parametrização e personalização das ordens de serviços, indicadores de atrasos na 

realização dos serviços, relatórios contábeis, relatórios de avaliação dos atendimentos, auditoria 

operacional. 

Características funcionais necessárias: 

Possuir uma tela para a realização dos requerimentos solicitados pelo usuário, contendo no 

mínimo as seguintes informações: 
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 Nome, endereço, telefone fixo ou celular do requerente, RG, CPF, CNPJ, e-mail. 

 Endereço do serviço com localização referenciada. 

 Opção de imprimir ou não o requerimento no ato do atendimento, conforme critério de 

configuração da gerência do setor. Em ambos os casos, deverá ser gravado no sistema. 

 Opção da cobrança do requerimento no ato, a vista ou parcelado. 

 Opção de imprimir um boleto ou permitir a cobrança na próxima conta de água. 

 Permitir a alteração dos dados cadastrais através de requerimento, podendo definir quais os 

campos que serão modificados e atualizar automaticamente a base cadastral. 

 Opção de informar uma observação relativa ao requerimento, devendo ser impressa no 

próprio requerimento. 

 Permitir no ato do requerimento, adicionar e/ou remover materiais, taxas e serviços 

previamente configurados, conforme necessidade do atendente. 

 Permitir um percentual de desconto sobre o valor total do requerimento. 

 Permitir, para os casos de parcelamento, a definição do valor da 1ª parcela, através de um 

percentual ou um valor informado manualmente. 

 Possuir cadastro personalizado dos tipos de requerimentos, contendo no mínimo os itens 

abaixo: 

o Opção de definir um termo específico a ser impresso no requerimento, podendo ser um 

termo específico para cada tipo de requerimento. 

o Opção de exigir ou não a apresentação de documentos do requerente. 

o Opção de disponibilizar o requerimento para ser realizado via link de auto atendimento 

(internet). 

 Classificar os requerimentos de acordo com sua prioridade de execução. 

 Informar o prazo previsto para a execução de cada requerimento, em dias ou horas. 

 Parametrizar os requerimentos que enviarão comunicados via e-mail referentes aos status da 

solicitação, permitindo personalizar o texto da mensagem e o momento do envio (solicitada, 

paga, executada e outros). 

 Parametrizar os requerimentos que enviarão comunicados via SMS referentes ao status da 

solicitação, permitindo personalizar o texto da mensagem e o momento do envio (solicitada, 

paga, executada e outros). 

 Apresentar orçamento prévio no ato do requerimento, com base na tabela de preços da 

empresa e oferecer formas de pagamento diferenciadas, ou seja, parcela única no ato ou 

parcelado nas próximas contas. 
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 Gerar um histórico dos atendimentos/ordens de serviços em tempo real, informando a 

qualquer instante a situação (executado, em execução, indeferido ou deferido) e todos os 

dados neles contidos. 

 Efetuar rotinas de backup diário via sistema, automático e/ou com programação de horário. 

 Possuir um cadastro de materiais com no mínimo as seguintes informações: descrição, valor, 

unidade, código contábil, se o material será multiplicado pela metragem. 

 Possuir, um cadastro de taxas com no mínimo as seguintes informações: descrição, valor, 

código contábil, se a taxa é um percentual sobre o serviço ou sobre o material. 

 Possuir, um cadastro de serviço com no mínimo as seguintes informações: descrição, valor e 

código contábil. 

 Possuir um cadastro de equipe, contendo no mínimo as seguintes informações: nome da 

equipe, responsável pela equipe e membros da equipe. 

 Possuir, um cadastro dos membros da equipe, contendo no mínimo as seguintes informações: 

nome do operador e data da contratação. 

 Possuir, um cadastro de veículos, contendo no mínimo as seguintes informações: placa, 

modelo, fabricante, ano fabricação, ano modelo, data aquisição e quilometragem da 

aquisição. 

 Possuir, no ato de preencher o requerimento/solicitação, opção de localizar o usuário e 

preencher automaticamente a tela com seus dados cadastrais, evitando a redigitação. 

 Integrar de forma plena com o módulo responsável pelo faturamento e cobrança de contas, 

informando: valores de parcelas a serem cobradas nas próximas contas, inclusão automática 

de novas ligações de água e esgoto, alterações de cadastro, pedidos de corte e religação. 

 Integrar de forma plena com o módulo responsável pela dívida ativa, informando valores de 

parcelas a serem inscritas e posteriormente serem negociadas ou encaminhadas para cobrança 

judicial. 

 Integrar de forma plena com o módulo de Atendimento ao Cliente, disponibilizando um 

histórico personalizado de todos os serviços já executados ou em execução, permitir saber 

dados do cliente, do atendente e do executante, bem como data e hora de cada uma das 

operações e ainda observações que se fizerem necessárias durante o processo. 

 

Gerenciamento das ordens de serviço: 

 A ordem de serviço deverá exibir no mínimo as seguintes informações: 

o Opção de exibir dados de aferição com seu respectivo resultado: leitura inicial, leitura 

final, diferença, vazão Q. mínimo, Q. transição, Q. nominal. 



 

SERVIÇO AUTÔNOMO  DE  ÁGUA  E  ESGOTO DE ITAGUARA 

(Autarquia Municipal) 
CNPJ: 20.898.672/0001-73 – Inscrição Estadual: Isento 

 
 

Rua Geraldo de Oliveira Lima, 110 – Alto Santa Cruz – 35488-000 – Itaguara – MG 

Telefone: 31 3184-1450 – e-mail: contasconsumo@conqnet.com.br 

 

o Opção de exibir dados de análise do consumo: últimas leituras, média, número do 

hidrômetro e últimas ocorrências. 

o Opção de exibir uma lista com os materiais utilizados no serviço em questão, podendo 

esta lista ser diferenciada para cada tipo de requerimento. 

o Opção de exibir dados de reposição de asfalto. 

o Opção de exibir dados para exame predial. 

o Opção de gerar uma ordem de serviço para vistoria, podendo ser definida a quantidade de 

vistorias desejadas, com possibilidade de cancelamento do requerimento caso a última 

vistoria tenha sido indeferida. 

o Permitir cadastrar perguntas de vistoria exibidas na ordem de serviço. 

o Opção de configuração para ser monitorada via painel de monitoramento de execução da 

ordem de serviço. 

o Opção de configuração para ser supervisionada via painel de supervisão de ordem de 

serviços executadas. 

o Opção de definir uma mensagem especifica na ordem de serviço para cada tipo de 

requerimento, conforme critério de configuração da gerencia do setor. 

o Opção de cobrar separadamente cada ordem de serviço de vistoria emitida. 

o Permitir a definição do cabeçalho da ordem de serviço de acordo com cada tipo de 

requerimento, conforme critério de configuração da gerencia do setor. 

o Permitir o cadastramento de textos que deverão ser exibidas na ordem de serviço para 

apuração de informações diversas, conforme critério de configuração da gerencia do 

setor. 

o Permitir o cadastramento de uma observação informada pelo requerente que deverá ser 

impressa na ordem de serviço. 

 Permitir o controle das ordens de serviços das ligações de água e esgoto emitidas, corte de 

ligações, instalação de hidrômetros, troca de hidrômetros, retirada de hidrômetros, vistoria, 

religação, bem como quaisquer outras ordens de serviço, emitir o pedido de serviço com 

controle de protocolo e fazer o acompanhamento de sua execução. 

 Opção de imprimir ou não uma ordem de serviço para ser enviado ao setor de execução, 

conforme critério de configuração da gerencia do setor. Em ambos os casos, deverá ser 

gravado no sistema. 

 Emitir relatórios que auxiliem o gerenciamento das ordens de serviço e seu controle de 

programação de acordo com a classificação de prioridades. 
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 Esta opção deverá permitir ao responsável pela programação, automaticamente distribuir os 

serviços em aberto entre as equipes de manutenção disponíveis, observando a quantidade e o 

tipo de equipe (água ou esgoto), ou equipes especiais. Deverá disponibilizar dados para 

consultas, tais como: quantidade de serviços a executar, os serviços atrasados e seus 

respectivos motivos e outros. 

o Possuir na baixa da ordem de serviço a inclusão/alteração das seguintes informações:  

o Serviços/materiais utilizados na execução do serviço; 

o Informações cadastrais, como: quantidade de economias, tipo de serviço (água, 

água/esgoto e esgoto), número de hidrômetro, área construída; 

o Leitura do hidrômetro trocado; 

o Número do lacre; 

o Duração do serviço; 

o Hora inicial e final; 

o Veículo utilizado; 

o Quilômetros rodados; 

o Equipe e membro/operador de execução. 

 Possuir funcionalidades de desdobramentos de ordens de serviço, para os que não 

atingirem a qualidade desejada ou para os que necessitarem de um serviço complementar. 

Esta solicitação poderá ser cancelada, caso tenha sido gerada indevidamente. 

 Possuir um painel de monitoramento dos atendimentos/solicitações a executar, contendo 

no mínimo as seguintes informações: 

o Tempo real de todos os requerimentos/solicitações e ordens de serviços emitidos, 

incluindo as situações: requerido, a pagar, em execução, indeferido, fora do prazo, 

aguardando aprovação; 

o Legenda para facilitar a identificação da situação de cada registro; 

o Opção de ordenar por tipo de serviço, situação (apenas requerido, ordem de serviço 

impressa, à pagar), endereço e data da solicitação; 

o Opção de informar um período específico; 

o Exibir o modo em que foi gerada a ordem de serviço: em papel, on-line (via dispositivo 

móvel), comunicação via rádio, celular e outros; 

o Exibição em tempo real das execuções das ordens de serviço em campo. 

 Possuir um painel de monitoramento dos atendimentos/solicitações, contendo no mínimo 

as seguintes funcionalidades: 
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o Opção de gerar uma ordem de serviço em: papel, on-line (para os dispositivos móveis), 

comunicação via rádio, celular e outros; 

o Opção de reimprimir uma ordem de serviço; 

o Opção de selecionar um ou vários registros, podendo filtrar por grupo de execução de 

trabalho, monitoradas e não monitoradas. 

 Possuir um painel de supervisão das ordens de serviço, contendo no mínimo os seguintes itens: 

o Parecer do supervisor; 

o Permitir emissão/autorização de outras ordens de serviço para complementar a execução; 

o Encaminhar para outros supervisores; 

o Encaminhar automaticamente as ordens de serviço a serem supervisionadas para seus 

respectivos supervisores, após a execução dos serviços; 

o Visualizar em tempo real todas as supervisões realizadas para uma ordem de serviço até 

sua conclusão; 

o Opção de reimprimir uma ordem de serviço após execução; 

o Opção de filtrar por: tipo de requerimento, supervisor, período de supervisão, ordem de 

serviço; 

o Opção de exibir um gráfico informando supervisões pendentes por supervisor; 

o Opção de listar todas as supervisões realizadas por ordem de serviço; 

o Controle de lançamentos de supervisão de acordo com o login do supervisor. 

 

Relatórios básicos: 

 Boletim de arrecadação diária para a contabilidade por código contábil e/ou por receita, 

contendo no mínimo as seguintes informações: código contábil, descrição do código e 

valor. Em ambos os casos, deverá permitir no mínimo os seguintes filtros: Banco, 

agência, categoria, setor, data de pagamento, data de crédito. 

 Relatório de faturamento para a contabilidade por data de referência e período. Deverá 

permitir no mínimo os filtros de setor e rota. Deverá ter opção de impressão por código 

contábil e faturamento atualizado, com número de vias a listar. 

 Relatório técnico de avaliação dos atendimentos solicitados, contendo no mínimo os 

seguintes dados: total de atendimentos solicitados, a pagar, executados e a executar. 

 Gráfico contendo os quantitativos de serviços realizados no mês, com indicadores de 

dentro e fora do prazo previsto para execução. 

 Relatório diário de avaliação dos atendimentos, informando a quantidade de serviços 

realizados por atendente e por serviço. Este relatório deverá gerar também um gráfico. 
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 Relatório analítico diário de avaliação dos atendimentos, contendo: hora inicial/final, 

quantidade de atendimentos, tempo médio diário, tempo médio mensal, por atendimento, 

por atendente, por equipe e geral. 

 Relatório dos requerimentos efetuados, aceitando no mínimo os seguintes filtros: situação 

do serviço, endereço, bairro, data da solicitação, mês de referência e tipo de serviço. O 

relatório deverá conter opção de ordenação por endereço, nome do requerente, número do 

requerimento e tipo de requerimento. 

 Relatório das ordens de serviço com no mínimo os seguintes filtros: data de emissão, data 

de execução, classificação de Ordem de Serviço, por situação, por bairro, por tipo de 

requerimento. O relatório deverá ter opção de ordenação por número de Ordem de 

Serviço, número de requerimento, data de requerimento, data de emissão e data de 

execução. O relatório deverá conter no mínimo as seguintes informações: número da 

Ordem de Serviço, descrição do serviço, nome do requerente, endereço do serviço, data 

do requerimento, prazo para execução do serviço, tempo de atraso na execução do 

serviço, situação. 

 Relatório contábil sintético de faturamento mensal, contendo no mínimo as seguintes 

informações: descrição do serviço, código contábil e valor faturado. 

 Relatório contábil sintético de estorno/inclusão de serviços mensal, contendo no mínimo 

as seguintes informações: descrição do serviço, código contábil e valor 

estornado/incluído. 

 Relatório contábil sintético de contas a receber, contendo no mínimo as seguintes 

informações: código contábil, descrição do código e valor. 

 Relatório de controle dos e-mails, contendo a quantidade de e-mails enviados e não 

enviados, por período, mês e ano. 

 Relatório de controle dos SMS, contendo a quantidade de SMS enviados e não enviados, 

por período, mês e ano. 

 

II - MÓDULO DE CONTAS E CONSUMO: 

 

Objetivos do sistema 

Este módulo deverá ser responsável pela apuração do consumo do usuário, emissão das contas de 

água e baixas de pagamento destas contas. 
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Características funcionais necessárias 

 Suportar o uso de diversos coletores de dados existentes no mercado, necessitando apenas 

configurar suas características técnicas e seus comandos de comunicação. 

 Permitir a emissão de planilha para coleta de leituras manuais, visando serem utilizadas 

quando não for possível por motivos de força maior, a não utilização de coletores portáteis. 

Bastando indicar ao sistema a ausência de coletores de dados. Esta planilha deverá ter 

opção de ordenar por endereço. 

 Emitir relatórios de acompanhamento das leituras efetuadas em campo (listagem de crítica 

de leitura), devendo ser impresso por rota/reservatório, por consumo e por ocorrência, 

como: 

o Leituras efetuadas; 

o Leituras não efetuadas; 

o Usuários desligados com consumo; 

o Usuários desligados sem leitura; 

o Leituras geradas pela média; 

o Leituras geradas pelo mínimo; 

o Leituras fora da faixa de consumo; 

o Leitura com ocorrência para análise. 

 Emitir ordens de serviços para as leituras identificadas na crítica de leitura, de forma a 

imprimir por rota/reservatório, por consumo, por ocorrência e individualizada por ligação. 

 Possibilitar a parametrização quanto ao cálculo de multas, conforme regulamento do 

SAAE. 

 Possibilitar a parametrização quanto ao cálculo juros de mora, conforme regulamento do 

SAAE. 

 Possibilitar a parametrização quanto ao cálculo de correção monetária, conforme 

regulamento do SAAE. 

 Possibilitar a isenção de tarifa de água, esgoto ou de todos os serviços contidos nas contas. 

Opção por ligação ou por rota. 

 Suportar o livre cadastramento de agentes arrecadadores, que podem ser agências bancárias 

ou pontos de arrecadação do comércio. 

 Ser totalmente compatível com o padrão FEBRABAN na troca de arquivos de débito 

automático, bem como arquivos de baixas recebidas nos caixas. 

 Opção de emitir contas no padrão ficha de compensação. 
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 Permitir que a baixa seja feita via leitora ótica ou por digitação manual caso haja algum 

problema com os arquivos recebidos dos agentes arrecadadores. 

 Armazenar dados cadastrais por tempo indeterminado, e para uma melhor performance, 

fazer a compactação do banco de dados atual em cada fechamento de mês, transferindo os 

dados periodicamente para uma base que possibilite sua consulta sem sair do sistema e a 

qualquer instante. 

 Possuir cadastro de consumidores bem amplo, com no mínimo os seguintes campos: nome 

do usuário, nome do proprietário, e-mail, celular, telefone residencial, telefone comercial, 

endereço do imóvel, endereço de correspondência (informar se dentro ou fora do 

município), documentos do usuário e do proprietário (CPF, RG, CNPJ e documentos do 

imóvel), inscrição cadastral, data da ligação, diâmetro da ligação, hidrômetro, diâmetro do 

hidrômetro, economias, categoria de consumo (residencial, comercial, pública, outros), 

observação para leitura, observação para a conta, observação para a ligação, área 

construída, reservatório, prazo para corte, data do último corte, data da última religação, 

quantidade de violações, convênio, informações de débito automático em conta, 

vencimento diferenciado, forma de entrega de conta (via correio, retirada na internet, na 

própria rota, em outra rota), forma de cobrança (em cascata, direto na faixa, pelo mínimo, 

por economia), condomínio (mestre/dependente), tipo de serviço (água, esgoto, 

água/esgoto), situação, últimas leituras, dados técnicos da rede de água/esgoto (lado, 

localização, distância, profundidade, diâmetro), dados técnicos do ramal de água/esgoto 

(lado, localização, distância, profundidade, diâmetro), quadra e lote. 

 Opção para que o próprio operador crie campos adicionais ao cadastro de ligação. 

 Efetuar rotinas de backup diário via sistema, automático e com programação de horário. 

 Suportar a cobrança de outros serviços e parcelas nas contas mensais de água, conforme 

tabela da empresa prestadora de serviços. 

 Permitir integração com a gráfica para impressão das contas. 

 Emitir segunda via com opção de cobrar taxa de expediente automaticamente na próxima 

conta.  

 Opção de não imprimir as contas com valor zero. 

 Permitir bloquear a impressão da conta a partir de um valor mínimo. OBS: somente para os 

casos em que não houver tarifa de água. 

 Emitir reaviso de conta vencida com ou sem pagamento autorizado (este reaviso deverá 

permitir a exibição dos débitos em dívida ativa). Deverá possuir no mínimo os seguintes 

filtros: - por débitos vencidos a partir de um determinado mês; - por quantidade de dias em 
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atraso; - quantidade mínima de contas em atraso; - intervalo de valores em débitos. Os 

reavisos poderão ser impressos em modelo duplo folha A4 ou em modelo folha A5. 

 Emitir um comunicado de excesso de consumo, onde após emitir a fatura do mês atual, 

para as unidades que o consumo for maior que sua média de consumo, o sistema deve 

emitir em seguida um comunicado de excesso de consumo, exibindo o texto de alerta. 

 Emitir uma notificação (extrajudicial) de conta em atraso, informando ao usuário seus 

débitos vencidos e com canhoto para colher a assinatura do notificado. 

 Emitir ordem de corte contendo no mínimo os seguintes filtros: débitos vencidos a partir de 

um determinado mês, quantidade de dias em atraso, parcelamentos em atraso, dívida ativa 

em atraso, intervalo de valores em débitos. Esta ordem de corte deverá conter no mínimo 

as seguintes informações: nome do usuário, endereço da ligação, número do hidrômetro, 

mês de origem do corte, valor das contas em atraso, campo para coletar o número do lacre, 

a data/hora do corte, nome do operador. As ordens de corte poderão ser impressas em 

modelo duplo folha A4 ou em modelo folha A5.  

 Cadastrar os tipos de corte que serão exibidos na ordem de corte, como: no cavalete, no 

ramal, com lacre e outros. 

 Opção de limitar a quantidade de ordens de corte a serem impressas. 

 Opção de imprimir a ordem de corte somente para as ligações que foram notificadas.  

 Emitir uma ordem de religação por data de referência, dias de corte, situação e 

parcelamento da dívida ativa em atraso. As ordens poderão ser impressas em modelo duplo 

folha A4 ou em modelo folha A5. 

 Permitir a emissão de contas agrupadas.  

 No caso das contas da Secretaria Estadual de Educação, deverá gerar um arquivo contendo 

os dados das contas.  

 Permitir a indicação de datas de vencimento das contas por rota, observando-se os dias 

úteis do município, e ainda oferecer diferentes datas de vencimento para os usuários, 

conforme legislação atual. 

 Possuir opção de cadastrar os feriados nacionais, municipais e estaduais. 

 Permitir diversas configurações de cálculo: Por categoria, com tarifa mínima por ligação 

ou por economia, por efeito cascata ou direto na faixa, por estimativa no caso de ligações 

sem hidrômetro, por cobrança pela TBO (Tarifa Básica Operacional). 

 Permitir a cobrança da tarifa/taxa de esgoto por percentual, valor fixo ou faixa de consumo.  

 Opção de cobrar uma leitura não realizada por consumo médio, consumo mínimo ou valor 

fixo. 
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 Opção de parametrizar o intervalo de consumo que identifica uma leitura fora da faixa. 

 Integrar de forma plena ao módulo de requerimentos e ter BDA/Baixa integrada e 

relatórios gerenciais unificados: Mapa de estorno, mapa de inclusão, mapa de faturamento 

e fechamento mensal único. 

 Gerar arquivos contendo dados de arrecadação, faturamento, estorno e inclusão para 

integração com o sistema da Contabilidade. 

 Gerar arquivo de dados para consulta e emissão de 2ª. via através da internet. 

 Possuir cadastramento técnico da rede (diâmetro da rede, material, localização, distância, 

etc.) juntamente com a configuração de macro medidores. 

 Possuir cobrança de condomínio de acordo com a nova legislação, devendo considerar o 

hidrômetro mestre e seus dependentes. 

 Possuir cadastramento da inscrição cadastral do município para o relacionamento dos 

débitos junto às prefeituras. 

 Exportar dados para visualização em sistemas de geoprocessamento. 

 Permitir parcelamento dos débitos gerando automaticamente as parcelas para serem 

cobradas nas próximas contas e emitir um termo contendo os dados da negociação. 

 Permitir realizar a simulação de um parcelamento sem a necessidade de gerar o mesmo, 

demonstrando todos os dados do que será parcelado. 

 Deverá emitir o termo do parcelamento de débito em 03 (três) vias. 

 Deverá permitir gerar uma negociação de acordo com lei de isenção da multa/juros. Se for 

pago a vista, 100% de desconto sobre multa/juros. De 2 a 6 parcelas, desconto de 80% 

sobre multa/juros. 

 Permitir aplicar juros nas parcelas geradas pelo parcelamento. 

 Permitir reparcelamento de carnês conforme normas específicas. Deverá ter opção de 

controlar a quantidade de vezes que um carnê poderá ser reparcelado.  

 Para o parcelamento, deverá possuir um cadastro de quantidade de parcelas disponíveis e 

também o valor mínimo de cada parcela. Esta regra poderá ser cancelada, caso a senha seja 

do administrador. 

 Permitir a cobrança fixa automática de emolumentos e cobrança bancária. 

 Permitir a cobrança fixa automática de serviço de água (serviço a ser repassado aos órgãos 

de proteção ao meio ambiente). 

 Permitir a cobrança automática de alguns serviços nas contas, por exemplo: pavimentação 

e outros. 
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 Permitir a cobrança automática de serviço para as ordens de corte emitidas. 

 Permitir a cobrança automática de serviço para os reavisos de conta emitidas. 

 Permitir a cobrança automática de serviço para as religações emitidas. 

 Possuir termo de quitação anual de débito, conforme lei federal 12.007/2009, podendo ser 

impresso em conta, formulário avulso ou em formato de carta. Deverá permitir gerar uma 

2ª. via; gerar o termo somente no mês pré-determinado; definir um período inicial e final 

onde o termo será gerado com base no pagamento dos débitos deste período. 

 Possuir um cadastro com os motivos de revisão de conta e parcelamento. 

 Gerar uma conta de água antecipada ao seu período normal de leitura. 

 Permitir a restituição automática das contas pagas em duplicidade, utilizando o conceito de 

amortização do crédito existente. 

 Baixar automaticamente as contas com valor 0 (zero). 

 Opção de cadastrar os macros medidores. 

 Possuir opção de cadastrar um prazo para corte solicitado pelo usuário. Este prazo deverá 

reter a impressão do corte até a data solicitada pelo usuário. 

 Opção de informar a quantidade de meses para o cálculo da média. Também deverá 

descartar os consumos que não são válidos para compor o consumo real, tais como os de 

vazamentos. 

 Opção de cobrar ou não uma ligação cortada. 

 Exibição dos dados de análise da água na conta por reservatório subdividido por estação de 

abastecimento. 

 Opção de cobrar ou não um consumo gerado através de violação do hidrômetro 

cortado/desligado. 

 Opção de faturar a leitura com apenas 30 (trinta) dias de consumo. Esta opção deverá 

ajustar a leitura nos casos em que o período for superior a 30 (trinta) dias. 

 A análise ou crítica de consumo deverá ser efetuada em tela própria e através de emissão 

de relatórios, contendo no mínimo filtro por: rota, tipo de crítica, consumo, ocorrência de 

leitura. O resultado da seleção deverá apresentar no mínimo as informações: código da 

ligação, crítica, situação da ligação, percentual de variação, categoria e economia, leitura 

anterior, leitura atual, ocorrência de leitura, data de leitura, leiturista. 

 Permitir durante a crítica da leitura em tela, a seleção de ligação para emissão de ordem de 

serviço para releitura ou vistoria. 
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 Opção de cobrar o resíduo de consumo perdido na troca de hidrômetro. O sistema deverá 

tratar o consumo apurado no ato da troca de hidrômetro e agregá-lo no consumo 

identificado na próxima leitura. 

 Opção de cancelar um resíduo de leitura gerado através da troca de hidrômetro.  

 Permitir criar várias notas relativas à ligação com informações diversas e com opção de 

exibir uma mensagem na tela de atendimento/requerimento ao localizar o usuário. 

 Exibir na tela de atendimento as últimas leituras, com no mínimo os seguintes dados: mês 

de processamento, data/hora da leitura, leitura, ocorrência de leitura, consumo, nome do 

leiturista, hidrômetro, consumo médio, leitura/ocorrência coletada (em campo, original) e 

apresentar legenda em cores para definição dos seguintes tipos de registros: leitura do 

hidrômetro atual, hidrômetro anterior e hidrômetro do mês, fotos tiradas no momento da 

leitura, podendo ser impressa e entregue ao usuário. 

 Opção de informar o motivo para não cobrar a 2ª. via de conta. (Opção utilizada para os 

casos em que é cobrado a 2ª. via e o SAAE por algum motivo não deseja cobrar). 

 Exibir na ordem de corte a data da última baixa realizada. 

 Opção de agrupar contas por CNPJ e CPF. 

 Opção de gerar guia de recolhimento. Esta opção possibilitará desmembrar um serviço 

inserido na conta de água, gerando uma guia separada para seu pagamento.  

 Permitir recalcular a média da ligação no ato da revisão da conta. 

 Opção de informar um consumo pré-definido para cobrança da tarifa/taxa de água com 

uma data limite, onde a tarifa de água gerada na conta passe a ser calculada por este 

consumo, desconsiderando o consumo encontrado na leitura.  

 Opção de cadastrar uma conta em débito automático através do sistema e enviar esta 

solicitação ao banco. 

 Possuir cadastro de hidrômetros contendo no mínimo as seguintes informações: fabricante, 

vazão, quantidade de dígitos, diâmetro, fornecedor, data da aquisição e nota fiscal.  

 Deverá ser mantida pelo sistema uma tabela com o histórico dos hidrômetros instalados 

nas diversas ligações de água e dos mantidos em estoque. 

 Possuir cadastro de notas, fornecedores e fabricantes de hidrômetros. 

 Possuir cadastro contendo os motivos possíveis para emissão de uma Certidão Negativa de 

Débito.  

 Possuir uma tela para gerar ordens de serviços diversas, como: troca de hidrômetro, 

verificação de consumo, etc. 
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 Opção de fazer um recadastramento via coletor de dados dos dados cadastrais e permitir 

tirar fotos do imóvel. Todas as informações do recadastramento deverão estar disponíveis 

para consulta na tela de atendimento. 

 Permitir a execução das ordens de corte através de dispositivo móvel. 

 Permitir realizar uma revisão na conta de água, podendo alterar valores faturados, inserir 

novos serviços/valores, excluir serviços/valores, inserir um motivo e alterar o vencimento. 

 Permitir gerar um carnê das contas de água das ligações que não possuírem hidrômetro. 

Este carnê poderá ser: trimestral, semestral, anual ou com um período pré-estabelecido pela 

empresa. 

 

Relatórios básicos: 

 Relatórios contábeis, tais como: mapa de faturamento, mapa de estorno e mapa de 

inclusão. Estes relatórios deverão ser exibidos por código contábil, com opção de gerar por 

período e por roteiro. 

 Relatório mensal contendo um resumo do faturamento destacando todas as receitas, 

número de contas emitidas por categoria, consumo real e faturado. Este relatório deverá ter 

opção de gerar por período e por roteiro. 

 Relatório sintético de todos os débitos a receber, por código contábil e com opção de gerar 

por período de referência/vencimento, agregar débitos em dívida ativa/lançamentos futuros 

e por roteiro. 

 Relatório sintético de todos os débitos recebidos/arrecadados, por código contábil, por 

serviço e com opção de gerar por período de pagamento, agrupar por ano/mês e filtrar por 

roteiro. Gerar também um gráfico para visualização em percentual dos valores recebidos 

até o vencimento e após vencimento. 

 Relatório técnico contendo no mínimo os seguintes dados: - quantidade de ligações ativas, 

cortadas, sem hidrômetro, factíveis, potenciais, novas no mês, canceladas no mês, cortadas 

no mês e religadas no mês;  - quantidade de economias ativas, cortadas e novas no mês; 

quantidade de hidrômetros parados/com defeito, em funcionamento, lidos no mês, não 

lidos no mês e instalados; - consumo real/faturado no mês; - informações do 

processamento do mês: quantidade de reavisos emitidos, ordens de corte 

emitidas/executadas, quantidade de contas impressas, valor 

faturado/estornado/incluído/arrecadado. Deverá ter opção de informar o mês e o roteiro. 

 Relatório contendo dados para compor o SNIS. Deverá ter opção de imprimir por período e 

por roteiro. 
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 Relatório de histograma de consumo, exibindo por faixa de consumo a quantidade de 

contas/economias impressas, o volume real/faturado referente a cada faixa e seu respectivo 

valor faturado. Deverá ser gerado mensalmente com opção de informar o intervalo de faixa 

de consumo e por roteiro. 

 Relatório de balanço para acompanhamento dos débitos, sendo informado o valor faturado, 

arrecadado, pago até a data de pagamento, pago após pagamento e valor a receber. Deverá 

ser impresso mês a mês, sendo informado o período e o roteiro. 

 Relatório Termo de Verificação dos débitos, sendo impresso no mínimo os seguintes 

campos: saldo mês anterior, valor faturado, valor estornado, valor incluído, valor inscrito, 

valor recebido, valor final. Deverá ser impresso mês a mês, sendo informado o período e o 

roteiro. 

 Relatório anual dos cortes executados, informando por mês a quantidade de cortes 

executados juntamente com o operador que efetuou o corte. Deverá ser informado o ano e 

o roteiro. Exibindo também em formato gráfico, para facilitar a visualização. 

 Relatório de contas revisadas/alteradas, contendo no mínimo os seguintes campos: código 

da ligação, número da guia, data, valor anterior, valor atual, motivo e operador. Deverá 

conter um totalizador agrupado por motivo, informando o valor anterior e o valor atual, 

sendo informado também graficamente para facilitar a visualização. Deverá ser informado 

o mês desejado e também o roteiro, tendo como opção informar somente o operador 

desejado. 

 Relatório comparativo do faturamento anual dos últimos anos, exibindo mês a mês os 

valores faturados ou o volume real/faturado do mês. Deverá ter opção de informar o roteiro 

desejado. 

 Relatório de avaliação dos erros de leitura mensal, contendo no mínimo as seguintes 

informações: leiturista, tipo de alteração (antes de faturado, depois de faturado), código da 

ligação, valor faturado errado, valor faturado correto. Deverá ter opção de informar a 

referência e o roteiro desejado. 

 Relatório sintético de avaliação dos erros de leitura anual, contendo o nome do leiturista e 

o total de erros de leitura (mês a mês). Deverá ter opção de informar o ano e o roteiro 

desejado. 

 Listagem de avaliação dos leituristas mensal/anual, contendo no mínimo as seguintes 

informações: nome do leiturista, total de leituras no mês, quantidade/percentual de leituras 

erradas, quantidade/percentual de leituras não efetuadas. Exibir também em formato 

gráfico para facilitar a visualização. 
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 Relatório de previsão de recebimentos, com no mínimo as seguintes informações: data, 

quantidade de guias, percentual, percentual acumulado, valor, valor acumulado. Deverá ter 

opção de informar o mês de faturamento, mês de recebimento e o roteiro desejado. 

 Relatório de usuários adimplentes.  

 Relatório dos maiores consumidores. 

 Relatório dos maiores devedores.  

 Relatório de micro medição podendo ser listados por rota e macro medidores. 

 Boletim de arrecadação diária para a contabilidade por código contábil e/ou por receita. 

Em ambos os casos, deverá permitir no mínimo os seguintes filtros: banco, agência, 

categoria, setor, data de pagamento, data de crédito. 

 Boletim diário de arrecadação de meses anteriores.  

 Boletim diário de arrecadação individual por serviço.  

 Opção de imprimir ou não a informação do valor da tarifa bancária no relatório de 

arrecadação (valores que deverão ser pagos aos bancos pelas contas recebidas). 

 Opção de separar no relatório de arrecadação a informação de contas pagas em 

parcelamentos.  

 Relatório de arrecadação, por órgão arrecadador exatamente na ordem em que foram 

baixadas ou subdividindo por data de referência. 

 Listagem dos débitos pendentes contendo no mínimo os seguintes filtros: setor, data de 

referência, data de vencimento, data de corte, faixa de valor, número de contas e situação 

da ligação. Deverá permitir exibir também os débitos em dívida ativa. 

 Gerar gráficos de consumo por período, geral e individual. 

 Gerar relatório de auditoria, contendo o operador, a operação, a data e a hora, podendo ser 

emitido por data de referência ou por um período determinado. 

 Gerar etiqueta contendo os dados da ligação, podendo filtrar por rota, situação, economias, 

leitura parada, últimas ocorrências, prazo de corte, data de corte, data de religação, data de 

instalação de hidrômetro, data de cadastramento em débito automático, área construída, 

hidrômetro e outros. 

 Gerar envelope contendo os dados da ligação, podendo filtrar por rota, situação, 

economias, leitura parada, últimas ocorrências, prazo de corte, data de corte, data de 

religação, data de instalação de hidrômetro, data de cadastramento em débito automático, 

área construída, hidrômetro e outros. 
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 Gerar uma correspondência para usuários contendo opções de formatação do texto, como: 

tipo de fonte, tamanho, cor, posicionamento, negrito, itálico e outros. Deverá ser possível 

também mesclar o texto com os campos desejados, ex: nome, endereço e outros, podendo 

filtrar por rota, situação, economias, leitura parada, últimas ocorrências, prazo de corte, 

data de corte, data de religação, data de instalação de hidrômetro, data de cadastramento 

em débito automático, área construída, hidrômetro e outros. 

 Gerar correspondência, com opção de criar vários modelos. 

 Gerar uma listagem dos hidrômetros cadastrados e ainda não utilizados. 

 Gerar um relatório contendo a quantidade de leituras efetuadas pelo coletor.  

 

III - MÓDULO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 

 

Objetivos do Sistema 

Este módulo deverá ser responsável pelo atendimento personalizado ao cliente, agilizando 

diversas consultas. 

 

Características Funcionais Necessárias 

 Possuir tela de atendimento ao público, seja na recepção ou por telefone, permitindo 

através da senha de cada atendente a possibilidade de alterar ou não os dados, conforme 

critério da gerência do setor. 

 Permitir a consulta de todos os dados cadastrais. 

 Permitir a visualização da ligação no mapa de acordo com a coordenada geográfica ou do 

endereço do imóvel. Esta visualização deverá ser impressa. 

 Permitir a consulta dos dados de envio e recebimento das contas em débito automático, 

informando: qual a data de envio ao banco, qual a data de retorno do banco, se a conta foi 

retornada ou não, se não foi paga e qual o motivo alegado pelo banco.  

 Permitir a consulta dos débitos pendentes com detalhamento, exibindo: previsão de 

multa/juros/correção, consumo faturado, leitura e ocorrência, data do faturamento, data da 

emissão e o detalhamento dos serviços inseridos nas contas. 

 Permitir a consulta dos débitos em dívida ativa com previsão de multa/juros/correção e 

com possibilidade de impressão de uma 2ª. via para pagamento, corrigida ou não. 

 Permitir a impressão da 2ª. via de conta. 

 Permitir a impressão de uma guia resumida (guia que contém várias contas em um único 

documento para pagamento). 
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 Exibir informações das últimas leituras, com no mínimo os seguintes dados: mês de 

processamento, data/hora da leitura, leitura, ocorrência de leitura, consumo, nome do 

leiturista, hidrômetro, consumo médio, leitura/ocorrência coletada (em campo, original) e 

apresentar legenda em cores para definição dos seguintes tipos de registros: leitura do 

hidrômetro atual, hidrômetro anterior e hidrômetro do mês, fotos tiradas no momento da 

leitura. Deverá exibir a informação dos consumos em formato gráfico. 

 Permitir visualizar fotos tiradas durante a leitura, com opção de imprimir. 

 Permitir visualizar dados do recadastramento, como informações cadastrais e fotos do 

imóvel. 

 Exibir as últimas contas pagas (sem limite), com a seguintes informações: número da guia, 

valor, vencimento, pagamento, banco/agência de pagamento. Deverá permitir o 

detalhamento dos serviços cobrados nas guias. 

 Permitir a simulação de faturamento por consumo informado, podendo agregar 

lançamentos de serviços previstos para as próximas contas. 

 Permitir a consulta dos dados cadastrais e técnicos (rede, diâmetro da rede/ramal, material 

utilizado na rede, distância e outros). 

 Permitir a consulta dos processos que estão em dívida ativa, devendo visualizar: dados da 

notificação, dados da inscrição, dados da cobrança judicial, descrição do débito original, 

dados do livro e dados do processo de retorno do FÓRUM. 

 Permitir a consulta dos lançamentos de serviços previstos para as próximas contas. 

 Permitir a consulta sobre todos os requerimentos ou atendimentos já realizados ou em 

execução. 

 Permitir a consulta/inclusão/alteração das notas referentes a ligação. 

 Permitir a emissão da certidão negativa de débito, positiva de débito e negativa com efeito 

positiva. 

 Permitir a impressão da certidão negativa de débito para quem possui débitos, imprimindo 

um canhoto contendo todos os débitos fazendo com que a certidão seja validada com o 

pagamento. 

 Permitir ao atendente realizar novos requerimentos, solicitações de serviços diversos e 

reclamações, encaminhando os imediatamente para os setores responsáveis. 

 Permitir gerar requerimento e um termo no ato do parcelamento de débito, quitação de 

débito, revisão de conta e geração de guia antecipada. 

 Permitir avançar e/ou retroceder um cadastro na tela de atendimento ao cliente. 
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 Permitir localizar uma ligação através do código da ligação, nome do usuário, nome do 

proprietário, endereço do imóvel, hidrômetro, CPF, número da CDA, rota, código de 

ligação do sistema anterior. 

 Permitir consultar/inserir/alterar o prazo de corte solicitado pelo usuário. 

 Permitir realizar uma revisão na conta de água, podendo alterar valores faturados, inserir 

novos serviços/valores, excluir serviços/valores, inserir um motivo e alterar o vencimento. 

 Exibir fotos tiradas no momento da leitura, podendo ser impressa e entregue ao usuário. 

 

IV - MÓDULO DE DÍVIDA ATIVA: 

 

Objetivos do Sistema 

Este módulo deverá atender a legislação federal quanto a cobrança de débitos que por lei já 

estejam passíveis de serem inscritos em dívida ativa. O sistema deverá definir muito bem cada 

etapa do processo, resguardando assim todas as exigências da lei e suas determinações. 

 

Características Funcionais Necessárias 

 Emitir a notificação dos débitos a serem inscritos com prazo determinado para a inscrição 

caso não haja o pagamento dos débitos. Deverá possibilitar emissão por setor e por faixa de 

valores em débito. 

 Possuir telas e listagens para o acompanhamento do processo das notificações. 

 Realizar inscrição dos débitos acrescidos de correção monetária, juros e multa conforme 

legislação municipal.  

 Gerar o livro das inscrições em formato eletrônico, podendo também ser impresso. 

 Gerar no ato da inscrição um relatório informando à contabilidade, os valores que passam 

do contas a receber para a dívida ativa.  

 Permitir a classificação Tributária e Não Tributária dos serviços inscritos em Dívida Ativa, 

conforme legislação municipal. 

 Emitir o Boletim Diário de Arrecadação, separando a arrecadação em valores do contas a 

receber e da dívida ativa, conforme códigos contábeis pré-determinados pela contabilidade.  

 Emitir a Certidão de Inscrição em Dívida Ativa conforme registro no livro de inscrição e 

com numeração para controle e identificação. 

 Emitir o documento de Procuração conforme registro no livro de inscrição e com 

numeração para controle e identificação. 
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 Emitir o documento de Execução/Petição conforme registro no livro de inscrição e com 

numeração para controle e identificação. 

 Emitir o documento de Termo de Inscrição conforme registro no livro de inscrição e com 

numeração para que controle e identificação. 

 Permitir lançar no sistema as certidões/petições que foram encaminhadas ao FÓRUM, 

informando o número de ordem/distribuição e sua respectiva posição. 

 Possuir opção de gerar os documentos de Certidão de Inscrição, Petição, Procuração e 

Execução por livro e por data de vencimento. 

 Opção de gerar uma nova Certidão de Inscrição, Petição, Procuração e Execução 

agregando as últimas certidões que não foram encaminhadas ao FÓRUM. 

 Emitir uma conta para cobrança amigável. Nesta etapa o sistema deverá permitir o 

parcelamento da dívida conforme regulamento do SAAE, fazendo ainda o 

acompanhamento de baixas ou caso seja necessário, a atualização das parcelas não pagas 

até o vencimento. 

 Informar um valor mínimo para que os documentos de Certidão de Inscrição, Petição, 

Procuração e Execução sejam gerados. 

 Permitir a baixa com dos valores arrecadados através da execução fiscal, emitindo também 

seus relatórios contábeis 

 Opção de gerar os parcelamentos da dívida ativa em boleto avulso e/ou nas contas mensais 

de água, a critério da gerência do setor. 

 Opção de gerar os parcelamentos contendo juros compostos nas parcelas. 

 Opção de informar na negociação um valor a ser pago na 1ª. parcela. 

 Opção de informar na negociação de cobrar o valor de honorários na 1ª. parcela, definir um 

valor mínimo de honorário por parcela e também de dividir o honorário em parcelas 

diferentes da dívida. 

 Opção de realizar a simulação de um parcelamento sem a necessidade de gerar o mesmo, 

demonstrando todos os dados do que será o parcelamento. 

 Opção de cobrar honorários ou não no ato da negociação da dívida. 

 Opção de informar na negociação uma observação referente a negociação. 

 Opção de inserir na negociação valores de diligência, gerando informação de inclusão na 

contabilidade. 

 Opção de inserir na negociação outros serviços, gerando informação de inclusão na 

contabilidade. 
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 Opção de rever os valores inscritos, gerando informação de estorno/inclusão à 

contabilidade. 

 Opção de localizar uma dívida através do número de certidão. 

 Opção inscrever um débito através de notificação, edital ou mesmo sem notificação, à 

critério da diretoria. 

 Possuir prazo para a prescrição da dívida, restringindo sua inscrição ou sua execução 

fiscal. 

 Permitir a definição dos textos que serão exibidos na notificação, certidão, execução fiscal, 

procuração, livro e termo de parcelamento, à critério da diretoria. 

 Permitir a aplicação de descontos na negociação da dívida ativa, sobre multas, juros, 

correção, conforme regulamento do SAAE. 

 Opção de cobrar valores automaticamente no ato da negociação, ex: diligência, visita do 

oficial de justiça e outros.  

 Possuir tela para restaurar/retornar os valores de dívida ativa alterados erradamente, seja 

uma negociação ou um cancelamento indevido. 

 Opção de gerar um único parcelamento para guias em dívida ativa que estão em processos 

distintos, amigável e judicial. 

 Permitir cobrar uma multa de parcelas que estão em atraso de uma negociação em dívida 

ativa. 

 Opção de calcular juros simples no parcelamento da dívida ativa. 

 Corrigir automaticamente o valor da parcela em atraso no ato da emissão da 2ª via.  

 Opção de pré-definir a quantidade de vezes em que uma dívida poderá ser reparcelada. 

 

Relatórios básicos: 

 Opção de emitir relatório da dívida ativa, tendo no mínimo os seguintes filtros: inscrita, em 

processo judicial, sem negociação, passivas de cobrança judicial, com processo no 

FÓRUM, por limite de débito, por data de inscrição, por data de cobrança judicial, por 

livro, por vencimento de origem, por parcelas em atraso.  

 Gerar relatório e gráfico contendo os valores de dívida ativa recebida no mês ou ano. 

 Gerar relatório e gráfico contendo os valores de dívida ativa a receber no mês ou ano. 

 Gerar relatório e gráfico de avaliação das notificações, recebidas, negociadas e a receber. 

 Gerar relatório e gráfico de avaliação das inscrições recebidas, negociadas e a receber. 
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 Gerar um relatório especificando os valores recebidos de honorário advocatício, por 

período e descriminando os dados do pagamento, como: ligação, nome do proprietário, 

valor pago, guia de pagamento, data de vencimento, data de pagamento, banco/agencia de 

pagamento. 

 

V - MÓDULO DE AUTO ATENDIMENTO (VIA INTERNET): 

 

Objetivos do Sistema 

Facilitar e agilizar o atendimento aos clientes que são usuários da internet através de uma senha 

eletrônica. 

 

Características Funcionais 

 Possibilitar consultar seus débitos pendentes. 

 Possibilitar consultar as últimas leituras. 

 Possibilitar consultar os últimos consumos. 

 Possibilitar consultar as últimas contas pagas. 

 Possibilitar consultar o anexo tarifário. 

 Possibilitar consultar os dados cadastrais. 

 Possibilitar emitir 2ª via de conta. 

 Possibilitar emitir certidão negativa de débito. 

 Possibilitar efetuar requerimentos pré-estabelecidos pelo módulo de requerimentos. 

 Consultar os serviços solicitados e sua situação atual. 

 

VI - MÓDULO HOME PAGE: 

 

Objetivos do Sistema 

Este módulo deverá permitir ao operador do SAAE, gerenciar e publicar via web, sem 

intervenção da empresa fornecedora, todas as informações que o SAAE julgar necessárias. 

Possibilitando no mínimo as características abaixo: 

 

Características Funcionais Necessárias 

 Possuir painel de controle de fácil manuseio. 

 Possibilitar alterar logomarca a qualquer momento. 

 Possibilitar alterar plano de fundo. 
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 Possibilitar alterar/publicar imagens. 

 Possibilitar alterar tipo da fonte (letra). 

 Possibilitar alterar tamanho da fonte (letra). 

 Possibilitar alterar cor da fonte (letra). 

 Possibilitar personalizar cada página com (textos, imagens, cores e fontes). 

 Possibilitar publicar eventos. 

 Possibilitar publicar licitações. 

 Possibilitar publicar informações contábeis. 

 

Serviço de Hospedagem da Home Page 

 

Objetivos do Sistema 

 Fornecer serviço de hospedagem da base de dados web e também da homepage e 

disponibilização constante do mesmo na internet. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO  

4.1 Os serviços a serem contratados se enquadram na classificação de serviços comuns e, sendo 

assim, a contratação e a aquisição de que trata este Termo de Referências ocorrerá através de 

processo licitatório, na modalidade Pregão, de forma presencial, do tipo menor preço global, 

observando-se as normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações subsequentes 

e os procedimentos administrativos estabelecidos pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações subsequentes. 

 

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

5.1 O objeto deste Termo de Referência será realizado conforme condições previstas neste termo 

de referência e pactuadas em contrato. 

 

6. DO CUSTO E FORMAÇÃO DOS PREÇOS NAS COTAÇÕES 

6.1 A estimativa de preços deverá conter discriminação detalhada, contendo preço unitário e 

total, cotados em moeda nacional, já consideradas as despesas com tributos, fretes, transportes e 

demais despesas que incidam direta ou indiretamente nos preços para execução do objeto, 

conforme especificações abaixo: 
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ÍTEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

01 

Implantação, conversão 

e treinamento: 

Implantação e adaptação, 

incluindo transferência do 

banco de dados do atual 

para o sistema contratado 

e treinamento dos 

usuários de no mínimo 80 

horas. Devem estar 

inclusos custos com 

deslocamentos, 

hospedagens, refeições, 

diárias etc.. 

serviço 1,00 R$ R$ 

02 

Licença de uso e 

locação: Locação do 

software, incluindo 

licença de uso, 

implantação, treinamento 

e suporte para utilização 

de todas as especificações 

dos serviços 

disponibilizados na 

plataforma Web. 

meses 12 R$ R$ 

03 

Atendimento 

especializado para 

suporte*: Hora 

técnica/homem incluindo 

custos com 

deslocamentos, 

hospedagens, refeições, 

diárias etc.  

horas 50 R$ R$ 

* O serviço previsto neste item somente será solicitado e executado caso haja necessidade de 

suporte presencial, nas dependências do SAAE, por parte dos técnicos da contratada. 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
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7.1 Os serviços, objetos do presente Termo de Referência, serão acompanhados e fiscalizados 

por Cibele Antonieta de Oliveira, devidamente designada pela CONTRATANTE, denominada 

fiscal, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 

determinando o que for necessário à regularização  de eventuais faltas e/ou defeitos constatados 

ou, ainda, comunicando aos seus superiores quando as providências ultrapassarem os limites de 

sua competência para a adoção das providências cabíveis, conforme Lei 8.666/93. 

7.2 Caberá a CONTRATADA, a designação formal de um representante para responder perante 

ao CONTRATANTE pela execução do Contrato. 

 

8. DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 A contratada terá o prazo máximo de 15 dias corridos, após o recebimento da Nota de 

Empenho, para executar o item 01 do objeto – implantação, conversão e treinamento. 

8.2 O serviço de locação e licença de uso do software (item 02) será executado continuamente, 

durante todo o prazo de vigência do contrato. 

8.3 O atendimento especializado para suporte (presencial) – item 03, deverá realizado em até 24 

horas após a solicitação do SAAE, e somente quando necessário. 

 

9. DO LOCAL DE ENTREGA 

9.1 A implantação do sistema será realizada na sede do SAAE, localizada na Rua Geraldo de 

Oliveira Lima, 110, Alto Santa Cruz, CEP 35488-000, Itaguara-MG. Os serviços de suporte 

presencial, quando necessários, deverão ser prestados no mesmo local. 

 

10- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 Executar o serviço conforme a demanda do CONTRATANTE, obedecidos os prazos e as 

condições fixados no Edital e seus respectivos anexos.  

10.2 Arcar com todas as despesas e encargos de qualquer natureza, com pessoal de sua 

contratação, necessários à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à 

legislação trabalhista e quaisquer outros, sem qualquer ônus à CONTRATANTE. 

10.3 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na Licitação, incluída a 

regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública. 
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10.4 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de 

materiais empregados. 

10.5 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à 

Contratante ou a terceiros. 

10.6 - Assinar o contrato no prazo estabelecido na convocação para tal. 

 

11 – DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE: 

11.1 - Manter em seu quadro de funcionários, pessoas que tenham condições de assimilar as 

orientações dadas pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a 

CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais. 

11.2 - Efetuar pagamento à CONTRATADA no prazo e forma fixados neste termo, após a 

entrega da Nota Fiscal, de conformidade com as autorizações expedidas. 

11.3 Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar os serviços objeto do contrato. 

11.4 Fiscalizar os serviços prestados, e rejeitá-los se estiver em desacordo com as 

especificações/obrigações assumidas pela CONTRATADA, notificando-a para proceder às 

correções necessárias. 

 

12. DO PAGAMENTO: 

12.1 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica pela 

CONTRATADA. 

12.2 O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela administração, não 

deverá ser superior a 5 (cinco) dias úteis. 

12.3 A retenção do pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando a 

CONTRATADA: 

12.3.1 Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; 

12.3.2 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

12.3.3 Não cumprir o estabelecido em contrato. 

 

13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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13.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem 

justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 

poderá acarretar em sanções previstas na Lei 8.666 de 1993. 

 

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1 O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, 

existindo a possibilidade de prorrogação máxima de 48 meses.  

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos do SAAE, no 

exercício de 2021, obedecendo às Classificações Orçamentárias. 

 

 

Itaguara-MG, 09 de julho de 2021 

 

 

Cristiane Maria das Dores Freitas 

Diretora 
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