
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itaituba

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DO PROCESSO: 044/2019-PP

1 - OBJETO

1.1 O presente termo tem por objetivo a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de sistemas integrados de gestão pública na área de saneamento, incluindo conversão de dados, 
implantação, treinamento e suporte técnico, conforme especificações e quantidades descritas neste Termo de
Referência.

----------------------------------------------------------------------------

|  ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                    |

|       |    QUANTIDADE  UNIDADE           VALOR UNITÁRIO       VALOR TOTAL |

----------------------------------------------------------------------------

| 00001 | Serviços de Locação de Software de Sistemas de Gestão de Água e E |

|       | sgoto.                                                            |

|       | Serviços de Locação  de  Software de Sistemas de Gestão de Água e |

|       | Esgoto Compreendendo as      Seguintes     Funcionalidades     de |

|       | Gestão:                                                           |

|       | Auto-atendimento                                                  |

|       | Leitura e      Emissão     Simultânea                             |

|       |                                                                   |

|       | Arrecadação e Cobrança                                            |

|       | Portal     Atendimento     Virtual                                |

|       |                                                                   |

|       | Operacional Móbile                                                |

|       | Laboratório                                                       |

|       | Parcelamento                                                      |

|       | Pontes  de                                                        |

|       | Pagamento e Arrecadação     em     Estabelecimentos    Comerciais |

|       |                                                                   |

|       | Operacional                                                       |

|       | Cadastros                                                         |

|       | Solicitação de Serviços                                           |

|       | CTI                                                               |

|       |                                                                   |

|       |         12.00  MÊS                    2.445,000         29.340,00 |

| 00002 | Serv.de Implantação e treinamento de Software de Gestão Comer. de |

|       |  Água e esgoto                                                    |

|       | Serviços de Implantação  e  Treinamento  de  Software  de  Gestão |
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|       | Comercial de Água e                                               |

|       | Esgoto.                                                           |

|       |          1.00  UNIDADE                8.000,000          8.000,00 |

----------------------------------------------------------------------------

|                                          VALOR TOTAL R$ |       37.340,00 |

----------------------------------------------------------------------------

1.2 Compreendendo as seguintes funcionalidades de gestão: Auto-atendimento; Leitura e Emissão Simultânea; 
Arrecadação e Cobrança; Portal Atendimento Virtual; Operacional Móbile; Laboratório; Parcelamento; Pontes de 
Pagamento e Arrecadação em Estabelecimento Comerciais; Operacional; Cadastros; Solicitação de Serviços e CTI.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 A contratação de Empresa para locação de software de gestão publica é necessário para atendimento do 
Sistema Autônomo de Água e Esgoto da Cidade de Itaituba, essa contratação visa a modernização que disporá de 
recursos utilizados pelos servidores públicos no gerenciamento e atendimento as obrigações legais com o Tribunal
de Contas e com a Sociedade. Agilizando o trabalho desempenhado pelos servidores, controlando e garantindo 
eficácia e conferindo exatidão das informações com legitimidade e transparência.

3 - DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

3.1 As licitantes interessadas deverão fornecer os sistemas informatizados abaixo relacionados, com as
seguintes quantidades e características mínimas:

3.2 Os sistemas informatizados a serem fornecidos para gestão pública municipal, com conversão de dados e 
treinamento, já inclusas alterações legais e manutenções corretivasse houverem, incluindoamigraçãodetodos os
dadosdossistemas utilizados, deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

4. REQUISITOS TÉCNICOS - LINGUAGEM DEPROGRAMAÇÃO

4.1 O software de gestão de saneamento deverá ser orientado a objetos, desenvolvido em uma linguagem simples,
orientada a objetos, interpretada, robusta, portável, de arquitetura neutra, de alta performance, distribuída, dinâmica,
multithreaded, segura, independente de plataforma, possibilitar arquiteturas de alta disponibilidade, tenha
segurança nas transações e desempenho satisfatório, conseguindo processar grandes volumes de 
processamento, facilidadespara criação de programas distribuídos.

5. AMBIENTE DE EXECUÇÃO

5.1 A Prefeitura Municipal de Itaituba-PA, através da Secretaria Municipal de Administração - entende que o
software de gestão de saneamento deve operar em ambiente web, ou seja, que rode em qualquer Browser
(Navegadores), ou seja, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Etc. Com isso, A Prefeitura de Itaituba terá
a facilidade de realizar os trabalhosnosistemademaneira  mais fácil,semanecessidadedeinstalaçãodeprogramas nas 
estações detrabalho.

6. SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DEDADOS

6.1 Entende que o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) relacional, deverá ser de linguagem SQL, que 
permita sua execução em qualquer plataforma disponível no mercado.

6.2 Alicençadeusodosistemagerenciadordebancodedadosseráderesponsabilidadeda contratada.

6.3 A licitante será responsável em prover todas asrotinaspara ocontrolee realizaçãodo backup dos dados no SGBD
durante a execução do contrato.

6.4 A licitante será responsável em prover todas as manutenções corretivas no Sistema Gerenciador de Banco de

_______________________________________________________________________________________________
ROD. TRASAMAZONICA C/ 10ªRUA ANEXO AO GINASIO MUN.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itaituba

Dados durante a execução do contrato.

7 - SISTEMA OPERACIONAL

7.1 O software degestão desaneamento deve ser compatível com qualquer sistema operacional que tenha browser, como
Windows, Linux, Mac, etc. Isto se deve ao fato que a Prefeitura Municipal de Itaituba-PA, através da Secretaria 
Municipal de Administração já possui um ambiente tecnológico compostopor outros sistemas internosque utilizam as
plataformas Windows eLinux.

8 - INFRA-ESTRUTURA

5.1 O software de gestão de saneamento ficará instalado na Companhia de Água e Saneamento de Itaituba-CASITA,
cabendo à contratada fornecer a especificação técnica dos equipamentos necessários para a perfeita execução do 
aplicativo e banco de dados.

5.1.1 Deverá ser disponibilizado servidor, por parte dacontratadaaté a Contratante realizar as adequações e implantar a 
infraestrutura disposta no item anterior por tempo indeterminado.

9 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO

6.1 Este item contempla as horas de analistas e programadores de sistemas que serão necessários para a
implantaçãoealteraçõesdosistemaparaqueomesmoconsigaatender as regras de negócio da licitante.

6.2 Neste item também contempla as atualizações necessárias para a integração do sistema contratado com
outros sistemasque acontratante possui, eesta customizaçãonão deve ultrapassar o prazo máximo de 30 (trinta) dias.

6.3 Entretanto, as exigências contidas no item 6.1 e 6.2 do presente, não são exigidas para este procedimento.

10 - REQUISITOS FUNCIONAIS

10.1 O software de gestão de saneamento deve obrigatoriamente contemplar as funcionalidades descritas a
seguir:

11 - SEGURANÇA

11.1 O sistema deverá ter o controle de acesso ao sistema, possuindo as seguintes funcionalidades:

12 - REQUISITO FUNCIONAL SEGURANÇA FUNÇÕES SUPORTADAS:

12.1-Usuário

Garantiroacessoaosistemasomenteapósvalidarloginesenha;

Cadastro de usuário;

Cadastro de perfil decesso

Possibilidade de definir as funcionalidades que podem ser acessadas por um perfil de acesso.

Possibilidade delegar um perfil de acesso a um determinado usuário

Garantir que o usuário tenha acesso somente as funcionalidades que compõem o seu perfil.

Garantirqueousuárioatualizesuasenhanoseuprimeiroacessoaosistema.

Possibilidade de registrar as tarefas executadas por cada usuário ou grupo de usuários, através da abertura automática 
de ordens de serviço, permitindo que se estabeleça auditoria completa das tarefas executadas, pois qualquer 
atividade executada pelos usuários do sistema deve ser registrada e disponibilizada de forma simples para consulta e 
auditoria através da visualização das ordens de serviços geradas automaticamente.
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12-2Consultas eRelatórios Usuário

12.1 Emissão de relatório de usuários cadastrados.

13 - REQUISITOS ESPECIAIS:

13.1 Os relatórios permitem serem gerados de forma on-line ou com agendamento realizado pelo usuário na
data e hora desejada

13.2 Os relatóriospermitemserem gerados no formato de html, pdf eexcel

14 - CADASTRO

14.1 O Sistema deve possuir cadastros necessários para conseguir um gerenciamento de informações e dados para
consulta que são importantes para conseguir uma análise correta dos consumidores da Companhia de Água e 
Saneamento de Itaituba-PA. O cadastro deve conter as seguintes funcionalidades:

15 - REQUISITO FUNCIONAL CADASTRO FUNÇÕES SUPORTADAS:

15.1 Cliente

Cadastrodeclientepossibilitandoinformarnomínimoosseguintesdados: NomeCliente;

CPF ou CNPJ;

Número Telefone Residência;Número

TelefoneComercial; Número TelefoneCelular; 

DatadeNascimento;

Email; Endereço;

15.2 Endereço

Cadastro de UF

Cadastrodemunicípio Cadastro de bairro

Cadastrodetipodelogradouro 

Cadastro logradouro

Cadastrodefaixadelogradouro Cadastro de  endereço

15.3 Estrutura Organizacional

Cadastro de tipo delocalização

Cadastro de localização(ponto geográfico dacidadedistrito, setor, quadra);

15.4 Unidade de Consumo

Disponibilizar funcionalidade para cadastro denova unidadedeconsumo,possibilitando informarnomínimoosseguintes
dados:

Localização (ponto geográfico da cidade distrito, setor, quadra); Número doLote;

Número  da Unidade;   

Número deMoradores; 

Número de Tomadas de Água; 
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QuantidadedeÁream2;

Número de Inscrição Imobiliária; 

InformaraexistênciadaCaixad'água; 

Informar a existência de Cisterna;

Informar a existência de fonte própria de água; 

Informaro tipo depavimento do logradouro; 

Informaro tipo depavimento dopasseio; 

Informar a situação da edificação;

Informar o endereço unidade, possibilitando cadastrar no mínimo até três endereços para uma unidade de consumo 
(endereço físico principal, endereço alternativo eendereço secundário);

Informarocliente moradore proprietário; 

Informarosdadosdeligaçãodeáguaparaunidade; 

Informarosdadosdeligaçãodeesgoto;

Informar as categorias de tarifa para unidade comercia;

Informar os dados de faturamento (grupo de faturamento, vencimento fatura)

O cadastro de unidade de consumo estar baseado em código único do consumidor (matrícula)

Possibilita atualizar dados da ligação de água para unidade de consumo, sendo que essa funcionalidade deve prever a
geração automática deuma ordem serviço, que registre a atualizaçãorealizada,ousuárioquerealizouadataeumparecer
informadopelousuário.

Possibilita atualizar dados da ligação de esgoto para unidade de consumo, sendo que essa funcionalidade deve prever a
geração automática deuma ordem serviço, que registre a atualizaçãorealizada,ousuárioquerealizouadataeumparecer
informadopelousuário.

Possibilita atualizar dadosdenúmero detomadas deconsumo para unidadedeconsumo, sendoque essafuncionalidade
deve prever ageração automática deumaordem serviço, queregistreaatualizaçãorealizada,ousuárioquerealizouadatae
umparecerinformado pelo usuário.

Possibilita atualizar odiadevencimentodafatura para unidadedeconsumo,sendoque essa funcionalidade deve prever a
geração automática de uma ordem serviço, que registre a atualização realizada, o usuário que realizou a data e um 
parecer informado pelo usuário.

Possibilita atualizaroclientemoradoreproprietárioparaunidadedeconsumo,sendoque essa funcionalidade deve prever a
geração automática de uma ordem serviço, que registre a atualização realizada, o usuário que realizou a data e um 
parecer informado pelo usuário.

Possibilita atualizar a categoria de tarifa para unidade de consumo, sendo que essa funcionalidade deve prever a
geração automática de uma ordem serviço, que registre a atualizaçãorealizada,ousuárioquerealizouadataeumparecer
informadopelousuário.

Possibilita atualizar a estrutura de localização (ponto geográfico da cidade distrito, setor, quadra) para unidade de
consumo, sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a
atualização realizada, o usuário que realizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Possibilita atualizar os impostos a serem deduzidos na fatura da unidade de consumo, sendoque essafuncionalidade
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deve prever ageração automática deumaordem serviço, queregistreaatualizaçãorealizada,ousuárioquerealizouadatae
umparecerinformado pelo usuário.

Possibilita atualizar a classe de consumo para unidade de consumo, sendo que essa funcionalidade deve prever a
geração automática deuma ordem serviço, que registre a atualizaçãorealizada,ousuárioquerealizouadataeumparecer
informadopelousuário.

Possibilita excluir a opção pagamento em débito em conta, para unidade de consumo optante do débito em conta,
sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a atualização
realizada, o usuário que realizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Possibilita registrar uma unidade de consumo como grande consumidor, sendo que essa funcionalidade deve prever a
geração automática deuma ordem serviço, que registre a atualizaçãorealizada,ousuárioquerealizouadataeumparecer
informadopelousuário.

Cadastro de órgão centralizador

15.5 Rede

Cadastro derede deágua Cadastro de rede de esgoto

15.6 Qualidade da Água

Cadastro de indicadores de qualidade da água, segundo critérios estabelecidos pela Portaria 518/05 do Ministério da
Saúde e alterações posteriores.

Cadastro devalores medidos dequalidadedaágua, segundo critérios estabelecidos pela Portaria 518/05 do Ministério da
Saúde e alterações posteriores.

15.7 Cadastros Gerais Cadastro  de Cargo   

CadastrodeCategoriaTarifa

Cadastro de Classe Consumidor Cadastrode

Diâmetro Cavalete CadastrodeDiâmetroHidrômetro

Cadastro de Diâmetro Ramal Ligação Água Cadastro de

Diâmetro Ramal Ligação Esgoto Cadastro deEstadoCivil

Cadastro deGrupo deServiço Cadastro de

Marca Veículo

Cadastro deMaterialCaixadeInspeção Cadastro de

Material Cavalete  Cadastro deModelo Veículo

Cadastro de Motivo Cancelamento Serviço A Faturar Cadastro de Motivo

Cancelamento ValorCompensar Cadastro deMotivoCritica Fatura

Cadastro de Motivo Emissão de Fatura Cadastro deMotivo

Estorno dePagamento CadastrodeMotivoLiberação

Compensação Cadastrode Motivo Movimento Hidrômetro 

Cadastro de Motivo NãoLacre

Cadastro de Motivo Reenvio Fatura Débito Conta Cadastro deMotivoSituação Fatura

Cadastro de Motivo Situação Ligação Água Cadastro de Motivo Situação Ligação Esgoto
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CadastrodeMotivoTransferênciadePagamento 

Cadastro de Motivo Valores a Compensar Cadastro de Cadastro

de Nacionalidade Cadastro de Ocorrência de Débito Conta 

CadastrodeOrigemLeitura

Cadastro dePosiçãoCaixa Inspeção Cadastro de Posição

Cavalete Cadastro de Ramo de Atividade Cadastro de Setor de

Controle Cadastro de SetorOperacional

Cadastro deSituação DocumentoCobrança Cadastro de 

Situação Hidrômetro   Cadastro de Situação Ligação Água 

Cadastro de Situação Ligação Esgoto Cadastro de Tipo Agente

Arrecadador Cadastro de Tipo Atividade Econômica Cadastro

deTipoCavalete

Cadastro de TipoCliente Cadastro de Tipo

Cobrança Cadastro deTipoColeta Leitura

Cadastro de Tipo Consumo Faturado Cadastrode Tipo

Consumo LidoCadastro deTipo Convênio Bancário 

Cadastro deTipoFeriado

Cadastro de Tipo Fonte Própria CadastrodeTipoGrupo

Faturamento Cadastro de Tipo Hidrômetro  Cadastrode

Tipo InstalaçãodeLigação

Cadastro de Tipo Mat. Adaptador Rede de Água Cadastro deTipo

MaterialColar

Cadastro de Tipo Material Rede de Água Cadastro deTipo

MaterialRede deEsgoto Cadastro deTipoPavimento

Logradouro

Cadastro deTipoPavimentoPasseio Cadastro de Tipo

Posição Rede CadastrodeTipoSituaçãoEdificação Cadastro

deTipo Tarifa

CadastrodeTipoTratamentoDoméstico Cadastro deTipo

Tratamento Industrial Cadastro de Tipo Unidade de Medida 

Cadastro deTipoVeículo

CadastrodeTituloPatenteLogradouro

15.8 Consultas e Relatórios

15.8.1 Unidades deConsumo

Emissãoderelatóriocomdadoscadastraisdaunidadedeconsumo.

Emissão de relatório com dados cadastrais das unidades de consumo e histórico de leituras.
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16 - REQUISITOS ESPECIAIS:

16.1 Os relatórios permitem serem gerados de forma on-line ou com agendamento realizado pelo usuário na
data e hora desejada.

16.2 Os relatóriospermitemserem gerados no formato de html, pdf eExcel.

17 - MEDIÇÃO

17.1 Osoftwaredegestãocomercialpropostodevepossibilitarrealizar todasasetapasdo ciclo de leituras, composto
preferencialmente pelas seguintes funcionalidades:

18 -REQUISITO FUNCIONAL MEDIÇÃO FUNÇÕES SUPORTADAS:

18.1 Gestão de Leituras

18.1.1Cadastro de ocorrência de leitura que deve possibilitar no mínimo definir: a quantidade máxima permitida de 
reincidência para uma determinada ocorrência de leitura, código, descrição, qual o serviço deve ser gerado
automaticamentepelosistema, através deumaordem deserviço quandodeterminadaocorrência for informada.

18.1.2Cadastro de regra de ocorrência de leitura, deve possibilitar definir parâmetros que devem ser tratados pelo
sistema de leitura nocoletordedados,nomomentodaobtenção da leitura em campo, quando determinada ocorrência for
informada pelo leiturista. Sendo que para o cadastro da regra de ocorrência deve ser possível definir no mínimo
os seguintes parâmetros:se aocorrência vai permitir informar a leituradohidrômetro equal será o tipo de consumo a ser
faturado (lido, médio ou mínimo)

Realizar o agendamento de processamento batch, em data e hora definida pelo usuário que realizeageração damassa
de leitura a ser enviada para os coletores de dados para as unidades de consumo clientes da Prefeitura Municipal de 
Itaituba-PA, através da Secretaria Municipal de Administração, pertencentes aum determinadogrupode faturamento,
sendo que esse processo deve garantir:

a) Preservar a situação cadastral das unidades de consumo no momento em que se inicia o trabalho de campo de
leitura dos consumos.

b) Qualificar as unidades que devem ser lidas em função dasua situaçãocadastral,ouseja, unidades que possuam
ligaçãodeágua ativaoucortadanocavaleteequeindependenteda situação da ligação possuam cobrança de qualquer tipo 
de serviço.

c) Realizar para as unidades o cálculo do consumo mínimo, sendo que deve ser possível realizar o cálculo para as 
unidades que possuem hidrômetro com base no número de economias e para as unidades que não possuem 
hidrômetro com base no número de tomadas de consumo.

d) Com base na tabela de faixa de leitura cadastrada, deve ser realizaocálculodafaixa leituramáxima emínima,de
acordo com oconsumo médiopara as unidades deconsumo clientes da Contratante.

e) Gerar os comunicados de corte para as unidades de consumo clientes da Contratante inadimplentes,
conforme parâmetros de geração definidos a partir do módulo de cobrança.

Realizar o agendamento de processamento batch, em data e hora definida pelo usuário que realize o processamento
do retorno da massa de leitura, com os dados obtidos em campo pelos coletores de dados, para as unidades de
consumo clientes da Contratante, pertencentes a um determinado grupo de faturamento, sendo que esse processo
deve garantir:

a) O armazenamento de todas as leituras realizadas para unidade do cliente, bem como o consumo faturado
mensalmente, registrando aformadecoletadaleitura,aexistênciade ocorrênciasno imóvel docliente, sua médiamensal e
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anual eo tipo deconsumo faturado na referência e os dados de fatura;

b) Incorporar os processos que tratam do retorno das leituras dos coletores e da digitação dos boletins de leitura,
permitindo a parametrização de abertura automática de Ordens de Serviço, conforme ocorrência /irregularidade
informada no campo.

18.2 Integração Sistema Leitura Coletores de Dados

18.2.1Possuir funcionalidade que permita cadastrar e identificar os coletores de dados que realizamleituras em campo
Possuir funcionalidade que permita cadastrar todos os dados de identificação dos leituristas que realizam as leituras em
campo.

18.2.2Possuir funcionalidade que permite realizar a distribuição dos dados de massa de leitura, conforme estrutura de 
rota de leitura nos coletores de dados cadastrados no sistema.

18.2.3Possuir funcionalidade que permita gerenciar o retorno das leituras enviadas para um determinado coletor de
dados.

18.2.4Possuir funcionalidade que permite desfazer uma determinada massa enviada para um determinado coletor.

18.3 Permitir acrítica de leituraedefaturas emitidaspelo coletor, sendoque oprocesso de crítica de leitura deve permitir
identificar e tratar consumos, leituras e ocorrências indevidas e o processo de crítica de fatura emitida pelo
coletor devem permitir identificar e ajustar faturas que eventualmentepossuem falta de integridadede informação.

18.4 Gestão de Leituras

18.4.1Emissão de boletim de verificação de leitura, sendo que para as unidades de consumo clientes do 
Contratante que no processo de critica foi informado que seria necessária a verificação da leitura, o sistema deve
possibilitar gerar um relatório com os dados cadastraisda unidade, visando possibilitara revisão da leituraaferida.

18.4.2Emissão de relatório de acompanhamento das leituras efetuadas em campo evidenciando por Leiturista 
sua produtividade de leitura e média de ocorrências de leituras.

18.4.3Possibilitar a geração de boletim de leitura para serem impressos, visando serem utilizados quando não for
possível por motivos de força maior, a não utilização de coletores de dados portáteis. Exibindo no mínimo as
informações: matricula do cliente, nomedocliente,endereçodocliente,númerodohidrômetro,situaçãodaligaçãodeágua 
eum espaço reservado para que seja informada a leituraaferida nohidrômetro.

18.4.4Emissão de relatório de critica de leitura, visando possibilitar identificar e tratar consumos, leituras e ocorrências 
indevidas, sendo que o referido relatório deve ser permitido gerar por referência mensal e grupo de faturamento.

18.4.5Exibindo no mínimo as informações: matricula do cliente, nome do clliente, endereço do cliente, número de
economias por categoria de tarifa, número do hidrômetro, situação da ligação de água e exibir dos últimos seis meses
todos os dadosde leituras para arespectivaunidade(ocorrênciadeleitura,leitura,datadeleitura,consumofaturado).

18.4.6Emissão de relatório de comparativo de consumo faturado, visando demonstrar os desvios de consumos
apresentadosentreasunidadesdeconsumoclientesdoContratante, tendo como base um percentual de desvio informado
pelo usuário. Sendo que o relatório deve apresentar no mínimo os seguintes dados: a matrícula do cliente, sua 
localização, o consumo anterior, oconsumo atual, adiferençaobtidaentre os consumoseopercentual da diferença.

18.4.7Emissão de relatório informativo de excesso de consumo para as unidades que possuírem consumo acima
de seu consumo médio.

18.4.8Emissão de relatório de critica de consumo, visando demonstrar os consumos obtidos para as unidades de
consumo clientes do Contratante. Sendo que o referido relatório deveserpermitidogerarporreferênciamensalegrupode
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faturamento e deve apresentar no mínimo os seguintes dados: a matrícula do cliente, sua localização, faixa de leitura 
mínima permitida, faixa de leitura máxima permitida, leitura do mês anterior, leitura atual, o consumo lido, o consumo
faturado, o consumo médio, ocorrência de leitura, a informação se o cliente possui débito em conta.

18.4.9Emissão de relatório dos maiores consumidores, que visa demonstrar as unidades de consumo clientes do
Contratante que possuem os maiores consumos. Onde deve ser possível obter esses dados com a opção de filtro por
referência mensal, grupo de faturamento, localização (ponto geográfico dacidadedistrito, setor, quadra, lote), categoria
de tarifa e a quantidade de unidades de consumos que deseja visualizar. Exibindo para determinado no mínimo as
informações:nomedocliente,endereço,consumomedidonomêseamédiade consumo dos últimos 06 meses.

18.4.10 Emissão de relatório de histograma de consumo, com a opção de filtro por referência mensal, 
localização (ponto geográfico da cidade distrito, setor, quadra, lote), visualização por quantidade de economias e 
ligações, tipo consumo (lido, faturado), categoria de tarifa (residencial, comercial, pública, industrial) e também deve
ser possível definir as faixas de abertura do histograma. O relatório gerado deve exibir no mínimo as informações: data
de remessa do arquivo bancário que registrou o pagamento da respectiva fatura, datadocrédito naconta daCia,
dataqueoclienterealizouopagamento da fatura, agente arrecadador, quantidadedefaturaeo valor arrecadado.

18.4 Integração Sistema Leitura Coletores de Dados

18.4.1Emissão de relatórios que forneçam todas estatísticas de leituras efetuadas por Leituristas, demonstrado a
quantidade de leituras efetuadas por grupo, setor e o índice médio de ocorrências de leituras registrado por leituristas.

18.4.2Emissão de relatório de acompanhamento das leituras efetuadas em campo evidenciando por leiturista sua
produtividade de leitura emédia de ocorrências de leituras.

18.4.3Emissão de relatório de controle de retorno de leitura, com o detalhamento das leituras enviadas a campo e
comparativamente retornadas do campo. Sendo que para esse relatório deve ser permitida sua geração para um
determinadosetorouumadeterminada quadra.

19 - REQUISITOS ESPECIAIS:

19.1 Os relatórios permitem serem gerados de forma on-line ou com agendamento realizado pelo usuário na
data e hora desejada.

19.2 Os relatóriospermitemserem gerados no formato de html, pdf eExcel.

20 - LEITURA E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE DOCUMENTOS EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

20.1 O procedimento da leitura do hidrômetro deverá ser através do coletor de dados, com processamento imediato
sendo, portanto, a leitura, emissão e entrega de documentos de forma simultânea. Desta forma o software de gestão
comercial, deve possuir um módulo de leitura e emissão simultânea apto para ser executado em dispositivos
móveis, totalmente integrado ao software de gestão comercial, composto preferencialmente pelas seguintes
funcionalidades:

20.2 Requisito Funcional Leitura e Emissão Simultânea ee Documentos em Dispositivos Móveis Funções
Suportadas:

20.2.1 Procedimento de Leitura

Possibilitar validar login e senha do leiturista para acesso ao sistema.

Disponibilizar funcionalidade para que o leiturista selecione a quadra que deseja realizar a leitura, exibindo a
identificaçãodaquadra,aquantidadedeleiturasaseremrealizadasea quantidade leituras já realizadaspara quadra.

Possibilitarinverteraordemdarealizaçãodeleituraparaasunidadesdeconsumodeuma determinada quadra.
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Funcionalidade de registro de leitura, fornecendo ao leiturista no mínimo as seguintes informações:

Dados da localização da unidade de consumo (endereço, setor, quadra e lote); Dados decliente (nome domoradore
proprietário)
Categoria de tarifa e respectivonúmero de economias; Númerodo hidrômetro.

Realiza no momento do registro da leitura, as validações de faixas mínima e máxima de leiturapermitidapara aunidade
deconsumo clientedoContratante.

Possibilita registrodeirregularidadecomaberturaautomáticadeordemdeserviçoparaa equipe responsável realizar a
verificação.

Possibilita navegar entre as unidades de consumo clientes do Contratante, lidas e não lidas em uma determinada
quadra.

Possibilita localizar unidade de consumo cliente do Contratante at ravés do número do hidrômetro, endereço, número
de localização e número de matrícula.

20.2.2 Cálculo da Fatura

Funcionalidade que possibilite realizar ocálculodaágua eesgoto aplicando os valores de tarifadeacordocomafaixade
consumoenúmerodeeconomias,conformeexemplo:

A titulo de exemplo o cliente pertence à categoria de tarifa Residencial e tipo de tarifa Normalaoobtermostodasasfaixas
deconsumoparaessacategoriaetipodetarifateriam:

20.2.3 Volume (m³) Valor e Percentual Esgoto

RESIDENCIAL - CATEGORIA 1 RESIDENCIAL CLASSE 1
FAIXA m3 VOLUME ALÍQUOTA VALORES

POR PREÇO P/
TIPO INTERVALO FAIXA m3 DA FAIXA ACUMULADO
R.1 até10 10 2,116 21,16 21,16
R.2 11 a20 10 2,540 25,40 46,56
R.3 21 a30 10 3,048 30,48 77,04
R.4 acimade30 3,657
Vamos supor que tenhamos obtido o consumo individual de 25 m3 para economia, eo percentual de esgoto de 65%,
para esse caso o cálculo deve ocorrer da seguinte forma:

10m³ na primeira faixa = (10 x 2,116) = 21,16 10m³ na segunda faixa =
(10 x 2,540) = 25,40 5m³ na terceira faixa = (5 x 3,048) = 15,24   
Totais (Água) = 61,80 (+) * 65% (Esgoto) = 40,17Total da Fatura = R$
101,97

Funcionalidade que permita realizar o cálculo de fatura, compreendendo: Ocálculodovalor daágua

eesgoto;

Ocálculodeeconomiasondecontemexclusivamenteosserviçosdeesgoto,possibilitando sermensuradoatravésde
fórmulasqueconsideramosm²dosimóveis.

Nº de Ordem Padrão de Área Coberta Classe Consumo mínimo
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Construção cobrado m³
1 Popular Até 40 01 10
2 Médio 41 a80 02 20
3 Especial 81acima 03 30

Realizar a dedução de impostos para as unidades deconsumo clientes do Contratante que esteja previsto a retenção de
impostos;

Apurarosvaloresdeserviçosafaturar;

Arealizaradeduçãodedescontosecréditosprevistosaraasunidadesdeconsumoclientes do Contratante.

Possibilita cadastro dequal seráo tipo deentrega dafatura.

Possibilita a geração automática de uma Ordem de Serviço de Fiscalização sempre que uma água cortada acusar
consumo.

20.3 Consultas e Relatórios

20.3.1 Impressão de Documentos

20.3.1.1 Emissões de faturas para as unidades de consumo clientes do Contratante, apresentando no 
mínimo os seguintes dados: dados cadastrais da unidade (nome do cliente, endereço, número do hidrômetro,
categoria de tarifa e respectivo número de economias), datada leituraatual, leituraatual, datada leituraanterior, leitura
anterior, consumo faturado do mês, histórico dos últimos seis meses deconsumo, tabela tarifária comsuasrespectivas
faixas e valores, valor do faturamento de água, valor do faturamento de esgoto, valor e descriminação dos serviços
faturados, data de vencimento da fatura, dados da qualidade da água previstos pela portaria nr. 518/2004, decreto
5440/2005eas mensagens cadastradas.

20.3.1.2 Emissãodecomunicadodecorte,ondeapósemitirafaturadomêsatual,sempre que necessário o sistema
deve emitir em seguida um comunicado de corte, exibindo o texto dealerta decorte edescriminaras faturas pendentes
para a respectivaunidadede consumo cliente do Contratante.

20.3.1.3 Emissão de 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 deconsumo,exibindoo texto de alerta previamentecadastrado.

20.3.1.4 Emissão de comunicado de reaviso de vencimento, onde após emitir a fatura do mês atual, sempre que
necessário o sistema deve emitir em seguida um comunicado de reaviso de vencimento, exibindo o texto de alerta de
faturas pendentes edescriminaras faturas pendentes para a respectiva unidade de consumo cliente do Contratante.

20.3.1.5 Possibilidade derealizar a impressão simultânea dequalquer tipodedocumento que o Contratante possa
solicitar.

20.4.1Requisitos Especiais:

20.4.2Possibilita utilizar bobinas em branco sem a necessidade de nenhuma informação pré-impressa na bobina, ou
seja, todos os dados dos documentos impressos, inclusive o layout dos documentos são desenhando no momento da
impressão.

20.4.3Possibilita a impressão de documentos em impressora portátil, utilizando papel com tecnologia térmica.

21 - FATURAMENTO

21.1 O software de gestão comercial proposto deve disponibilizar um conjunto de funcionalidades, visando 
executar o cálculo do consumo de água, esgoto e serviços, totalmente integrado aos processos de arrecadação,
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compostopreferencialmente pelas seguintes funcionalidades:

21.2 RequisitoFuncionaldeFaturamentoeFunçõesSuportadas:

21.2.1 Gerência doFaturamento

Cadastro de grupos de faturamento, onde as unidades de consumo clientes do SAAE-CG, possam ser agrupadas 
por características de faturamento semelhantes, possibilitando definir como atributos do grupo de faturamento
cadastrado no mínimo os seguintes dados:

Número do grupo de faturamento, dia do mês previsto para a geração da massa de leitura de campo, diadomês previsto
para o inicio da leitura de campo, dia do mês previsto para o final da leitura de campo, dia do mês previsto para
executar o processamento do faturamento do grupo, dia do mês de vencimento das faturas pertencentes ao grupo de 
faturamento, classificação do grupo de faturamento (exemplo: normal ou especial), possibilitar definirseparaogrupo
defaturamentoépermitidogerarcomunicado decorte e possibilitardefinirse para ogrupodefaturamentodevesercobrado
águaeouesgoto.

Cadastro do calendário de faturamento, com base nos dados definido para os grupos de faturamento, osistema deve
realizar ocadastro docalendário defaturamentopara todos os grupos defaturamento, visando cadastrarmensalmente no
mínimo os seguintes dados: a datadeprevisão dageração damassade leituradecampo,datarealdageraçãodamassa de
leituradecampo,datadeiniciodeleituradecampo,adatafinaldaleituradecampo,a data de previsão do processamento do
faturamento e a data real do processamento do faturamento.

Cadastro de impostos descrição e alíquotas

Cadastro de tabela de vigência de alíquotas de impostos Cadastrodecategoriadetarifa

Cadastro de tabela tarifária visando definir a vigência das tarifas de água e esgoto.

Cadastro de tipo detarifa que visa definir uma classificação para cada tarifa cadastrada.

Cadastro de tarifa, onde deve ser possível definir para todas as categorias e respectivos tipos de tarifa, os seguintes
parâmetros: descrição da tarifa, o percentual a ser cobrado sobre a tarifa da água de esgoto tratado, o percentual a ser
cobrado sobre a tarifa daágua de esgoto coletado ea tabela tarifáriavigente.

Cadastro de vencimentos alternativos de fatura para grupo de faturamento Cadastro de feriados

Cadastro de faixa de tarifa, que deve possibilitar definir para cada tarifa as faixas de valoresdesejadas,

sendopossívelcadastrarnomínimo:onúmerodafaixa,limiteinferior emmetroscúbicosparaafaixa,limite

superioremmetroscúbicosparaafaixaeovalorda faixa.

Cadastro deumatabela tarifáriaapartirdeumaexistente,visandoevitararedigitaçãode todososdadosdetarifaesomentea
atualizaçãodoquefornecessário.

Realizar agendamento de processamento batch, em data e hora definida pelo usuário que realize o processamento do
faturamento de um determinado grupo de faturamento, sendo queesseprocessodeve calcularegravarasfaturasquenão
foram geradas em campo pelo coletor portátil dedados, para as unidades deconsumo clientes doDEMAR, pertencentes 
aogrupode faturamentoprocessado.

Realizar o cálculo da água e esgoto aplicando os valores de tarifa de acordo com a faixa de consumo e número de 
economias, conformeexemplo:

A titulo de exemplo o cliente pertence a categoria de tarifa Residencial e tipo de tarifa Normalaoobtermos todas as
faixasdeconsumoparaessacategoriaetipodetarifateriam:

21.3 Volume (m³) Valor PercentualEsgoto
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RESIDENCIAL - CATEGORIA 1 RESIDENCIAL CLASSE 1
FAIXA m3 VOLUME ALÍQUOTA VALORES

POR PREÇO P/
TIPO INTERVALO FAIXA m3 DA FAIXA ACUMULADO
R.1 até10 10 2,116 21,16 21,16
R.2 11 a20 10 2,540 25,40 46,56
R.3 21 a30 10 3,048 30,48 77,04
R.4 acimade30 3,657

Vamos supor que tenhamos obtido o consumo individual de 25 m3 para economia, eo percentual de esgoto de 65%,
para esse caso o cálculo deve ocorrer da seguinte forma:

10m³ na primeira faixa = (10 x 2,116) = 21,16 10m³ na segunda faixa =
(10 x 2,540) = 25,40 5m³ na terceira faixa = (5 x 3,048) = 15,24   
Totais (Água) = 61,80 (+) * 65% (Esgoto) = 40,17Total da Fatura = R$
101,97

Cadastro de peso de relevância para as categorias de tarifa, que tem como objetivo definir qual categoriadetarifa demaior
relevânciasobre aoutra,ousejaseráconsideradaa categoriaprincipal, para os casos deunidades deconsumo clientes do
Contratante que possuam categoriadetarifa mista.

Permitiramanutençãodosparâmetrosdefaturamento,possibilitandoousuárioatualizar a qualquer tempo, no mínimo os
seguintes parâmetros:

Percentual demulta deatraso para faturas vencidas; Percentualdecorreção de juros

diáriospara faturas vencidas;

Informarovalormínimopermitidoparaaemissãodeumafaturadeformaindividual;
Informarovalormínimopermitidoparaemissãodeumafaturaemitidanoprocessamento do grupo;

Informar número de dias mínimo, para a emissão de fatura para uma determinada unidade de consumo cliente do
Contratante apósuma ligação nova ouumareligação;

Informar a partir de qual mês e ano deve ser impresso histórico de leitura e consumo na fatura;

Informar se deve ser cobrada a taxa de entrega para os clientes que possuam endereço alternativodeentregadefatura;

Informar o percentual máximo permitido para desconto de fatura para os casos de vazamento de água;

Informar o percentual máximo permitido para o desconto de fatura para os casos de vazamento deesgoto;

Informar qual regra de desconto de vazamento deve ser utilizado: por percentual ou pela média deconsumo dos últimos
seismeses;

Informarentreatédoismodelosdelayoutdefaturaaserutilizado;

Informar se deve ser emitida na fatura a mensagem de excesso de consumo para os casos de unidades de consumo
clientes do Contratante que atingirem o consumo maior que sua média;

Permitir a emissão de faturas agrupadas para órgãos públicos e particulares Permitir cobrançaparcelada de serviços

Registro de isenção de tarifa de água, esgoto ou serviços para uma determinada unidade de consumo cliente do
Contratante. Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre 
a inclusão da isenção, o usuário que realizouadataeumparecerinformadopelousuário.
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Excluir isenção de tarifa de água, esgoto ou serviços para uma determinada unidade de consumo cliente do
Contratante. Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que 
registre a exclusão da isenção, o usuário que realizouadataeumparecerinformadopelousuário.

21.4 Gerência Fatura

Gerar arquivo de impressão de fatura para serem enviadas para impr essão emgráfica Funcionalidade que possibilite
enviar email com o arquivo de impressão de fatura.

Cadastrar mensagens diversas na parte externa da fatura, possibilitando definir o um texto de caráter informativo que
será impresso naparte externa dafatura, sendoque paraessa mensagem deve ser possível definir textos diferentes para
determinadas localização (ponto geográficodacidadedistrito, setor, quadra, lote)eo período devigência (dia,mês eano) 
que determinada mensagem deve continuar sendo impressa.

Cadastrar mensagens diversas na parte interna da fatura, sendo que deve ser possível cadastrar no mínimo as 
seguintes mensagens: mensagem para excesso de consumo, mensagem para débitos vencidos, mensagem para
faturascomvalorzero,mensagempara faturasem débitoautomático emensagempara ligaçãocortada.

Cancelar fatura gerada, sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que 
registre a alteração de vencimento realizada na fatura, o usuárioquerealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Alterar data de vencimento da fatura, sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem
serviço, que registre a alteração de vencimento realizada na fatura, ousuário que realizou adataeumparecerinformado
pelousuário.

Alterar na fatura a leitura aferida, sendo que essafuncionalidade deve prever ageração automáticadeumaordem serviço,
que registreaalteraçãorealizada nafatura, ousuário querealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Alterarna faturaconsumofaturado,sendoqueessafuncionalidadedevepreverageração automáticadeumaordem serviço,
que registreaalteraçãorealizada nafatura, ousuário querealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Alterar serviços faturados, sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem
serviço, que registreaalteraçãorealizada nafatura, ousuário querealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Alterar fatura em função de atualização cadastral da unidade de consumo cliente do Contratante, sendo que essa
funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a alteração realizada na fatura, o
usuário que realizou a data e um parecer informado pelo usuário.

Atualizar serviços faturados em uma determinada fatura, sendo que essa funcionalidade deve prever a geração
automática de uma ordem serviço, que registre a alteração realizada nafatura,ousuárioquerealizouadataeumparecer
informadopelousuário.

Atualizar valor da fatura concedendo um desconto por vazamento, sendo que deve ser possível conceder o desconto
aplicando no mínimo um dos seguintes critérios:

Informarumpercentualdedescontodeaté70%;

Realizarumdescontocombasenamédiadosúltimos06mesesdeconsumodocliente;

Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a alteração
realizada na fatura, o usuário que realizou a data e um parecer informado pelo usuário.

Possibilitar atualizar a situação da fatura, visando aguardar a confirmação de um pagamento que será remetido
pelo agente arrecadador em data futura. Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma
ordem serviço, que registre a alteração realizada na fatura, o usuário que realizou a data e um parecer informado pelo 
usuário.
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Emissão de fatura antecipada ao processamento do grupo para uma determinada unidade de consumo cliente do
Contratante, esta funcionalidade deve disponibilizar a opção de realizar o cálculo prévio da fatura para confirmação do
usuário eposteriorgeração.Sendoqueessa funcionalidade deve prever a geração automática deuma ordem serviço, que
registre a geraçãodafatura,ousuárioquerealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Emissão de fatura não gerada no processamento do grupo para uma determinada unidade de consumo cliente do 
Contratante, que por algum motivo a sua fatura não foi possível ser gerada, esta funcionalidade deve disponibilizar a
opção de realizar o cálculo prévio da fatura para confirmação do usuário e posterior geração. Sendo que essa
funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a geração da fatura, o usuário que
realizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Reenviar fatura para débito automático

Emitir 2a via de fatura com as mesmas características da fatura original.

Possibilidadesimularocálculodeumafaturasemanecessidadedeemissãodamesma.

Permitir o cancelamento de cobrança de serviço a faturar para uma determinada unidade de consumo cliente do
Contratante. Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automáticadeumaordem serviço, que registrea
geraçãodafatura,ousuárioquerealizou adataeumparecerinformadopelousuário.

Possibilidade de emitir espelho de fatura para uma determinada unidade de consumo cliente do Contrante.

21.5 Consultas e Relatórios

Emissão de relatório que apresente as faturas alteradas no em um determinado mês. Emissão relatório que apresente

as faturas enviadas para débitoem conta.

Emissão relatório que apresente as faturas que possuem endereços alternativos.   Emissão relatório que apresente o

quantitativo defaturas vencidaspor diadomês. Emissão relatório que apresente as faturas que não tiveram cobrança

do serviço de água. 

22 - REQUISITOS ESPECIAIS:

22.1 Os relatórios permitem serem gerados de forma on-line ou com agendamento realizado pelo usuário na
data e hora desejada.

22.2 Os relatóriospermitemserem gerados no formato de html, pdf eExcel.

23 - ARRECADAÇÃO

23.1 O software de gestão comercial proposto deve disponibilizar toda a estrutura para a recepção e tratamento dos
pagamentos efetuados em cada agente arrecadador bancário conveniado, compostopreferencialmente pelas seguintes
funcionalidades:

24 - REQUISITO FUNCIONAL ARRECADAÇÃO FUNÇÕES SUPORTADAS:

24.1 Pagamentos

Realizar agendamento de processamento do arquivo transmitido pelo banco no padrão FEBRABAN, onde todo 
pagamento advindo de um agente arrecadador deve ser diretamenteassociado aodocumentodecobrançadeorigem,
seja ele oriundo de débito em conta ou de pagamentonormal.Sendo que todos osregistros depagamentos enviados nos
arquivos bancários, devem ser devidamente registrados na base de dados do sistema.

Possibilita no momento do processamento do pagamento de uma fatura, que também esteja associada ao outro
documento de cobrança (comunicado de corte, segunda via de fatura, segunda via de fatura agrupada) a quitação 
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automática também do outro documento.

Cadastrodeagentesarrecadadores.

Cadastro de agências bancárias.

Cadastro deconvênio doagente arrecadador com vigência e tarifação aplicada. Realizarocálculodemultasejuros

quandoafaturaépagaapósadatadevencimento. Estornar Pagamento.

Registrar pagamento manualmente pela identificaçãodocliente,oupelo sequencial do pagamento ou pelo código de
barras.

Permitir tratarpagamentos que não foram identificadosedos pagamentos efetuados em duplicidade, tratando assim as
compensaçõesdecréditos.

Transferir Pagamento.

Cadastrarvaloresacompensaradébitoouacréditodocliente. Cancelarvaloresa

compensaradébitoouacréditodocliente.

Possibilitarliberarebloquearosvaloresacompensaradébitoouacréditodosclientes. Liberar/Bloquear Valores a

Compensar.

Processobatch que permitaadefinição dediaehora para ageração e envio doarquivo no padrãoFebraban,paraa
realizaçãododébitoemcontadafaturadosclientesdoContratante.

24.2 Fechamento Arrecadação

Realizar agendamento deprocessamento batch,em dataehora definidapelousuárioque realize o fechamento mensal da
arrecadação, sendo que esse processo deve apurar todos os pagamentos obtidos nomês,sendoque aposição obtida
devesercongelada,preservando mensalmente no mínimo os seguintesdados:

Quantidadeevalordedocumentospendentes; 

Quantidadee valor dedocumentos pagos; 

Quantidade e valor de parcelamentos realizados;

Quantidade e valor de cancelamentos realizados; 

Quantidade e valor de emissõesmanuais.

24.3 Consultas e Relatórios

24.3.1 Pagamentos

Emissão derelatóriodemonstrandodetalhadamenteaimportaçãodosarquivosbancários com a opção de filtro por agente
arrecadador, convenio, data de remessa e número da sequência do arquivo bancário. Exibindo informações referentes 
a quantidade de pagamentos e valor para: pagamentos identificados, pagamentos não

identificados, pagamentos com ocorrência, pagamentos identificados manualmente, registros dedébitoem conta.

Emissão de relatório demonstrando resumidamente a importação dos arquivos bancários com a opção de filtro por
agente arrecadador, convenio, data de remessa e número da sequência do arquivo bancário. Exibindo informações
referentes a numero da sequência do arquivo, data de geração, data de importação, data do pagamento, quantidade de 
pagamentos, o valor total depagamento e valor total de tarifa bancária.

Emissão de relatório de conciliação bancária com a opção de filtro por agente arrecadador, convênio e sequência de
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arquivo bancário. Exibindo no mínimo as informações: número identificador do pagamento, data de referência do 
documento arrecadado, data do pagamento, data do crédito em conta do pagamento, tipo do documento, situação do 
pagamento, conta, valor da tarifa, valor dodocumento.

Emissão de relatório de extrato bancário com a opção de filtro por agente arrecadador, convênio e sequência de 
arquivo bancário no mínimo as informações: de quantidade pagamentos, valor depagamento, valorde tarifa pororigem
dearrecadação (pagamento internet,pagamento caixaeletrônico, pagamento balcãoeoutros).

Emissão de relatório de pagamentos não identificados, com a opção de filtro para gerar a partir de uma posição de
fechamento ouposição on-line, agente arrecadador e período de pagamento. Exibindo no mínimo as informações: data 
de pagamento e valor de pagamento.

24.4 Fechamento Arrecadação

Emissão de relatório de resumo da receita de forma analítica, com a opção de filtro por referência mensal e estrutura
organizacional da empresa. Exibindo por referência mensal e categoria tarifaria do cliente (comercial, industrial,
residencial, publico) no mínimo as informações: quantidade e valor de documentos pendentes, quantidade e valor
de documentos pagos, quantidade e valor de parcelamentos realizados, quantidade e valor de cancelamentos
realizados, quantidade e valor de emissões manuais.

Emissão de relatório de resumo da receita de faturas e cobrança diversa, com a opção de filtro por referência mensal e 
localização (ponto geográfico da cidade distrito, setor, quadra, lote) da empresa (distrito, setor, quadra). Exibindo 
por referência mensal no mínimo as informações: para faturas e cobranças diversas a quantidade e valor de 
documentos pendentes, para faturas e cobranças diversas a quantidade e valor de documentos pagos, para 
faturas e cobranças diversas a quantidade e valor de parcelamentos realizados, para faturas e cobranças diversas a 
quantidade e valor de cancelamentos realizados, para faturas e cobranças diversas a quantidade e valor de 
emissões manuais.

Emissão de relatório de resumo de parcelamento de débito por cliente, com a opção de filtro por referência mensal e
estrutura organizacional da empresa. Exibindo no mínimo as informações: matricula docliente, nome docliente,datado
parcelamento,valor total da divida, valor da entrada, quantidade de parcelas pendentes, val or da parcelaspendentes, 
quantidade total deparcelas, valor pago e valor pendente.

Emissão derelatório com odetalhamento das emissões manuais com aopçãodefiltro por referência mensal.

Exibindo no mínimo as informações: matricula do cliente, nome do cliente, referencial mensal e valor da emissão
manual.

Emissão de relatório de detalhamento de faturas pertencentes ao fechamento da arrecadação, com aopçãodefiltro
por referência mensal. Exibindo para determinadomês de fechamento, no mínimo as informações: data de remessa do 
arquivo bancário que registrou o pagamento da respectiva fatura data do crédito na conta da Cia, data que o cliente
realizou o pagamento da fatura, agente arrecadador, quantidade de fatura e o valor arrecadado.

Emissão de relatório de detalhamento de pagamentos pertencentes ao fechamento da arrecadação, com aopçãode
filtro por referência mensal. Exibindo paradeterminadomês defechamento,nomínimoasinformações:datadepagamento,
banco, convênio, numero sequencial do arquivo, tipo de pagamento (débito em conta, pagamento balcão), 
quantidade de pagamentos e o valor arrecadado.

Emissão de relatório de posição das contas a receber demonstrando o valor da pendência e quantidade de pendências.
Sendo que os valores devem ser segregados por categoriade tarifa(residencial,comercial,industrialepública),pendência
por situação de ligação de agua (ativa, cortada ramal, cortada cavalete), pendências nas faixas dedias (vencidas 1a 30,
vencidas 31 a 60 dias e acima de 61 dias). Os dados apresentados no relatório devem trazer a posição semanal e a
posição do fechamento mensaldaarrecadação.

24.5 Requisitos Especiais:
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Os relatórios permitem serem gerados de forma on-line ou com agendamento realizado pelo usuário na data e hora
desejada.

Osrelatóriospermitemseremgeradosnoformatodehtml,pdfeExcel. Integraçãocom ferramentaEDI.

25 - CONTABILIDADE

25.1 O software de gestão comercial proposto deve possibilitar realizar os lançamentos contábeis de acordo com a
estrutura do plano de contas definido pelo Contratante. Desta forma o software degestão comercial desaneamento deve
possuir um módulo de contabilidade totalmente integrado aos módulos de faturamento e arrecadação e de forma
integrada realizaros respectivos lançamentos contábeis, compostopreferencialmente pelas seguintes funcionalidades:

26 -REQUISITO FUNCIONAL CONTABILIDADE FUNÇÕES SUPORTADAS:

26.1 Fechamento Contábil

26.1.1Cadastro do plano de contas possibilitando cadastrar todas as contas do passivo, ativo, receitas ecustos.

26.1.2Realizar agendamento de processamento batch, em data e hora definida pelo usuário que realize o
fechamento mensal contábil. Sendo que esse processo deve apurar todos os eventos de faturamento e arrecadação 
gerados em um determinado mês, e realizar os respectivos lançamentos contábeis, de forma estruturada e
organizada, ou seja, os múltiplos lançamentos a débito e a crédito no plano de contas cadastrado, onde a posição
obtida deve ser congelada.

26.2Consultas eRelatórios

26.2.1 Fechamento Contábil

Relatório Razão por Conta, com os lançamentos agrupados e totalizados por conta em ordem cronológica, permitindo a
apresentação das contrapartidas aos lançamentos, que deve apresentar a abertura de todos os lançamentos
realizados em todas as contas contábeis, partindo do saldo anterior e apresentado o saldo atualizado por conta
contábil.

Relatório Posição das Contas a Receber por Cliente, que apresente aaberturadaposição dascontasa receber de todos
os clientes do Contratante. Demonstrado a posição detalhada de todas as faturas pendentes para cada cliente, sendo
que devem ser evidenciados: o número da fatura, a referência mensal das faturas, adatadevencimento, o valor total da
fatura, o valor de juros faturados, o valor de juros a faturar, o valor deserviços,o valor parcelado, o saldo contábil e o saldo
financeiro.

Gerar relatório resumo dos lançamentoscontábeis,quetemcomoobjetivoapresentaros saldos consolidados das contas 
contábeis, devendo demonstrar para todas as contas contábeis, no mínimo os seguintes dados:

Código daconta contábil; Descrição da 

conta contábil; Título daconta contábil; 

Saldoanterior;

O valor faturado nomês; 

O valor pago nomês;

O valor parcelado; 

O valor cancelado; 

O valordevolvido; 

O valor de imposto; 
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Ovalordetarifa;

Osaldoatualdaconta;

Gerar Livro Diário com abertura de todos os lançamentos contábeis, demonstrando dia a dia para um determinado mês,
os múltiplos lançamentos a débito e crédito de todas as contas contábeis, evidenciando o código da conta, a descrição
da conta, o histórico da contaeovalordelançamento.

Emissão de relatório de resumo de faturamento que visa demonstrar de forma consolidada os dados de faturamento
apurados em um determinadomês,sendoque o relatório deve demonstrarnomínimoosseguintesdados:

g) Quantitativo de faturas emitidas, sendo que abertura do quantitativo deve ser apresentada por categoriade
tarifa (residencial, comercial, industrial epública) edeve evidenciar: aquantidade faturas emitidascom cobrançadeágua,
quantidade de faturas emitidas para unidades deconsumo clientes do Contratante que possuem hidrômetro, quantidade 
de faturas emitidas para unidades de consumo clientes Contratante que não possuem hidrômetro e a quantidade
faturas emitidascom cobrança de esgoto.

h) Volume faturado de água em metros cúbicos, sendo que aabertura dovolume faturado deve ser apresentada por
categoria de tarifa (residencial, comercial, industrial e pública) e deve evidenciar: o volume faturado com hidrômetros,o
volume faturado sem hidrômetro, o volume faturado efetivamente lido, o volume faturado pelo consumo médio, o volume 
faturado pelo consumo informado, o volume faturado pelo consumo médio e o volume faturado pelo consumo mínimo.

i) Volume faturado deesgoto em metros cúbicos, sendoque aaberturadovolume faturado deve ser apresentada por
categoriadetarifa (residencial, comercial, industrial epública).

j) O valor de faturamento sendo que abertura do valor faturado deve ser apresentada por categoria de tarifa
(residencial, comercial, industrial e pública) e deve evidenciar: o valor do faturamento de água com e semhidrômetro, o
valor do faturamento de esgoto, o valor de faturamento de serviços, o valor de faturamento de multas e juros, o
valor de faturamentode impostos retidos, o valor deabatimentos edescontosconcedidos.

k) Apresentar o total de faturamento bruto por categoria de tarifa (residencial, comercial, industrial e pública);

l) Apresentar os valores de cancelamentos por categoria de tarifa (residencial, comercial, industrial e pública);

m) Apresentar o total de faturamento liquida por categoria de tarifa (residencial, comercial, industrial e
pública);

n) Apresentar os valores de impostos de PIS e CONFINS a serem pagos com base no faturamento liquido.

o) Apresentar os valores de parcelamento realizados por categoria de tarifa (residencial, comercial, industrial e
pública);

Relatório de serviços faturados que visa demonstrar de forma detalhada os serviços faturados e os respectivos
valores em um determinado mês, sendo que o os valores dos serviços devem ser apresentados segregados por
categoria detarifa (residencial, comercial, industrial epública).

Relatório mensal de todas as unidades de consumo clientes do tipo pessoa jurídica do Contratante que tiveram
dedução na fatura, referentes a retenção de impostos, sendo que o relatório deve apresentar no mínimo os seguintes
dados: matricula da unidade, nome do cliente morador, nome docliente proprietário,CNPJ docliente morador, CNPJ do
cliente proprietário, a descrição do imposto, a alíquota do imposto, o valor base para cálculo do imposto e o valor do
imposto.

26.3 Requisitos Especiais:

Integração com o Sistema de Contabilidade, através da geração de arquivo contendo os lançamentos contábeis
gerados.
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27 - COBRANÇA

O software de gestão comercial proposto deve possibilitar uma gestão eficiente sobre as contas a receber, e fornecer 
recursos para recuperação de receita, composto preferencialmente pelas seguintes funcionalidades:

28 - REQUISITO FUNCIONAL COBRANÇA FUNÇÕES SUPORTADAS:

28.1 Parcelamentos de Débito

Permitir a manutenção dos parâmetros gerais de parcelamento de débito, possibilitando o usuário atualizar a qualquer
tempo, no mínimo os seguintes parâmetros:

Informarvalormínimoparaoparcelamento;

Informarnúmero máximo deparcelas permitidas para oparcelamento dedébito; Informaropercentualmínimodovalorda

parcelaávistaparaoparcelamentodedébito; Informarovalormínimodaparceladoparcelamento;

Informar se é obrigatório parcela á vista para o parcelamento;

Informaronúmerodediasmáximoparaopagamentodaparcelaávistadoparcelamento;

Informar o número de dias para cancelamento automático, de uma antecipação de quitaçãode um parcelamento
que não foi detectado opagamento;

Informaropercentual máximo dedesconto que possa serconcedidoemumparcelamento de débito, para as unidades de 
consumo clientes do Contratante que possuam tarifa do tipo social;

Informar o nome completo do responsável por parte do Contratante, que será impresso no termo de negociação de
parcelamento.

Informaropercentual demulta para parcelamento defaturas;

Funcionalidade que possibilite realizar parcelamento de débito, de acordo com os parâmetros gerais de
parcelamento definidos, eainda deve possibilitar:

O usuário selecionar quais faturas pendentes vencidas ou a vencer que deve compor o parcelamento de débito;

Ousuárioselecionarosserviçosafaturarquedevemcomporoparcelamento;

Calcular os valores de multas e juros dos débitos atualizando os mesmos para o valor o presente;

Gerar cobrança das parcelas do parcelamento s serem lançadas no momento da geração das próximas faturas do
cliente;

Atualizar a situação das faturas adicionadas no parcelamento para parceladas;

Disponibilizar recurso para realizar parcelamento de débito, em condições diferentes dos parâmetros gerais, para os
usuáriosquepossuampermissãoderealizarparcelamentosem condiçõesespeciais fora dopadrão.

Permitir realizar o cancelamento automático dos parcelamentos, que não acusaremo pagamento da parcela a vista
no prazo máximo para pagamento da parcela á vista, definido nos parâmetros geraisdoparcelamento.

Sendo que nesse caso todas as faturas e serviços envolvidos no referido parcelamento, devem retornar a situação
original antes da realizaçãodo parcelamento.

Permitir realizar o cancelamento de um parcelamento de débito gerado, que ainda não possua nenhuma parcela
lançada em fatura.

Permitir antecipar o pagamento de um parcelamento de débito que possua parcelas pendentes, sendo que o valor
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deve ser atualizado para o presente, deduzindo os juros e multas embutidos.

Permitir realizar o cancelamento automático de uma antecipação de pagamento do parcelamento de débito, que não
registrar o pagamento da parcela á vista referente a antecipação doparcelamento negociada.

Permitir realizar a simulação de um parcelamento sem a necessidade de geraromesmo, demonstrando todos os dados
do que será o parcelamento, quando for de fato realizado.

Reparcelamento de Débito (gerar um parcelamento novo quando já existir um parcelamento gerado, para uma
determinadaunidade deconsumo cliente doContratante, eo parcelamento não foi quitado nasua totalidade)

Permitir a manutenção dos parâmetros geraisdegeração doreparcelamentodedébito, possibilitando o usuário atualizar
a qualquer tempo, no mínimo os seguintes parâmetros:

Informar o percentual o mínimo que deve ter sido pago do parcelamento em aberto, para que seja permitido gerar o
reparcelamento;

Informarvalormínimoparaoparcelamento;

Informar número máximo de parcelas permitidas para realizar o reparcelamento de débito, para clientes que possuem
algum tipo de infração (multa por irregularidade);

Informar número máximo de parcelas permitidas para realizar o reparcelamento de débito, para clientes que não
possuem nenhuma infração (multa por irregularidade);

Informar o percentual mínimo do valor da parcela á vista (entrada) para o reparcelamento de débito para clientes que
possuem algum tipo de infração (multa por irregularidade);

Informar o percentual mínimo do valor da parcela ávista (entrada) para o reparcelamento de débito para clientes que não
possuem algum tipo de infração (multa por irregularidade);

Informar o valor mínimo por parcela do reparcelamento;

Informarse éobrigatórioparcela ávista (entrada) para o reparcelamento;

Informar o número de dias máximo para o pagamento da parcela á vista do reparcelamento;

Informar o nome completo do responsável por parte do Contratante, que será impresso no termo de negociação do
reparcelamento.

Informar a quantidade máxima permitida por cliente, para realizar um reparcelamento.

Funcionalidade que possibilite realizar o reparcelamento de débito, de acordo com os parâmetros gerais de
reparcelamentodefinidos, eainda deve possibilitar:

Calcular o saldo pendente do parcelamento em aberto, atualizando o mesmo para valor presente e incorporá-lo ao
reparcelamento;

Possibilitar ao usuário selecionar novas faturas pendentes vencidas ou a vencer, que não pertenciam ao parcelamento
anterior, visando comporas mesmas noreparcelamentode débito;

O usuário selecionar os serviços a faturar que não pertenciamaoparcelamento anterior, visando compor os mesmos no
reparcelamento;

Calcular os valores de multas e juros dos débitos atualizando os mesmos para o valor o presente;

Gerarcobrançadasparcelasdoreparcelamentoaseremlançadasnomomentodageração daspróximas

faturas do cliente;
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Atualizar a situação da faturas adicionadas no reparcelamento para parceladas;

Disponibilizar recurso para realizar reparcelamento de débito, em condições diferentes dos parâmetrosgerais, para os
usuários que possuam permissão derealizar reparcelamentos em condições especiais fora do padrão.

Permitir realizar asimulação deum reparcelamentosem anecessidade degeraromesmo, demonstrando todos os dados
do que será o reparcelamento, quando for de fato realizado.

Permitir realizar o cancelamento automático dos reparcelamentos, que não acusarem o pagamento da parcela a vista
no prazo máximo para pagamento da parcela á vista, definido nos parâmetros geraisdoparcelamento.

Sendo que nesse caso todas as faturas e serviços envolvidos no referido reparcelamento, devem retornar a situação
original antes da realizaçãodo parcelamento.

Permitir realizar ocancelamento de umreparcelamentodedébitogerado,queaindanão possua nenhuma parcela lançada
em fatura.

Permitir antecipar o pagamento de um reparcelamento de débito que possua parcelas pendentes, sendo que o valor
deve ser atualizado para o presente, deduzindo os juros e multas embutidos.

Permitir realizar o cancelamento automático de uma antecipação de pagamento do reparcelamento de débito, que
não registrar opagamento daparcela ávista referente a antecipaçãodoreparcelamentonegociado.

28.2 Cartas de Cobrança

Disponibilizar funcionalidade para a geração de remessa de cartas de cobrança para clientes inadimplentes,
respeitando os parâmetros gerais definidos, e disponibilizar opções de geração a partir da definição de no mínimo os
seguintesparâmetros:

Gerar remessa decartasdecobrançapara umaunidadedeconsumo cliente doContratante em específico;

Gerar remessa de cartas de cobrança para intervalos de valores a serem definidos pelo usuárionomomentodageração;

Gerar remessa de cartas de cobrança para intervalos de dias de vencimentos a serem definidos pelo usuário no
momentodageração;

Gerar remessa de cartas de cobrança para unidades de consumo clientes do Contratante, pertencentes a um 
determinado grupo de faturamento a ser definido pelo usuário no momento dageração; 

Gerar remessa de cartas de cobrança para unidades de consumo clientes do Contratante, pertencentesauma
determinada localização(ponto geográfico dacidadedistrito, setor, quadra, lote)aserdefinidapelousuárionomomentoda
geração;

Gerar remessa de cartas de cobrança para unidades de consumo clientes do Contratante, que possuam faturas
vencidasecom parcelas deparcelamento dedébito;

Gerar remessa de cartas de cobrança para unidades de consumo clientes do Contratante, pertencentes a
determinadas categorias de tarifa (residencial, comercial, industrial e pública)aseremdefinidaspelousuárionomomento
dageração;

Gerar remessa de cartas de cobrança para unidades de consumo clientes do Contratante, que possuam asituaçãoda
ligaçãodeágua (ativa,cortada, eliminada) aserem definidas pelo usuárionomomentodageração;

28.3 Comunicado de Corte

Permitir a manutenção dos parâmetros gerais visando a geração decomunicados decorte para clientes inadimplentes, 
possibilitando ao usuário atualizar a qualquer tempo,no mínimo os seguintesparâmetros:
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Informaronúmeromínimodefaturasvencidasparaageraçãodocomunicadodecorte; Informar o valor mínimodadívida para

ageraçãodocomunicadodecorte;

Informar o número de mínimo de dias de atraso de uma fatura, para a geração do comunicado decorte;

Informaronúmerodediasparaovencimentodeumcomunicadodecortegerado; Informarqualamensagemdeveser

impressanocomunicadodecorte;

Permitir amanutenção dos parâmetros geraisvisando ageraçãodecomunicadosdecorte paraclientesinadimplentescom
faturas pendentes, que possuam nas respectivas faturas parcelas de parcelamento de débito, possibilitando dar um 
tratamento diferenciado para alguns parâmetros de geração de comunicado de corte, para esse casos. De esta forma 
possibilitar ao usuário atualizar a qualquer tempo, no mínimo os seguintes parâmetros:

Informaronúmeromínimodefaturasvencidasparaageraçãodocomunicadodecorte; Informar o valor mínimodadívida para

ageraçãodocomunicadodecorte;

Informar o número de mínimo de dias de atraso de uma fatura, para a geração do comunicado decorte;

Disponibilizar processo para a geração dos comunicados de cortes respeitando os parâmetros de geração 
definidos, para as faturas pendentes que possuam parcelas de parcelamento de débito, e os parâmetros definidos 
para as faturas que não possuam parcelas de parcelamento de débito. Sendo que o processo deve estar apto para ser
gerado, a partir da execução do processo de geração de massa de leitura par um determinado grupo de faturamento já
previsto no módulo de medição, pois os comunicados de corte devem ser gerados no momento em que os dados são
preparados para o envio ao campo, visando a realização das leituras, pois os mesmos devem ser impressos no 
coletor de dados, como já previsto no sistema de leitura e emissão simultânea.

Permitir alterar adatadevencimentodeum comunicado decorte pendente. Sendo que essa funcionalidade deve prever a 
geração automática de uma ordem de serviço, que registre aalteraçãorealizada nocomunicado decorte, ousuário que
realizou adataeum parecer informado pelo usuário.

Permitir cancelar o comunicado decorte pendente. Sendo que essafuncionalidade deve prever a geração automática de 
uma ordem serviço, que registre a cancelamento do comunicado decorte, ousuário que realizou adataeum parecer
informadopelousuário.

28.4 Ordem de Serviço de Corte

Permitir a manutenção dos parâmetros gerais visando a geração de ordem de serviço de corte para clientes
inadimplentes, possibilitando ao usuário atualizar a qualquer tempo, no mínimo os seguintesparâmetros:

Informar a ordenação da geração das ordens de serviço de corte, sendo que deve ser possível ordenar por no mínimo
(localização ou data de expiração do aviso de corte ou aindavalortotaldoavisodecorte);

Informaraquantidademáximadeordensdeserviçodecorteaseremgeradas;

Informaro valor mínimo docomunicado decorte paraque seja geradoaordem deserviço decorte;

Informarparaquecódigodoserviçodevesergeradaaordemdecorte;

Informaramensagemdenotificaçãoquedeveserimpressanaordemdeserviçodecorte;

Permitir ao usuário definir os dias da semana e respectivos horários que deseja gerar as ordensdecorte.

Possibilitar bloquear a geração da ordem de corte ou comunicado de corte para uma determinada unidade de
consumo cliente do Contratante. Sendo que essa funcionalidade deve preverageraçãoautomáticadeumaordemserviço,
que registre o bloqueio da geração da ordem de corte ou comunicado de corte, o usuário que realizou a data e um
parecer informado pelo usuário.
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28.5 Consultas e Relatórios

28.5.1 Parcelamento de Débito

Emissão do termo de negociação de dívida que deve ser emitido no momento em que o parcelamentoégerado.

Emissão do documento de cobrança de parcela á vista, que deve ser emitido no momento em que parcelamento de 
débito é gerado. O documento emitido deve contemplar a emissão de códigos de barras padrãoFEBRABAN.

Possibilitavisualizartodososdadosdeumparcelamentogerado

Reparcelamento de Débito (gerar um parcelamento novo quando já existir um parcelamento gerado, para uma
determinadaunidade deconsumo cliente doContratante, eo parcelamento não foi quitado nasua totalidade)

Emissão do termo de negociação de dívida que deve ser emitido no momento em que o reparcelamento é gerado.

Emissão do documento de cobrança de parcela á vista, que deve ser emitido no momento em que o reparcelamento de
débito é gerado. O documento emitido deve contemplar a emissão de códigos de barras padrão FEBRABAN

Possibilita visualizar todos os dados de um reparcelamento gerado.

28.5.2 Cartas de Cobrança

Geraçãodearquivotxtparaasremessasdecartasdecobrançageradas,possibilitandosua impressão das cartasem
gráfica especializada.

Disponibiliza funcionalidade para o acompanhamento das remessas de cartas de cobranças geradas, possibilitando
visualizar quais os parâmetros definidos no momento da geraçãoemanipularoarquivodeimpressãogerado.

28.5.3 Comunicado de Corte

Emissão de relatório de comunicados de corte emitidos em um determinado período.

28.5.4 Ordem de Serviço de Corte

Impressão de ordem de corte gerada.

28.6 Requisitos Especiais:

Os relatórios permitem serem gerados de forma on-line ou com agendamento realizado pelo usuário na data e hora
desejada.

Osrelatóriospermitemseremgeradosnoformatodehtml,pdfeExcel. Integraçãocom oSistema

daCDL CâmaradeDirigentes Lojistas.

29 - OPERACIONAL

O software de gestão comercial proposto visando à boa qualidade no atendimento deve contemplar todos os 
procedimentos e controles necessários a execução dos serviços prestados pelo Contratante, registrando toda 
movimentação das solicitações de serviço de campo e serviços administrativos, composto preferencialmente pelas
seguintes funcionalidades:

30 - REQUISITO FUNCIONAL OPERACIONAL FUNÇÕES SUPORTADAS:

30.1 Ordem de Serviços

Permitir a manutenção dos parâmetros gerais visando realizar o cadastro de serviços, possibilitando ao usuário
atualizar a qualquer tempo, no mínimo os seguintes parâmetros:
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InformaraDescrição doServiço; 

Informar o Código do Serviço; 

Informar o Grupo doServiço;

Informar o tipo de faturamento para o serviço (obrigatório, opcional, variável, não faturável);

Informarotipodeunidadedemedidaparaoserviço; 

Informar o setor de controle de execução do serviço;

Informar o número máximo de parcelas permitidas para parcelamento do serviço;

Informara necessidade de cobrança de juros para o serviço;

Informarse existe incidência de imposto para oserviço; Informarse existe cobrançadeparcelaa

vistaparaoserviço; Informaropercentualmínimodaparcelaávistaparaoserviço;

Informaroprazo máximo para execução doserviço em dias ouhoras; Informaronúmerodeprioridadepara

execuçãodoserviço;

Informar a quantidade de membros da equipe previstos para executar o serviço; Informar o número máximo

permitido de postergações para executar o serviço;

Possibilidade de informar até três modelos de layouts para o formulário da ordem de execução doserviço;

Informararubricacontábilparaoserviço;

Informar se na abertura do serviço deve ser gerado algum termo (documento) e qual o termo aser gerado.

30.2 Cadastro de materiais

Cadastrodeunidadesdemedidasdosmateriais Cadastro desetores

deexecução deserviço.

Cadastro de notificação de email, sendo possível definir para quais serviços devem ser enviadosemailsnomomentoda
aberturadaordemdeserviço,sendopossíveldefinirquais serão os destinatários dos emails por serviço.

Disponibilizar funcionalidade para criar termos (documentos) a serem gerados na abertura da ordem de serviço, sendo 
que essa funcionalidade deve possibilitar definir todos os aspectos de formatação do documento, tais como: tipo de
fonte, alinhamento, cor de fonte, tabelas, quebra de página, cor de plano de fundo etc. Também deve ser possível definir
no momento da criação do termo, quais os dados cadastrais de unidade de consumo e de serviços cadastrados
devem compor o termo.

Disponibilizar funcionalidade visando garantir o fluxo de abertura, programação e encerramento do serviço, para 
unidades de consumo, logradouro e clientes do Contratante. Procurando disponibilizar um conjunto de
funcionalidades para realizar todo ocontrole desde o momento em que a mesma foi gerada até o momento em que será
encerrada, sendo que a execução deverá ser flexível e parametrizada, para que, tanto a operacionalizaçãoquantoo
gerenciamento dos serviços sejam executados pelos próprios usuários, possibilitando solicitar ao usuário os dados
específicos de cada serviço no momentodeseu encerramento. Sendo que odesenho abaixo representa aatual fluxode 
solicitação eexecução deserviços doContratante:

Realizar abertura da ordem de serviço,

Realizar programação da execução da ordem de serviço, Realizar encerramento
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da ordem de serviço,

Solicitar dadosespecíficos do serviço a ser encerrado, Lançar serviços a serem

faturados,

Gravarordemdeserviço,

Possibilitar definirkits demateriais que serão utilizadosem determinados serviços,onde todos os materiais necessários
para a execução de determinados serviços serão definidos antecipadamente através da criação dos kits que serão
associados aos respectivos serviços. Disponibilizando recurso para que o sistema envie de formaon-lineaosistema de
controle de estoque da Contratante os materiais a serem utilizados para a execução de um determinado serviço no
momentodesuaabertura,fazendousodasinformaçõesdefinidasnoskits.

Possibilidade de definir que no momento da aberturar de uma ordem cadastrar desdobramentodeserviços.

Fornecer recurso para que as ordens de serviços que foram encerradas, porém não atingiram o nível de qualidade
desejada, possam ser geradas novamente automaticamente, porém em umaestruturadere-serviços.

Fornecer recurso para que as ordens de serviços referentes aserviços definidos pela Contratante fiquemsuspensas para
controle no momento de sua abertura, para posterior aprovação do responsável, ou seja, deve disponibilizar uma
funcionalidade que permitaa liberação oua não liberação de determinados serviços que foram definidos que devem ser
aprovados para posterior execução.

Fornecer recurso para que toda ordem de serviço possa ser desdobrada em nova solicitação para que a
solicitação seja atendida nasua integridade, ouasolicitação pode ser canceladacasotenha sido gerada indevidamente;

Garantir que para todas as ordens de serviço solicitadas,ouso deveículos edematerial, bem como aequipe executora e
o tempo deexecução devem ser devidamenteregistrados.

Disponibilizar funcionalidade para realizar a programação da execução da ordem de serviço,possibilitandodefinirqual
equipeoufuncionárioseráresponsávelpelaexecução do serviço.

Disponibilizar funcionalidade para desprogramar ordem de serviços que foram programadas para execução de forma
indevida.

Permitirocancelamentodeordensdeserviço pendentes. Permitir a postergação da

execução de uma ordem de serviço.

Permitirencerrarumaordemdeserviçoqueoserviçonãofoiexecutado.

Permitir parametrizar a programação da execução de ordens de serviço de corte em clientes considerados grandes 
consumidores, somente para determinadas equipes especiais.

Cadastrodetabelatarifáriaparavaloresdeserviçosaseremfaturadosparaasunidadesde consumo clientes do

Contratante, onde deve ser possível definir o período de vigência e valores a serem faturados por serviço executado.

Sendo que o valor pertinente à execução de cada serviço deve ser devidamente incluso para faturamento em conta
posterior docliente que solicitou a execução do serviço.

30.3 Hidrômetros

Cadastro de capacidade hidrômetro Cadastro de modelo de hidrômetro 

Cadastro de marca dehidrômetro

Cadastro de diâmetro de cavalete de hidrômetro

Disponibilizar funcionalidade para controlar e manter um cadastro de hidrômetros
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Possibilitar registrar instalação dehidrômetro em umadeterminadaunidadedeconsumo clientedoContratante,sendoque
essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a instalação de hidrômetro
realizada,ousuárioquerealizoua data e um parecer informado pelo usuário.

Possibilitar registrar a retirada de hidrômetro de uma determinadaunidadedeconsumo clientedoContratante,sendoque
essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a retirada de hidrômetro
realizada, o usuário que realizou a data eum parecer informado pelo usuário.Tambémdeve realizar abaixa automática no 
parquedehidrômetros.

Possibilitar realizar a troca de hidrômetros instalados em determinadas unidades de consumo clientes do , sendo
que Contratante essa funcionalidade deve prever a geração automáticadeumaordemserviço,queregistreatrocade
hidrômetrorealizada,ousuário querealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

30.4 Gerenciar Execução de Corte Ligação de Água

Possibilitar registrar a execução de corte na fita de uma determinada unidade de consumo cliente do Contratante,
atualizando a situação da ligação de água para cortada na fita e ainda deve prever a geração automática de uma 
ordem serviço, que registre o corte na fita realizado,ousuárioquerealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Possibilitar registrar a execução de corte no cavalete de uma determinada unidade de consumo cliente do Contratante, 
atualizando a situação da ligação de água para cortada no cavalete e ainda deve prever ageração automática deuma
ordem serviço, que registre o corte no cavalete realizado, o usuário que realizou a data e um parecer informado pelo 
usuário.

Possibilitar registrar a execução de corte no ramal de uma determi nada unidade de consumo cliente do Contratante, 
atualizando a situação da ligação de água para cortada no ramal e ainda deve prever a geração automática de uma
ordem serviço, que registre o corte noramal realizado,ousuárioquerealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Possibilitar registrar a execução de supressão da ligação de uma determinada unidade de consumo cliente do 
Contratante, atualizando a situação da ligação de água para suprimida e ainda deve prever a geração automática de
uma ordem serviço, que registre a supressão realizada na ligação de água, o usuário que realizou a data e um parecer
informado pelo usuário.

Possibilitar registrar a execução da religação de corte na fita para uma determinada unidade de consumo cliente do 
Contratante, que possua a situação da ligação de água como cortada na fita. Sendo que deve ser atualizando a
situação da ligação de água para ativa e ainda deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a
religaçãodo cortenafitarealizado,ousuárioquerealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Possibilitar registrar aexecução dareligação de corte nocavalete para umadeterminada unidade de consumo cliente do 
Contratante, que possua a situação da ligação de água como cortada no cavalete. Sendo que deve ser atualizando a
situação da ligação de água para ativa e ainda deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a 
religação do corte no cavalete realizado, o usuário que realizou, a data e um parecer informado pelo usuário.

Possibilitar registrar a execução da religação de corte no ramal para uma determinada unidade de consumo cliente do 
Contratante, que possua a situação da ligação de água como cortada no ramal. Sendo que deve ser atualizando a
situação da ligação de água para ativa e ainda deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a
religação do corte no ramal realizado, o usuário que realizou a data e um parecer informado pelo usuário.

Possibilitar registrar a execução da religação ligação suprimida para uma determinada unidade de consumo cliente do 
Contratante, que possua a situação da ligação de água como suprimida. Sendo que deve ser atualizando a situação 
da ligação de água para ativa e ainda deve prever ageração automática deumaordemserviço,queregistreareligaçãode 
supressão realizada, o usuário que realizou, a data e um parecer informado pelo usuário.

30.5 Gerenciar Execução de Corte Ligação de Esgoto

Possibilitar registrar a execução de supressão da ligação de esgoto uma determinada unidade de consumo cliente

_______________________________________________________________________________________________
ROD. TRASAMAZONICA C/ 10ªRUA ANEXO AO GINASIO MUN.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itaituba

do Contratante, atualizando a situação da ligação de esgoto para suprimida eaindadevepreverageraçãoautomáticade
uma ordem serviço, que registre a supressão realizada na ligação de esgoto, o usuário que realizou a data e um
parecer informado pelo usuário.

Possibilitar registrar a execução da religação de uma ligação de esgoto suprimida para uma determinada unidade de
consumo cliente do Contratante, que possua a situação da ligação de esgoto como suprimida. Sendo que deve ser
atualizando a situação da ligação de esgoto paraativaeaindadevepreverageraçãoautomáticadeumaordemserviço,que
registrea religação de supressão realizada, o usuário que realizou a data e um parecer informado pelo usuário.

30.6 Equipe

Cadastro de equipe executora de serviços Cadastro de

membro de equipes

30.7 Empreiteira Prestadora deServiço

Cadastro deempreiteira

Cadastro de funcionários de empreiteira

Cadastro de contrato de empreiteiras, sendo ser possível cadastrar até dois tipos de contratos, os contratos que
possuem valores unitários por serviço executado e os contratos que possuem valor global. Também deve ser possível
definir tipos de penalidades a ser aplicada nos contratos, para os serviços executados fora do prazo,

sendo possível definir no mínimo até dois tipos de penalidades: penalidades por dia de atraso ou penalidade fixas
independente daquantidadede dias deatraso.

Cadastro depenalidades aserem aplicadasemcontratosdeempreiteiras,sendoqueessa funcionalidade deve possibilitar
definir percentual de penalidades por faixas de dias de atrasodeexecução deserviço, exemplo: definirque paraserviços
com até 30 dias de atraso de execução a penalidade será 10% por dia de atraso e acima de 30 dias de atraso a 
penalidade será de 05%.

Disponibilizar funcionalidade que realize o cálculoautomático das penalidades previstas em contrato, conforme tipo de 
contrato e penalidade cadastrada para determinada empreiteira, a serem aplicadas para os serviços executados que
não cumprirem o prazo máximo de execução.

Cadastro de tabela tarifária para valores de serviços a serem pagos as empreiteiras, onde deve ser possível definir o
período de vigência e valores a serem pagos por serviço executado.

Realizar o agendamento de processamento batch, em data e hora definida pelo usuário querealizeofechamentomensal
dos serviços executados. Sendo que esse processo,deve apurar todos os serviços executados por uma determinada
empreiteira no mês, e realizar os cálculos dos valores a serem pagos a empreiteira conforme tabela tarifária de serviços 
vigente, onde aposição obtidadeve ser congelada.

Disponibilizar uma funcionalidade que possibilite isentar determinado serviço executado fora de prazo de multa por
execuçãoforadoprazo.

30.8 Pesquisa de Satisfação de Clientes Serviços Executados

Cadastro de questionário para a pesquisa de satisfação podendo definir perguntas com respostas demúltipla escolha.

Realizar o agendamento de processamento batch, em data e hora definida pelo usuário, que realize a geração de
pesquisas de satisfação para determinados grupos de serviços executados. Sendo que a quantidade de pesquisas a 
serem geradas, deve respeitar o percentualdeserviçosexecutadosaserdefinidopelousuárionomomentodageraçãodas 
pesquisas.

Fornecer recurso que permita ao usuário realizar as pesquisas de satisfação geradas, aplicando ao cliente o 
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questionário de pesquisa cadastrado. Sendo que os dados de resposta doquestionário obtidos juntoaocliente, devem
ser registradoseassociados ao serviço executado, pois a pesquisa sempre será em cima de um serviço executado.

30.9 Consultas e Relatórios

30.9.1 Ordem deServiço

Emissão de relatório de acompanhamentode ordens deserviço referentes à corte gerados. Emissãoderelatóriode

controledeordensdeserviçosemitidaspordia.

Emissãoderelatóriodeordensdeserviçodeacompanhamento,deordensdeserviçocom prazo deexecução excedido. 
Emissão de relatórios de ordens de serviço programadas não executadas

Emissãoderelatóriodeordensdeserviçogeradasquedemonstreporserviçoaquantidade deordens deserviços geradas
por situação(pendentes, programadas,executadas).

Emissão de relatório que apresente a quantidade de ordens de serviço geradas por tipo de atendimento (geradas
automaticamente pelo sistema,atendimento nobalcão, atendimento no call Center, fax, email).

Emissãoderelatórioqueapresenteoprazomédioparaaexecuçãodeserviços. Emissão de relatório de

materiais utilizados em serviços.

Emissãoderelatóriodeserviçosexecutadosqueforamgeradosapartirdeumaocorrência de leituraconstada em campo.

30.10 Gerenciar Execução de Corte Ligação de Água

Emissãoderelatóriodeunidadesdeconsumocortadasquenãofoigeradoreligação.

30.11 Gerenciar Execução de Corte Ligação de Esgoto

Emissãodeformuláriodevistoriadeirregularidadedeligaçãodeesgoto

30.12 Empreiteira Prestadora deServiço

Emissão relatório de medição de serviço executado por empreiteira, visando apresentar os valores a serem pagos por 
serviço executado para uma determinada empreiteira, também deve apresentar os valores de penalidades a serem
aplicadas para os serviços executados fora do prazo, de acordo com as cláusulas de penalidades previstas no
contrato da respectiva empreiteira.

30.13 Pesquisa de Satisfação de Clientes Serviços Executados

Emissão de relatório que apresente o resultado das respostas das pesquisas de satisfação realizadas em um
determinadoperíodo,possibilitandovisualizarosdadosemgráficospor questionamento.

30.14 Requisitos Especiais:

Os relatórios permitem serem gerados de forma on-line ou com agendamento realizado pelo usuário na data e hora
desejada.

Osrelatóriospermitemseremgeradosnoformatodehtml,pdfeExcel. IntegraçãocomoSistemade

Estoque.

31 - ATENDIMENTO

O software de gestão comercial proposto deve possuir um módulo de atendimento que possibilitará atendimentos on-
line aos consumidores, tendo como principal característica o acesso sobre todas as informações de um
determinado cliente, através de uma navegabilidade ágil entre os diversos tipos de informações, composto
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preferencialmente pelasseguintesfuncionalidades:

32 -REQUISITO FUNCIONAL ATENDIMENTO FUNÇÕES SUPORTADAS:

32.1 Unidade de Consumo -Acesso

Possuirnocadastro deunidadedeconsumo um identificador formado por um conjunto de números e um dígito verificador,
visando gerarum identificador único para aunidadede consumo.

Possuir funcionalidade que permita que o usuário localize, de forma rápida, as informações de uma determinada 
unidade de consumo cliente do Contratante, digitando o número da matrícula (identificador) ou fazendo uma pesquisa
da unidade utilizando os filtros de busca: Logradouro, CEP, Número, CPF /CNPJ do Cliente, Localização (ponto 
geográfico setor, quadra, lote)ouHidrômetro.

Possuirnocadastro deórgãocentralizadorunidadedeconsumoumidentificadorformado porumconjuntodenúmeroseum
dígitoverificador,visandogerarumidentificadorúnico paraaunidadedeconsumo.

Possuir funcionalidade que permita ter acesso rápido na mesma tela as informações de faturas, dados cadastrais,
ordens de serviço, leituras e consumos, outros documentos de cobranças, parcelamentos de débitos etc. Para as
unidadesdeconsumoclientesdo Contratante.

Possuir funcionalidade que permita que o usuário localize, de forma rápida, as informações de uma determinada 
unidade de consumo cliente do Contratante, digitando o número da matrícula (identificador) ou fazendo uma pesquisa
da unidade utilizando os filtros de busca: Logradouro, Cep, Número, CPF /CNPJ do Cliente, Localização (ponto 
geográfico setor, quadra, lote)ouHidrômetro.

32.2 Unidade de Consumo -Faturas

Permitir pesquisar faturas para uma determinada unidade de consumo por situação: Quitada-Mostrasomenteasfaturas

queestãoquitadas.

Cancelada-Mostrasomenteasfaturasqueporalgummotivoforamcanceladas. EmAlteração-Mostra

somenteasfaturasqueestãoemalteração.

Em Processo Adm. - Mostra somente as faturas que encontram-se em processo administrativo.

Parcelado-Mostratodasasfaturasquefazempartedeumparcelamento.

Canc. Referência - Mostra todas as faturas que foram canceladas dentro do mês de referência de faturamento.

EmProcessoJudicial-Mostratodasasfaturasqueestãoaguardandorespostadajustiça.

Aguardando Pagamento -Mostra todas as faturas que estão aguardando confirmação do pagamento (viabanco);

Reparcelado - Mostra todas as faturas que fazem parte de um reparcelamento.

Cancelar fatura gerada, sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que 
registre a alteração de vencimento realizada na fatura, o usuárioquerealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Alterar data de vencimento da fatura, sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem
serviço, que registre a alteração de vencimento realizada na fatura, ousuário que realizou adataeumparecerinformado
pelousuário.

Alterar na fatura a leitura aferida, sendo que essafuncionalidade deve prever ageração automáticadeumaordem serviço,
que registreaalteraçãorealizada nafatura, ousuário querealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Alterarna faturaconsumofaturado,sendoqueessafuncionalidadedevepreverageração automáticadeumaordem serviço,
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que registreaalteraçãorealizada nafatura, ousuário querealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Alterar serviços faturados, sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem
serviço, que registreaalteraçãorealizada nafatura, ousuário querealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Alterar fatura em função de atualização cadastral da unidade de consumo cliente do Contratante, sendo que essa
funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a alteração realizada na fatura, o
usuário que realizou a data e um parecer informado pelo usuário.

Atualizar serviços faturados em uma determinada fatura, sendo que essa funcionalidade deve prever a geração
automática de uma ordem serviço, que registre a alteração realizada nafatura,ousuárioquerealizouadataeumparecer
informadopelousuário.

Atualizar valor da fatura concedendo um desconto por vazamento, sendo que deve ser possível conceder o desconto
aplicando no mínimo um dos seguintes critérios:

Informarumpercentualdedescontodeaté70%;

Realizarumdescontocombasenamédiadosúltimos06mesesdeconsumodocliente;

Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a alteração
realizada na fatura, o usuário que realizou a data e um parecer informado pelo usuário.

Possibilitar atualizar a situação da fatura, visando aguardar a confirmação de um pagamento que será remetido
pelo agente arrecadador em data futura. Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma
ordem serviço, que registre a alteração realizada na fatura, o usuário que realizou, a data e um parecer informado pelo 
usuário.

Emissão de fatura antecipada ao processamento do grupo para uma determinada unidade de consumo cliente do
Contratante, esta funcionalidade deve disponibilizar a opção de realizar o cálculo prévio da fatura para confirmação do
usuário eposteriorgeração.Sendoqueessa funcionalidade deve prever a geração automática deuma ordem serviço, que
registre a geraçãodafatura,ousuárioquerealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Emissão de fatura não gerada no processamento do grupo para uma determinada unidade de consumo cliente do 
Contratante, que por algum motivo a sua fatura não foi possível ser gerada, esta funcionalidade deve disponibilizar a
opção de realizar o cálculo prévio da fatura para confirmação do usuário e posterior geração. Sendo que essa
funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a geração da fatura, o usuário que
realizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Reenviar fatura para débito automático

Emitir  2a  via  de  fatura  com  as mesmas características da fatura original

Possibilidadesimularocálculodeumafaturasemanecessidadedeemissãodamesma.

Possibilidade de emitir espelho de fatura para uma determinada unidade de consumo cliente do Contratante.

Possibilidade de colocar uma determinada fatura em processo, admin istrativa ou judicial, sendo que nesses casos a 
respectiva fatura não pode gerar corte, ou qualquer tipo de cobrançaparaaunidadedeconsumo.

Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre o fato de se ter
colocado determinada fatura em processo judicial o administrativo interno, o usuário que realizou, a data e um 
parecer informado pelo usuário.

32.3 Unidade de Consumo - Dados Cadastrais

Possibilidade de alterar os dados cadastrais do cliente, permitindo trocar o cliente morador ou proprietário da unidade 
de consumo ou ainda atualizar os dados cadastrais de um morador ou proprietário. Sendo que essa funcionalidade
deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a troca do morador ou proprietário, o usuário que 
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realizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Possibilidade de atualizar os dados de endereços vinculados à unidade de consumo, possibilitando trocar 
endereços, alterar, incluir ou excluir (endereço físico principal, endereço físico secundário e endereço alternativo).
Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a
atualização do endereço,ousuárioquerealizouadataeumparecerinformadopelousuário.

Possibilidade de atualizar os dados da ligação de água da unidade de consumo. Sendo que essa funcionalidade deve
prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a atualização dos dados da ligação de água, o usuário
que realizou a data e um parecer informado pelo usuário.

Possibilidade de atualizar os dados da ligação de esgoto da unidade de consumo. Sendo que essa funcionalidade deve
prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre aatualização dos dadosda ligaçãodeesgoto, ousuário
que realizou adataeum parecer informado pelo usuário.

Possibilidade de atualizar os dados da localização (ponto geográfico setor, quadra, lote) da unidade de consumo.

Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a atualização dos
dados da localização, o usuário que realizou a data e um parecer informado pelo usuário.

Possibilidadedeatualizarosseguintesdadoscomerciaisdaunidadedeconsumo: Atualizar oNúmero

Inscrição Imobiliária;

Atualizar a Situação da Edificação (Construído, Em Demolição, Obra em Andamento, Não Construído,Casa

Abandonada Obra Paralisada, Não Edificavel) AtualizaraÁrea

Construída;

 Atualizar o Número de Moradores;

Atualizar se existe o algum tipo de fonte própria (Subterrânea, Superficial, Água de Chuva, Caminhão Pipa)

Atualizar a Pavimentação da Rua; Atualizar a Pavimentação do

Passeio Atualizar Possui Caixa de Água (Sim/Não)Atualizar 

Possui Cisterna(Sim/Não)

Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a atualização dos
dados comerciais da unidade de consumo, o usuário que realizouadataeumparecerinformadopelousuário.

32.4 Unidade de Consumo - Dados de Faturamento

Possibilidade deatualizar acategoriadetarifa, tipo de tarifa enúmero deeconomias da unidade de consumo.

Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registreaatualização dos
dadosdecategoriadetarifa,ousuárioquerealizouadatae um parecer informado pelousuário.

Possibilidade de atualizar o número de tomadas de consumo, da unidade de consumo. Sendo que essafuncionalidade
deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a atualização do número de tomadas, o usuário 
que realizou a data eum parecer informado pelo usuário.

Possibilidade de atualizar a categoria de tarifa principal de uma unidade que possua categoria de tarifa mista
exemplo: 02 economias residenciais e 01 economia comercial. Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração
automática de uma ordem serviço, que registre aatualização dacategoriadetarifa principal, ousuário que realizou adata
e um parecer informado pelousuário.

Possibilidade de cadastrar ou atualizar um dia de vencimento alternativo para o vencimentodafaturadeumaunidade
deconsumo,possibilitandoescolherentreosdiasde vencimentos alternativos, definidos para o grupo de faturamento que
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a respectiva unidade de consumo pertence. Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma
ordem serviço, que registre a atualização ou cadastro de dia de vencimento alternativo, ousuárioquerealizoua
dataeumparecerinformadopelousuário.

Possibilidade de centralizar a unidade de consumo em órgão centralizador previamente cadastrado. Sendo que essa
funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordemserviço,queregistreacentralizaçãodaunidade,ousuário
querealizouadataeum parecer informado pelo usuário.

Possibilidade deatualizar apermissão para gerarcomunicado decorte eordem decorte paraumadeterminadaunidadede
consumo. Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que registre a
atualização de permissão de geração comunicado eordem decorte para aunidadedeconsumo,ousuário que realizou a
dataeumparecerinformadopelousuário.

32.5 Unidade de Consumo - Ordem de Serviço

Possibilidadedeapresentaremanterumregistrocomasordensdeserviçosgeradasparaas unidades de consumo.

Possibilidadedegerarumaordemdeserviçoparaumadeterminadaunidadedeconsumo.

Possibilidade de programar para execução uma ordem de serviço gerada, informando a equipe ou funcionário que irá
executar a ordem de serviço.

Possibilidade de cancelar uma ordem de serviço gerada e não encerrada, informando o motivo decancelamento eum
parecer decancelamento.

Possibilidade de desdobrar uma ordem de serviço gerada em outra ordem de serviço, construindo o vinculo de
dependência entre as ordens de serviços, ou seja, a ordem de serviço original somente poderá ser executada após a 
execução da ordem de serviço desdobrada.

Possibilidade deencerrarumaordem deserviço gerada, permitindo informar nomínimo os seguintesdados:

Informar se o serviço foi executado;

Informar para os serviços não executados qual deve ser o destino da ordem de serviço (postergação,cancelamento,
reprogramação, desdobramentoemoutro serviço);

Informarparecer deexecução;

Informarquemexecutouaordemdeserviço(equipeoufuncionário); Informar o período de

deslocamento (data/hora início, data/hora fim); Informaro período deespera (data/hora início,

data/hora fim); Informaro período deexecução (data/hora início, data/hora fim); Informar o veículo

utilizado (placa, quilometragem);

Informar materiais utilizados;

Permitir adicionar outros os serviços executados que eventualmente possam ser executados além do serviço
originalmente solicitado;

Permitir trocaroserviço solicitado por outro que possa ter sido executado e for diferente do serviço originalmente
solicitado;

Possibilidade de liberar para execução uma ordem deserviço que esteja suspensa.

Possibilidade de gerar uma ordem de serviço de re-serviço, para os serviços que forem executadosdemaneira indevida
eprecisam ser refeitos.

Possibilidade de o usuário realizar o upload de fotos e anexar as mesmas a uma determinada ordem de
serviço gravada.
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Possibilidade de atualizar os materiais que foram utilizados e registrados na ordem de serviço.

Possibilidadedeenviarpor  e-mailumaordemdeserviçogerada.

32.6 Unidade de Consumo - Parcelamento de Débito

Funcionalidade que possibilite realizar parcelamento de débito, de acordo com os parâmetros gerais de
parcelamento definidos, eainda deve possibilitar:

O usuário selecionar quais faturas pendentes vencidas ou a vencer que deve compor o parcelamento de débito;

Ousuárioselecionarosserviçosafaturarquedevemcomporoparcelamento;

Calcular os valores de multas e juros dos débitos atualizando os mesmos para o valor o presente;

Gerar cobrançadas parcelas doparcelamento s serem lançadas nomomentodageração das próximas faturas

do cliente;

Atualizar a situação da faturas adicionadas no parcelamento para parceladas;

Permitir realizar o cancelamento de um parcelamento de débito gerado, que ainda não possua nenhuma parcela
lançada em fatura.

Permitir antecipar o pagamento de um parcelamento de débito que possua parcelas pendentes, sendo que o valor
deve ser atualizado para o presente, deduzindo os juros e multas embutidos.

Permitir realizar o cancelamento automático de uma antecipação de pagamento do parcelamento de débito, que não
registrar o pagamento da parcela á vista referente a antecipação doparcelamento negociada.

Permitir realizar a simulação de um parcelamento sem a necessidade de geraromesmo, demonstrando todos os dados
do que será o parcelamento, quando for de fato realizado.

Funcionalidade que possibilite realizar o reparcelamento de débito, de acordo com os parâmetros gerais de
reparcelamentodefinidos, eainda deve possibilitar:

Calcular o saldo pendente do parcelamento em aberto, atualizando o mesmo para valor presente e incorporá-lo ao
reparcelamento;

Possibilitar ao usuário selecionar novas faturas pendentes vencidas ou a vencer, que não pertenciam ao parcelamento
anterior, visando comporas mesmas noreparcelamentode débito;

O usuário selecionar os serviços a faturar que não pertenciamaoparcelamento anterior, visando compor os mesmos no
reparcelamento;

Calcular os valores de multas e juros dos débitos atualizando os mesmos para o valor o presente;

Gerarcobrançadasparcelasdoreparcelamentoaseremlançadasnomomentodageração das próximas faturas do cliente;

Atualizar a situação da faturas adicionadas no reparcelamento para parceladas;

32.7 Unidade de Consumo - Comunicado de Corte

Possibilidade de alterar a data de vencimento de um comunicado de corte pendente. Sendo que essa funcionalidade
deve prever a geração automática de uma ordem serviço, que

registreaalteraçãode datadocomunicado decorte, ousuário que realizou adataeum parecer informado pelo usuário.

Possibilidade de cancelar o comunicado de corte pendente. Sendo que essa funcionalidade deve prever a geração
automática deumaordem serviço, que registreocancelamento de comunicado decorte, ousuárioquerealizouadataeum
parecerinformadopelousuário.
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32.8 Clientes Eventuais -Cadastro

Possibilidade de cadastrar clientes que não são considerados unidades de consumo, porém eventualmente contratam
serviços do Contratante como, por exemplo: clientes que contratam caminhão pipa, clientes com ligações temporárias 
tais como parques e circos etc. Possibilitando cadastrar no mínimo os seguintes dados: Razão Social, CNPJ, 
Representante Legal, Endereço, Tipo Cliente (Parque, Circo, Evento etc.)

Possuir no cadastro de clientes eventuais um identificador formado por um conjunto de números e um dígito 
verificador, visando gerar um identificador único para o cliente eventual cadastrado.

32.9 Clientes Eventuais - Ordem de Serviço

Possibilidade deapresentar emanterum registrocom as ordens deserviços geradas para os clientes eventuais.

Possibilidade de gerar uma ordem de serviço para um determinado cliente eventual.

Possibilidade de programar para execução uma ordem de serviço gerada para cliente eventual, informando a equipe
ou funcionário que irá executar a ordem de serviço.

Possibilidade de cancelar uma ordem de serviço gerada para cliente eventual e não encerrada, informando omotivo
de cancelamento e um parecer de cancelamento.

Possibilidade de desdobrar uma ordem de serviço gerada em outra ordem de serviço, construindo o vinculo de
dependência entre as ordens de serviços, ou seja, a ordem de serviço original somente poderá ser executada após a 
execução da ordem de serviço desdobrada.

Possibilidade deencerrarumaordem deserviço gerada, permitindo informar nomínimo os seguintesdados:

Informar se o serviço foi executado;

Informar para os serviços não executados qual deve ser o destino da ordem de serviço (postergação,cancelamento,
reprogramação, desdobramentoemoutro serviço);

Informarparecer deexecução;

Informarquemexecutouaordemdeserviço(equipeoufuncionário); 

Informar o período de deslocamento (data/hora início, data/hora fim); 

Informaro período deespera (data/hora início, data/hora fim); 

Informaro período deexecução (data/hora início, data/hora fim); 

Informar o veículo utilizado (placa, quilometragem);

Informar materiais utilizados;

Permitir adicionar outros os serviços executados que eventualmente possam ser executados além do serviço
originalmente solicitado;

Permitir trocaroserviço solicitado por outro que possa ter sido executado e for diferente do serviço originalmente
solicitado;

Possibilidade de gerar uma ordem de serviço de re-serviço, para os serviços que forem executadosdemaneira indevida
eprecisam ser refeitos.

32.10 Logradouro - Ordem deServiço

Possibilidade deapresentar emanterum registrocom as ordens deserviços geradas para os logradouros.

_______________________________________________________________________________________________
ROD. TRASAMAZONICA C/ 10ªRUA ANEXO AO GINASIO MUN.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itaituba

Possibilidade de gerar uma ordem de serviço para um determinado logradouro.

Possibilidadedeprogramarparaexecuçãoumaordemdeserviçogeradaparalogradouro, informandoaequipeou
funcionárioqueiráexecutaraordemdeserviço.

Possibilidade decancelarumaordemdeserviçogeradaparalogradouroenãoencerrada, informando o motivo de
cancelamento e um parecer de cancelamento.

Possibilidade de desdobrar uma ordem de serviço gerada em outra ordem de serviço, construindo o vinculo de
dependência entre as ordens de serviços, ou seja, a ordem de serviço original somente poderá ser executada após a 
execução da ordem de serviço desdobrada.

Possibilidade deencerrarumaordem deserviço gerada, permitindo informar nomínimo os seguintesdados:

Informar se o serviço foi executado;

Informar para os serviços não executados qual deve ser o destino da ordem de serviço (postergação,cancelamento,
reprogramação, desdobramentoemoutro serviço);

Informarparecer deexecução;

Informarquemexecutouaordemdeserviço(equipeoufuncionário); Informar o período de

deslocamento (data/hora início, data/hora fim); Informaro período deespera (data/hora início,

data/hora fim); Informaro período deexecução (data/hora início, data/hora fim); Informar o veículo

utilizado (placa, quilometragem);

Informar materiais utilizados;

Permitir adicionar outros os serviços executados que eventualmente possam ser executados além do serviço
originalmente solicitado;

Permitir trocaroserviço solicitado por outro que possa ter sido executado e for diferente do serviço originalmente
solicitado;

Possibilidadedegerarumaordemdeserviçodere-serviço,paraosserviçosdelogradouro que foremexecutados demaneira
indevidaeprecisam ser refeitos.

Possuir funcionalidade que permita que o usuário localize, de forma rápida, as informações de um determinado órgão
centralizador, digitando o código (identificador) ou fazendoumapesquisautilizandoosfiltrosdebuscapornome.

32.11 Registro de Atendimento

Possuir funcionalidade que permite realizar o registro de todos os atendimentos efetuados, registrando todasas

telas acessadas pelo atendente no momento do atendimento e gerar um protocolo de atendimento, sendo possível
identificar qual foi o tipo deatendimento balcãoouvia call Center,

Possuir funcionalidade que não permita o atendente iniciar um novo atendimento se o atendimento anterior não for 
finalizado, ou seja, todos os atendimentos devem ser finalizados, e no momento da finalização deve possibilitar ao
atendente informar qual o objetivo do atendimento (sugestões, reclamações, solicitações, etc).

32.12 Consultas e Relatórios Unidade de Consumo - Faturas

Disponibilizar consulta que demonstre os dados de uma fatura gerada para uma determinada unidade de 
consumo, possibilitando visualizar no mínimo os seguintes dados:

a) Dados de Faturamento: (Data de Vencimento Fatura - Última data para pagamento da fatura, Valor Total (R$),

_______________________________________________________________________________________________
ROD. TRASAMAZONICA C/ 10ªRUA ANEXO AO GINASIO MUN.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itaituba

Valor que o consumidor deve pagar referente aos serviços contidos na fatura (água, esgoto, taxas, etc.),
Referência, Grupo de Faturamento, Consumo, Consumo Médio, Consumo Faturado, Consumo Diário, Quantidade
Dias Faturado, Tipo de Faturamento (Consumo Lido, Consumo Mínimo, Consumo Médio, Consumo Informado),
Leituras)

b) Dados de Débito em Conta: para as unidades de consumo optantes pelo débito em conta exibir as
informações bancárias com os dados de cadastro de débito automático da unidade de consumo, e as informações do 
Arquivo de envio bancário com os dados de débito emconta.

c) Rateio Consumo: apresentar de forma detalhada a distribuição do valor de consumo e valor a pagar da fatura, 
considerando a categoria, o tipo de tarifa e a quantidade de economias da unidade deconsumo.

d) Histórico Consumo: apresentar o histórico de consumo dos últimos 06 meses com seus valores de consumo
faturado, bem como, o Tipo do cálculo do consumo.

e) Tabela Tarifária: apresentar a tabela tarifária vigente, utilizada para calcular a fatura da unidade.

f) Serviços Faturados: apresentar o resumo de todos os componentes faturados (faturamento de água,
faturamento de esgoto, devoluções, impostos e diversos serviços operacionais e comerciais) que compõe os valores da
respectiva fatura.

g) Pagamentos: para faturas com a situação de quitada apresentar as informações do pagamento dafatura

32.13 Unidade de Consumo -Hidrômetro

Disponibilizar consulta que apresente todoohistóricodemovimentação dehidrômetros instalados e retirados de uma
determinada unidade de consumo cliente do Contrato, possibilitandovisualizarnomínimoosseguintesdados:

Nr. Hidrômetro, Data Instalação, Leitura Instalação, Data Retirada, Leitura Retirada, Motivo Retirada.

32.14 Unidade de Consumo - Ordem de Serviço

Permitir pesquisar ordens de serviços geradas para uma determinada unidade de consumo, possibilitando filtrar as
ordens de serviço geradas pela sua situação (Cancelada, Encerrado Cancelado, Encerrado - Executado, Para 
Reprogramar, Pendente, Postergada, Programado, Suspensa para Encerramento, Suspensa para Estudo).

Permitir visualizar os dados de uma ordem de serviço gerada para uma determinada unidade de consumo,
possibilitandovisualizarnomínimoosseguintesdados:

g) Dados Gerais: Número do Protocolo / Data/Hora da Gravação da Ordem de Serviço / Situação da Ordem de
Serviço / Código e Descrição do Serviço.
h) Dados de solicitação: Data/Hora da Solicitação / Nome do Atendente ou Funcionário 

que Gerou a Ordem de Serviço / Data Limite para Execução da Ordem de Serviço / O Tempo

Excedido para Execução / Ponto de Referência do Local de Execução do Serviço / Nome do

Solicitante / Telefone doSolicitante / O Tipode Atendimento Realizado (balcão, telefone, internet,

e-mail, fax)

i) Dados de faturamento (para os serviços que possuem faturamento): Valor do Serviço (R$) / Valor da Parcela a
Vista (R$) / Valor a Parcelar (R$) / O Valor das Parcelas (R$) / Valor Total (R$).

j) Dados de execução (para os serviços executados): Código e Descrição do Serviço Executado / Setor de
Execução / Equipe Executora / Funcionário Executor / Data/Hora de Encerramento / Responsável Encerramento /
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Tempo Excedido de Execução / Parecer de Execução / Período de Deslocamento (data/hora inicio e data/hora final) /
Período de Execução (data/hora inicio e data/hora final) / Dados do Veículo Utilizado (placa, quilometragem) /
Materiais utilizados (quantidade edescrição).

k) Fotos: visualizar as fotos anexadas a uma determinada ordem deserviço.

Permitir imprimir o formulário de execução da ordem de serviço, conforme modelo de formulário parametrizado para o
serviço da respectiva ordem de serviço.

Permitir para todos os tipos de ordem deserviço dealteraçãodefaturapendente, gerar umacarta resposta com oparecer
informando aunidadedeconsumo cliente doContratante se a alteraçãoserádeferida ou indeferida eo respectivomotivo.

Permitir gerar o termo de solicitação de serviço, conforme layouts edadoscadastrados e configurados previamente pelo
usuário, para o serviço da respectiva ordem de serviço.

32.15 Unidade de Consumo - Leituras e Consumos

Permitir visualizar os dados de histórico de leitura e consumo para uma determinada unidade de consumo, 
possibilitando visualizar mensalmente no mínimo os seguintes dados:

Referência mensal, Data da leitura, Leitura lida, Ocorrência da leitura, Consumo lido, Consumo faturado, Tipo 
consumo faturado (lido, médio, mínimo), Média mensal de consumo faturado,Informar se a ligação está cortada,

Informar as leituras intermediárias para os casos houveram troca ou instalação de hidrômetro.

Permitirvisualizarosdadosdacriticadeleituraparaasleiturasquecaíramnacritica.

Permitir imprimir histórico de leituras e consumos de uma determin ada unidade de consumo.

32.16 Unidade de Consumo - Parcelamento de Débito

Permitir consulta ao histórico de parcelamentos realizados para unidade de consumo.

Permitir visualização dos dados do parcelamento (número de parcelas, valores (R$), faturasquefazempartedo
parcelamento,datasetc.);

Emitir documentos gerados referentes ao parcelamento de débito (documento da parcela á vista e termodenegociação
deparcelamento);

32.17 Unidade de Consumo - Segunda Via de Fatura

Permitirvisualizaçãodosdadosdasegundaviadefaturagerada. Emitirsegundavia  de fatura.

Emitir segunda via de fatura agrupada.

32.18 Unidade de Consumo - Serviços Faturados

Permitir visualização dos serviços já faturados e os serviços a serem faturados para uma determinada unidade de
consumo, possibilitando visualizar a descrição, valor e número de parcelasdos respectivos serviços.

32.19 Unidade de Consumo - Comunicado de Corte

Permitir visualização os comunicados de corte emitidos para uma determinada unidade de consumo, possibilitando
visualizar no mínimo os seguintes dados: Código do Documento, Data Emissão, Valor Total, Situação, Faturas que
Compõem oComunicado.

32.20 Clientes Eventuais - Ordem de Serviço
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Permitir visualização dos dados de cobrança de serviços prestados para cliente eventuais. Permitiremitir documentode

cobrançapara serviços prestados para clientes eventuais.

Permitir pesquisar ordens de serviços geradas para um determinado cliente eventual, possibilitando filtrar as ordens
de serviço geradas pela sua situação (Cancelada, Encerrado Cancelado, Encerrado - Executado, Para Reprogramar, 
Pendente, Postergada, Programado, Suspensa para Encerramento, Suspensa para Estudo)

Permitirvisualizarosdadosdeumaordemdeserviçogeradaparaumdeterminadocliente eventual, possibilitando visualizar
no mínimo os seguintes dados:

k) Dados Gerais: Número do Protocolo / Data/Hora da Gravação da Ordem de Serviço / Situação da Ordem de
Serviço / Código e Descrição do Serviço.

l) Dados de solicitação: Data/Hora da Solicitação / Nome do Atendente ou Funcionário que Gerou a Ordem de 
Serviço / Data Limite para Execução da Ordem de Serviço / O Tempo Excedido para Execução / Ponto de Referência
do Local de Execução do Serviço
/ Nome do Solicitante / Telefone do Solicitante / O Tipo de Atendimento Realizado (balcão, telefone, internet, email,
fax)

m) Dados defaturamento (paraos serviços que possuem faturamento):ValordoServiço (R$).

n) Dados de execução (para os serviços executados): Código e Descrição do Serviço Executado / Setor de
Execução / Equipe Executora / Funcionário Executor / Data/Hora de Encerramento / Responsável Encerramento /
Tempo Excedido de Execução / Parecer de Execução / Período de Deslocamento (data/hora inicio e data/hora final) /
Período de Execução (data/hora inicio e data/hora final) / Dados do

Veículo Utilizado (placa, quilometragem) / Materiais utilizados (quantidade e descrição).

o) Fotos: visualizar as fotos anexadas a uma determinada ordem deserviço.

Permitir imprimir o formulário de execução da ordem de serviço de cliente eventual, conforme modelo de formulário
parametrizado para o serviço da respectiva ordem de serviço.

32.21 Logradouro - Ordem deServiço

Permitir pesquisar ordens de serviços geradas para um determinado logradouro, possibilitando filtrar as ordens de
serviço geradas pela sua situação (Cancelada, Encerrado
- Cancelado, Encerrado - Executado, Para Reprogramar, Pendente, Postergada, Programado, Suspensa para
Encerramento, Suspensa para Estudo)

Permitir visualizar os dados de uma ordem de serviço gerada para um determinado logradouro, possibilitando 
visualizar no mínimo os seguintes dados:

a) Dados Gerais: Número do Protocolo / Data/Hora da Gravação da Ordem de Serviço / Situação da Ordem de
Serviço / Código e Descrição do Serviço.
b) Dados de solicitação: Data/Hora da Solicitação / Nome do Atendente ou Funcionário que Gerou a Ordem de 
Serviço / Data Limite para Execução da Ordem de Serviço / O Tempo Excedido para Execução / Ponto de Referência
do Local de Execução do Serviço / Nome do Solicitante / Telefone do Solicitante / O Tipo de Atendimento Realizado 
(balcão, telefone, internet, email, fax)

c) Dados de execução (para os serviços executados): Código e Descrição do Serviço Executado / Setor de
Execução / Equipe Executora / Funcionário Executor / Data/Hora de Encerramento / Responsável Encerramento /
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Tempo Excedido de Execução / Parecer de Execução / Período de Deslocamento (data/hora inicio e data/hora final) /
Período de Execução (data/hora inicio e data/hora final) / Dados do Veículo Utilizado (placa, quilometragem) / Materiais
utilizados (quantidade e descrição).

Permitir imprimir o formulário de execução da ordem de serviço de logradouro, conforme modelo de formulário
parametrizado para o serviço da respectiva ordem de serviço.

32.22 Órgão Centralizador -Cadastro

32.23 Permitir visualizar os dados cadastrais de um determinado órgão centralizador, possibilitandovisualizar no
mínimoosseguintesdados:

Código, Nome, Endereço, Número do Grupo Faturamento, Dia de Vencimento da Fatura Tipo de Entrega e Emissão 
Fatura (se deve ser através do órgão centralizador ou na unidadevinculadaaoórgão)

Permitir visualizar as unidades de consumo centralizadas ao respectivo órgão centralizador.

Permitir visualizar as faturas emitidas para o órgão centralizador.

32.24 Pesquisas Gerais

Permitir pesquisar documentos de cobranças emitidos através de número de identificação. Permitir pesquisar a

posição atualizada do cronograma de faturamento

Permitir pesquisar os valores vigentes para as tarifas de água e esgoto por faixa de consumo.

Permitir pesquisaros valores defaturamentovigentespara os serviços cadastrados.

32.25 Registro de Atendimento

Emissão de relatório que apresente mensalmente de forma separada o quantitativo de atendimentos realizados pelo 
call center e atendimento balcão, demonstrando no mínimo os seguintesdados:

Quantidadedeatendimentosrealizadosque geraramsolicitação deserviçoe respectivos tipos deserviço;

Quantidade de atendimentos referente a reclamações recebidas e respectivos tipos de reclamações;

Quantidade de atendimentos referentes as solicitações de informações e respectivos tipos de informações

solicitadas;

Emissão de relatório que apresente mensalmente de forma separada o índice de reclamações referente a
consumo alto atendidos pelo call center e atendimento balcão, demonstrandograficamente, opercentual dereclamação
em função donúmero total de economias e o total de unidades de consumo cadastradas.

Emissão de relatório que apresente mensalmente de forma separada o índice de reclamações referente a falta
de água atendidos pelo call center e atendimento balcão, demonstrando graficamente, o percentual de reclamação em
função donúmero total de economias e o total de unidades de consumo cadastradas.

32.26 Requisitos Especiais:

Os relatórios permitem serem gerados de forma on-line ou com agendamento realizado pelo usuário na data e hora
desejada

Os relatórios permitem serem gerados no formato de html, pdf e excel

Possuir funcionalidade que permita ter acesso rápido na mesma tela as informações de faturas, dados cadastrais,
ordens de serviço, leituras e consumos, outros documentos de cobranças, parcelamentos de débitos etc. Para as
unidadesdeconsumoclientesdo Contratante.
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33 -SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS BI (BUSINESSINTELLIGENCE)

33.1O software degestão comercial proposto, utilizando os conceitos maisavançados de BI (Business Intelligence) na 
filosofia OLAP, conceitos de fatos, dimensões emedidas, parapropiciaracessoadadosresumidosdeformarápidaeem
grande quantidade, através de técnicas especializadas de indexação, todas as informações gerenciais devem ser 
dispostas ao usuário final através de cubos gerenciais gráficos, composto preferencialmente pelas seguintes
funcionalidades:

34 -REQUISITO FUNCIONAL SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS BI (BUSINESS INTELLIGENCE)

34.1 Funções Suportadas:

Disponibiliza o cubo gerencial com aposição do fechamento daarrecadação, utilizando conceitosdefatos, dimensões e
medidas, onde os cubos podem ser criados eatualizados dinamicamente pelos usuários, fornecendo no mínimo as
seguintes dimensões de informações docubo: Referência Fatura, CategoriadeTarifa, DatadaSituação daFatura, Data
de Vencimento da Fatura, Grupo de Faturamento, Localização (ponto geográfico), Situação Ligação Água, Situação da 
Fatura e Unidade de Consumo. Sendo que para as medidasdocubo deve apresentar nomínimo:QuantidadedeFaturas
e Valor das Faturas. Onde para todas as visões de cubos geradas, também podem ser gerados vários tipos de gráficos 
definidos pelousuário.

Disponibiliza o cubo gerencial com aposição dofechamento dofaturamento, utilizando conceitos de fatos, dimensões e 
medidas que podem ser criados e atualizados dinamicamente pelos usuários, fornecendo no mínimo as
seguintes dimensões de informações do cubo: Referência Mensal de Faturamento, Categoria de

Tarifa, Classe do Consumidor, Grupo de Faturamento, Hidrômetro, Localização (ponto geográfico), Tipo de Consumo
Faturado. Sendo que para as medidas do cubo deve apresentar no mínimo:

Quantidade de Faturas Emitidas, Quantidade de Economias Faturadas, Quantidade de Faturas Emitidas com
CobrançadeÁgua,

Quantidade de Faturas Emitidas com Cobrança de Esgoto, Quantidade de Faturas Emitidas com Serviços 
Faturados, Valor Faturado de Água, Valor Faturado de Esgoto, Valor Faturado de Serviços, Valor Faturado de 
Juros/Multa, Valor Deduzido de Impostos,ValordeDevoluções, ValordeDescontosConcedidos por Vazamento,

Volume Faturado em Metros Cúbicos, Valor Faturado de Juros de Parcelamento de Débito, e Valor Total das
Faturas. Onde para todas as visões de cubos geradas, também podem ser gerados vários tipos de gráficos definidos
pelo usuário.

Disponibiliza o cubo gerencial voltado para a posição do cadastro comercial, utilizando conceitosdefatos, dimensões e
medidas, onde os cubos podem ser criados eatualizados dinamicamente pelos usuários, fornecendo no mínimo as
seguintes dimensões de informações do cubo: Situação Ligação Esgoto, Situação Ligação Água, Matricula da 
Unidade de Consumo, Atividade Econômica, Categoria de Tarifa, Categoria Tarifa Principal da Unidade de 
Consumo, Classe do Consumidor, Dados Hidrômetro, Data Ligação de Esgoto, Data Ligação Água, Grupo 
Faturamento, Localização (ponto geográfico), Logradouro, Referência Mensal, Tipo de Cobrança e Tipo de Tarifa.
Sendo que para as medidas do cubo deve apresentar no mínimo: Quantidade de Unidades de Consumo. Onde para
todas as visões decubos geradas, também podem ser gerados vários tipos de gráficos definidos pelo usuário.

Disponibiliza o cubo gerencial voltado para os lançamentos contábeis, utilizando conceitos de fatos, 
dimensões e medidas que podem ser criados e atualizados dinamicamente pelos usuários, fornecendo no
mínimo as seguintes dimensões de informações no cubo: Contas Contábeis do Pasivo e Ativo do Plano de Contas.
Sendo que para as medidas do cubo deve apresentar no mínimo: Valor do Lançamento a Crédito e aDébito. Onde para
todasasvisõesdecubosgeradas, tambémpodemsergeradosvários tipos de gráficos definidos pelo usuário.

Disponibiliza o cubo gerencial voltado para os pagamentos efetuados pelas unidades de consumo clientes do SAAE-
CG, utilizando conceitos de fatos, dimensões e medidas que podem ser criados eatualizados dinamicamente pelos
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usuários, fornecendo no mínimo as seguintes dimensões de informações nocubo: Agência, Tipode Arquivo (Débito em 
Conta, Pagamento em Balcão, Depósito Bancário), Tipo de Documento, Situação do Pagamento, Ocorrência
Pagamento, Data de Pagamento. Sendo que para as medidas do cubo deve apresentar no mínimo: Quantidade de
Pagamento, Valor Pago, Valor Documento. Onde para todas as visões de cubos geradas, também podem ser
gerados vários tipos de gráficos definidos pelo usuário.

Disponibiliza o cubo gerencial voltado paro o acompanhamento das pendências, utilizando conceitos de fatos,
dimensões e medidas que podem ser criados e atualizados dinamicamente pelos usuários, fornecendo no mínimo
as seguintes dimensões de informações no cubo: Referência Mensal, Grupo Faturamento, Localização (ponto 
geográfico), Categoria de Tarifa, Classe do Consumidor, Indicação de Possuir Parcela de Parcelamento de Débito, 
Matricula da Unidade de Consumo, Situação Ligação Água, Data de Vencimento da Fatura. Sendo que para as
medidas do cubo deve apresentar no mínimo: Quantidade de Faturas Pendentes, Valor Total das Faturas. Onde para
todas as visõesdecubosgeradas, tambémpodemsergeradosváriostiposdegráficosdefinidospelo usuário.

Disponibiliza o cubo gerencial voltado para os serviços executados, utilizando conceitos de fatos, dimensões emedidas
que podem ser criados eatualizados dinamicamente pelos usuários, fornecendo no mínimo as seguintes dimensões de
informações no cubo: Data Execução da Ordem de Serviço, Código e Descrição do Serviço, Data de Encerramento da 
Ordem de Serviço, Data de Gravação da Ordem de Serviço, Equipe Executora, Funcionário Executor, Logradouro, 
Referência Mensal da Execução, Setor Execução e Unidade de Medida do Serviço Executado. Sendo que para as
medidas do cubo deve apresentar no mínimo: Quantidade de Protocolos Executados, Tempo Total de Execução. Onde
para todas as visões de cubos geradas, também podem ser gerados vários tipos de gráficos definidos pelo usuário.

Disponibiliza ocubogerencialvoltadoparaoparquedehidrômetros,utilizandoconceitos defatos,dimensõesemedidasque
podem ser criados e atualizados dinamicamente pelos usuários, fornecendo no mínimo as seguintes dimensões de
informações no cubo: Marca, Capacidade,Diâmetro,TipoHidrômetro, Situação Hidrômetro, Ano deFabricação, Data de
Instalação, Número do Hidrômetro, Localização Instalação (ponto geográfico), Unidade de Consumo Hidrômetro 
Instalado. Sendo que para as medidas do cubo deve apresentar no mínimo: Quantidade de Hidrômetros. Onde para
todas as visões de cubos geradas, também podem ser gerados vários tipos de gráficos definidos pelo usuário.

Possibilitar ao usuário criar sua visão para um determinado cubo gerencial, salvar a mesma,visandosuareutilização
esomentepodendoserutilizadapeloprópriousuárioque a criou.

34.2 Consultas e Relatórios

Permite imprimir os cubosgerados.

34.3 Requisitos Especiais:

A ferramenta de BI disponibiliza recursos de drill member, drill position, drill through, drill replace.

Os relatórios permitem serem gerados no formato de html, pdf e excel

35 - MÓDULO DE MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO EM CAMPO (PDA)

35.1 O software de gestão comercial proposto deve possuir um conjunto de funcionalidades que proporcione o
SAAE-CG, encaminhar as ordens de serviço a serem executadas eletronicamente para as equipes de campo que
estarão munidas de dispositivo móveis (PDA/Smartphones), com as características técnicas e operacionais descritas
a seguir:

Processador 416 mhz  MemóriaCapacidadede

64mb

Display LCDTFT/3polegadas65.536 cores Teclado Teclas e 

função e direcionais;
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Sistema Operacional Microsoft Windows Mobile6.0  Interface USB, Bluetooth, Serial,

Infra Vermelho, WIRELESS GSM  / GPRS

Alimentação Fonte110 / 220v -Chaveamento Automático (bivolt). Bateria Bateria

Recarregável - Bateria de Lítio-Íon

Especificações Largura71mm / Altura 118 mm / Profundidade18mm Peso 179g

Desta forma o software degestãocomercialproposto, devepossuirummódulo aplicativo de monitoramento e execução
de ordem de serviço apto para ser executado em dispositivos  móveis  PDA  (Assistente  Digital  Pessoal)  ou  
Smartphones, totalmente integrado ao software de gestão comercial, composto obrigatoriamente pelas seguintes 
funcionalidades:

35.1.1Garantir o acesso ao sistema para os integrantes da equipe, somente após validar login e a senha. Desta forma,
disponibilizar uma interface para efetuar loginesenha.

35.1.2Disponibilizar funcionalidade para conectar através do PDA/Smartphones via GPRS, ao software de gestão 
comercial, visando obter os serviços programados para execução, para o integrante da equipe de campo, logado no 
sistema do PDA/Smartphones. Sendo que deve ser possível aos integrantes da equipe de campo, estando os
mesmos em qualquer localidade do Contratante, a partir do módulo aplicativo executado através do
PDA/Smartphones, obter os serviços que devem ser executados, visando otimizar a logística de execução dos
serviços de campo.

Disponibilizar a funcionalidade que possibilite as equipes de campo, para todas as ordens de serviço, recebidas para
execução a partir do PDA/Smartphones, obter e registrar no mínimo as seguintes informações:

35.1.3Dados do veículo: placa do veiculo, quilometragem percorrida de deslocamento até o local da execução do
serviço;

35.1.4Tempo de deslocamento: possibilitar registrar exatamente qual foi o tempo de deslocamento da equipe até o
local da execução do serviço;

35.1.5Materiais: possibilitar registrar quais os materiais utilizados na execução de determinado de serviço sua
respectivaquantidadeeunidadede medida;

35.1.6Fotos: possibilitar registrar fotos do local onde será executado o serviço, possibilitandoregistraratravés
de fotos o antes da execução do serviço e após a execução do serviço, associando automaticamente todas as fotos a
respectivaordemdeserviço.

35.1.7Tempo de execução: possibilitar registrar exatamente qual foi o tempo de execução de um determinadoserviço;

35.1.8Disponibilizar funcionalidade que permita a equipe de campo, informar a paralisaçãodaexecuçãodeum
determinadoserviço, onde deve ser registrado omotivoda paralisação e a informação ser enviado deformaautomática via
GPRS,para osistema de gestão comercial instalado na sede do Contratante;

35.2 O aplicativo do PDA/Smartphones deve possuir uma funcionalidade, que possibilite a conexão via GPRS em tempo
real em intervalos de tempo não superiores há 10 minutos, com o software de gestão comercial instalado no servidor
central do Contratante, tendo com o objetivo enviar no mínimo as seguintes informações:

a) Status dos serviços enviados para equipe, a partir do seu respectivo PDA/Smartphones (informandose aequipe
está se deslocando para executar o serviço, ou se já está no local, ou se já iniciou a execução do serviço ou ainda se o
serviço já está executado;

b) Todososdadosinformadospelaequipeeregistradosparaaordemdeserviço,referente a:

Dadosdoveículo:placadoveiculo,quilometragempercorridadedeslocamentoatéolocal da execução do serviço;
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Tempodedeslocamento:enviarexatamentequal foiotempodedeslocamentodaequipe atéolocaldaexecuçãodoserviço;

Materiais:enviarquais os materiais utilizadosnaexecuçãodedeterminadodeserviçosua respectiva quantidadeeunidade
demedida;

Fotos: as fotos registradas; Tempos de execução,deslocamento eparalisação

35.3 Requisitos de Performance

Como forma de garantir o perfeito funcionamento do sistema, a licitante deverá obrigatoriamente assegurar que
o sistema ofertado funcionará nos padrões de qualidade e performance definidos pelo SAAE-CG, sendo que os
indicadoresoperacionaisbásicossão:

35.3.1O tempo de resposta para processamento on-line de busca, cadastro, exclusão e edição de todas as 
informações de um consumidor em uma base de dados de 25.000 consumidores não coincidentes, com o acesso 
simultâneo de 30 usuários, tomando-se como base uma comunicação remota através de redes de longa distancia:
internet, MPLS, Frame Relay, Ponto a Ponto ou outro tipo de tecnologia de comunicação entre o computador
cliente eocomputador servidor não poderáser superior adez segundos;

35.3.2O tempo máximo permitido para processamento batch de um faturamento, compreendendo os processos
devalidação de leituras, cálculodos consumosedos valores financeiros, atualização dabasededadosedisponibilização
dos arquivos para impressão (faturas edemais relatórios),para um volume de25.000 (vinte ecincomil) consumidores em
um mesmo processamento, deverá se nomáximo de45minutos. A basededadosdeve ser a mesma do item anterior;

35.3.3O tempo máximo permitido para processamento batch de uma arrecadação, compreendendo os processos
de validação dos movimentos de pagamentos, atualização da base de dados e disponibilização dos arquivos para
impressão do relatório financeiro e demais, para um volume de 10.00 (dez mil) pagamentos em um mesmo
processamento deve ser no máximo de 20 minutos. A base de dados deverá ser a mesma dos itens anteriores e
os registros deverão ser selecionados deforma aleatória abrangendo todaa base de dados;

35.3.4O tempo máximo permitido para processamento mensal de fechamento de faturamento, compreendendo 
os processos de atualização da base de dados e disponibilização dos arquivos para impressão dorelatóriofinanceiro,
devesernomáximo de 15 minutos. A base de dados deverá ser a mesma dos itensanteriores;

35.3.5O tempo máximo permitido para processamento mensal de fechamento da arrecadação, compreendendo 
os processos de atualização da base de dados e disponibilização dos arquivos para impressão dorelatóriofinanceiro,
devesernomáximo de 01 hora. A base de dados deverá ser a mesma dos itensanteriores.

36 - MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃOCOMERCIAL

36.1 A licitante será responsável pelas manutenções evolutivas, corretivas e legais a serem realizadas no software de
gestão comercial. Sendo que a licitante deverá disponibilizar uma equipe técnica qualificada, durante a vigência do 
contrato, visando realizar as manutenções evolutivas, corretivase de âmbito legal no sistema.

36.2 Entende-se por manutenção corretiva, o suporte técnico para a realização de ajustes e correções nas
funcionalidades pertencentes ao software, durante oprazo devigência do contrato. A licitante deverá garantir os serviços
de suporte técnico a serem prestados, compreendendo nomínimo:

a) Garantir a atualização de versão do Sistema de Gestão Comercial;

b) PrestarserviçodeatendimentodesuportepelaInternet(e-mailouviaWEB),sem custos adicionais;

c) Disponibilizar canal de comunicação direto com os responsáveis pelos problemas do Sistema proposto,em
casode indisponibilidade dosistema oferecidopela licitante;
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d) O número de chamadas para o suporte de atendimento será ilimitado, não havendo restrições de horas
trabalhadas;

e) Parafinsderesoluçãodosproblemasoufalhasquevenhamaocorrerduranteoperíodo desuportetécnico,os
chamadosdevemserclassificadosematé4níveisdeseveridade:

Severidade 1 - Parada total do sistema.

Severidade 2 -Graveperdadefuncionalidade com osistema operando; Severidade 3 - Erro detectado numa

funcionalidade com perda de funcionalidade. Severidade 4 - Sem perda de funcionalidade, tipo problema de

documentação.

f) Os tempos máximos de resposta ao chamado técnico e apresentação da  solução do problema devem
respeitar os descritos na tabela a seguir:

Requisitos deSLA (Service Level Agreement) Níveis de

Severidade

Tempode Resposta ao chamado técnico  Tempo  deapresentaçãoda

soluçãodoproblema Nível 1 Até 60 minutos Até 240 minutos

Nível 2 Até 60 minutos Até 240 minutos

Nível 3 Até 4 horas Até 48 horas

Nível 4 Até 24 horas Até 80 horas

A classificação dos níveis de severidade será atribuída pelo Contratante, no momento de sua abertura do chamado,
podendo ser alterada de comum acordo entre a Contratada e a Contratante. Os tempos serão contabilizado levando em
conta dias úteis de trabalho e horário comercialdas08:00hrsás18:00hrs.

36.3 Entende-se por manutenção legal o desenvolvimento ou a alteração de funcionalidadesnosistemaquevirema
surgir por necessidade legal advinda deeventuais mudanças na legislação tributária, fiscal, orçamentária, entre outras
previstas em lei, devendo ser realizado pela licitante sem a qualquer ônus para o Contratante, pois o seu custo já deve
estarprevistopela licitantenacomposiçãodosvaloresdocontratodemanutenção.

36.4 Entende-se por manutenção evolutiva o desenvolvimento de novas funcionalidades quedeverãoseragregadas
aosoftwaremediantenecessidadescolocadaspeloContratante.

36.5 Sendo que esses desenvolvimentos não terão seus custos cobertos pelo contrato de locação e seuscustos
devem ser pagospelo Contratante.

37 - Sistema de Informações Geográficas (SIG/GIS) para Gestão do Sistema de abastecimentode Águas

A solução ofertada, deverá possuir um módulo de GIS, totalmente integrado a solução ofertada, que deverá estar no 
mesmo ambiente tecnológico e plataforma de operação, devendo ser fornecido por um único proponente e possibilitar 
integrar e disponibilizar sistematicamente informações atualizadas sobre a gestão da rede de distribuição e unidades 
consumidoras. Sendo que o módulo de GIS deve disponibilizar no mínimo as seguintes funcionalidades:

• Deverá estar construído para ser executado em ambiente “web”, ou seja, ser comprovadamente capaz 
de ser executado nos seguintes navegadores: (Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome;

• Deverá ser capaz de apresentar os dados geográficos na forma de camadas (layers) que poderão ser 
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ligadas (exibidas) ou desligadas (ocultadas). As camadas deverão possibilitar a exibição sobre um mapa 
base, que deverá permitir seleção entre as camadas/mapas disponíveis nos serviços online da Google, Bing 
(Microsoft) e OpenMaps.

• As camadas que representam dados do negócio deverão ser armazenadas em formato vetorial em 
base de dados que deverá preferencialmente utilizar o gerenciador de base de dados POSTGRESQL 
versão9.1 ou superior e a sua extensão para gerenciamento de dados geográficos postGIS versão 2.0 ou 
superior. Sendo que caso seja utilizado outro gerenciador de banco  de dados, o mesmo deve fornecer suporte 
a dados e funções geográficas, considerando que os dados geográficos deverão suportar as coordenadas e 
sua projeção geográfica;

• Além dos dados vetoriais que representarão dados do negócio, a solução ofertada deverá ser capaz 
de se conectar com servidores de dados geográficos públicos que sejam disponibilizados utilizando o 
protocolo WMS (Web Map Server) versão 1.0 ou superior. Um exemplo de servidor de dados  geográficos 
público no Brasil é o IBGE. Da mesma forma, quando devidamente identificados, servidores privados que 
utiliza o mesmo protocolo WMS versão 1.0 ou superior, deverão ser passíveis de uso pelo sistema;

• Deverá disponibilizar para o usuário final uma interface dotada de ferramentas básicas para  
manipulação de mapas na tela de um computador que deverão contar com, no mínimo, o seguinte conjunto de
funções:

e1) Zoom in (aproximação) e Zoom out(afastamento), 

e2) Zoom para uma camada,

e3) Zoom para um elemento de uma camada, e4) Movimentação do mapa(panning),

e5) Exibir/ocultar nomes ou identificadores dos elementos apresentados no mapa, camada a
camada,

• Deverá possibilitar ao usuário a localização, no mapa, de elemento s cadastrados na base de dados e 
que tenham uma representação geográfica. Deverão ser disponibilizadas no mínimo as seguintes modalidades 
de pesquisa:

1. Pesquisa por coordenada geográfica, onde o usuário digita um valor de latitude/longitude ou 
easting/northing e o sistema localiza a referida coordenada e centralizando a apresentação do mapa 
em torno da mesma;

2. Pesquisa por coluna das tabelas do cadastro, onde o usuário após selecionar uma camada 
específica, escolhe uma coluna da tabela vinculada a camada e, após informar um valor, como por 
exemplo, o nome de uma rua ou número de matrícula de um consumidor, o sistema localiza o item 
apresentando- o centralizado no mapa;

3. Pesquisa por endereço que deverá ser otimizada para localizar endereços de usuários cadastrados 
ou de novos usuários em vias de cadastramento;

• Deverá permitir a edição e cadastramento de vários tipos de elemen tos/entidades relacionadas com o 
sistema de distribuição de água, disponibilizando no mínimo os seg uintes recursos:

1. Deverá permitir editar/inserir dados geográficos diretamente na tela do sistema. Estas 
edições/inserções deverão ser baseadas em primitivas do tipo ponto, linha e área/polígono, 
possibilitando: (mover o objeto geográfico pelo mapa, modificar os atributos não geográficos do 
objeto);
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2. No caso específico de objetos geográficos representados por linhas e/ou polígonos deverá ser 
possível: (inserir novos vértices no objeto permitindo aumentar o detalhamento do elemento, 
movimentar os vértices individuais do objeto separadamente (e não todo o objeto), aumentar ou 
diminuir o tamanho do objeto, rotacionar o objeto (em torno do seucentro));

• Deverá prever ferramentas para edição específicas de um conjunto mínimo de camadas de negócio. A 
edição destas camadas deverá considerar os seguintes elementos de uma rede de distribuição:

• Reservatório de água,
• Trecho de rede,
• Poço de abastecimento de água,
• Manancial,
• Estação de tratamento de água,
• Elevatória de água,
• Conexão entre os objetos. Por exemplo, conectar um manancial com u ma estação de 

tratamento de água,
• Ligação de esgoto,
• Ligação de água.

h) A edição dos elementos descrito no item anterior deverá prever a manipulação simultânea tanto dos dados 
geográficos quanto dos dados alfanuméricos que identificam e caracterizam o elemento no cadastro 
comercial, ou seja, ao ser criado um elemento como, por exemplo, um reservatório através da interface do 
modulo do GIS, o mesmo deverá ser automaticamente cadastrado na ba se de dados do sistema comercial e 
estar disponível para edição econsulta;

i) Deverá estar preparado para permitir acesso segregado/seletivo aos dados geográficos nele armazenados;

j) Deverá ser capaz de controlar tanto o acesso para alteração (inclusão/remoção/edição) dos dados 
cadastrados quanto quais os tipos de dados estarão disponíveis para visualização;

k) Possibilitar o cadastro de uma ligação nova de água através da int erface do GIS, sendo que a mesma depois 
de desenhada no GIS e conectada a unidade de consumo deverá ser simultaneamente criada no cadastro 
alfanumérico da base de dados comercial, ou seja, as informações dos elementos de rede até  o ponto da 
unidade consumidora, disponibilizadas em banco de dados comercial e espacial, deverão possuir um vínculo 
com os desenhos, estabelecendo a ligação entre ambos. Por exemplo, a identificação dos pontos das 
unidades consumidoras no desenho do módulo GIS deve permitir uma identificação com o componente 
cadastrado em base de dados comercial. A finalidade deste vínculo é localizar/indicar a unidade consumidora
graficamente a partir de consulta no banco de dados comercial

l) Deverá ser apresentada no mapa a rede lógica de distribuição até os pontos de ligação de água das 
unidades consumidoras. Estes pontos (em vermelho na imagem) e a rede lógica de distribuição deverão ter 
ligação com a base de dados e as informações deverão estar de acordo com as disponibilizadas no 
cadastro. A imagem a seguir, ilustra a exibição destes pontos;

A figura acima é um exemplo, proveniente de imagem de um arquivo DWG georeferenciada e publicada no Google 
Earth. A “inteligência” está nos pontos vermelhos que identificam a unidade consumidora e a rede de distribuição. 
A solução ofertada deverá possibilitar mapeamento temático com a legenda dos pontos e da rede dedistribuição;
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a) Possibilitar a geração de mapas temáticos que representem espacial mente e evidenciem graficamente no 
mapa no mínimo os seguintes temas:

1. Unidades com consumo abaixo da media;
2. Unidades com consumo faturado pela média;
3. Unidades com consumo lido abaixo do mínimo;
4. Unidades com ligações cortadas;
5. Ordens de serviço abertas referente a vazamentos no cavalete;
6. Ordens de serviço abertas referente a vazamentos na rede;
7. Ordens de serviço abertas referente a reclamação de falta de água e qualidade da água;
8. Unidades com hidrometros instalados com idade acima de 05 anos;
9. Unidades com faturas vencidas a mais de 90dias;

37.1 - Implantação do Módulo GIS / Migração Cartografia

O modulo de (SIG/GIS) deverá ser implantado em conjunto com os demais módulos da  solução/sistema ofertado. No
entanto, a Entidade a entende que a implantação de um (SIG/GIS) deverá ser dividida em 3 etapas:

 Publicação no GIS, a rede lógica de distribuição até os pontos de unidade consumidora, conectadas com as 
informações do banco de dados comercial disponíveis;

 Mapeamento Temático da rede e dos pontos;
 Exibir graficamente as demais informações cartográficas, contidas no desenho, em camadas; 

Nesse sentido, a licitante vencedora deverá atender os requisitos mínimos descritos a seguir:

a) A Entidade deverá disponibilizar um ou mais arquivos em formato DWG do Autocad, na versão 2007 ou 
superior. A licitante vencedora deverá importar arquivos com dados  geográficos codificados em qualquer 
DATUM utilizado no Brasil, deverão ser aceitos arquivos em coordenadas geográficas ou projetadas. Os 
formatos mínimos que o sistema deverá ser capaz de importar deverão ser:   DWG, DXF, DGN e SHP.

b) A importação dos arquivos gráficos da cartografia, nos formatos acima citados, deverá resultar em 
camadas distintas (layer), com os seguintes elementos da rede dedistribuição:

a. Manancial e Poço;
b. Estação de tratamento de água;
c. Elevatória;
d. Reservatório;
e. Trecho de rede;
f. Ligação com a unidade consumidora;
g. Unidade consumidora;
h. Conexões entre os elementos de rede;

c) A Autarquia ira fornecer a base cadastral (quadra, bairro, lote, consumidor, informações da rede de 
distribuição), sendo que estas informações poderão ou não estar consistentes com os atributos gráficos;

d) Os dados referentes aos elementos de rede deverão ser inseridos e editados na tela pelo browser. Para 
isto, a solução ofertada deverá ser capaz de se conectar com a base de dados utilizando o protocolo 
WFS 1.0 ou superior;
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e) A licitante vencedora deverá realizar o diagnóstico analisando todos elementos gráficos  (linhas, ruas, 
lotes, rede de água, textos …) contidos no arquivo de desenho disponibilizado em AutoCad e prepará-lo 
para importação no módulo GIS de modo a garantir a consistência e conexão gráfica (topologia) destes
elementos.

f) Após análise e regularização dos elementos gráficos, a licitante vencedora deverá realizar verificações e 
ajustes para o sistema internacional de medidas (metro), escalar para o tamanho real 1:1, georeferenciar 
em SIRGAS 2000, ordenar em camadas (layers) os pontos de ligação, criar as articulações 
(setorização) de entregas por regiões (quadrículas) dos arquivos gráficos e linkar os elementos gráficos
da rede e da unidade consumidora com a base de dados comercial;

g) A licitante vencedora deverá realizar a análise da base de dados, visando diagnosticar eventuais 
deficiências na modelagem da base dados existente buscando identificar, no mínimo, questões 
relacionadas a integridade referencial, uso adequado de chaves primárias, normalização de dados e 
indexação;

h) A licitante vencedora deverá garantir que será convertida a rede de distribuição até a unidade 
consumidora (trecho de rede, ligação com a unidade consumidora, unidade consumidora, elevatória, 
reservatório, estação de tratamento de água, manancial e poço), exibidos no desenho, com as 
informações gráficas  correspondentes no   banco   de   dados   comercial.   Por  exemplo, para 
identificação de uma unidade consumidora no desenho, este deverá possuir as informações que facilitem 
a interligação entre os dados do banco com a respectiva representação geográfica da unidade 
consumidora (informações cadastrais e coordenadasespaciais);

i) Após a conversão, os elementos gráficos da rede de distribuição, armazenados no banco de dados 
comercial e espacial, deverão ser exibidos no módulo GIS via navegador web (browser), para consulta e 
permitir o cadastro de novos elementos da rede de distribuição e dos pontos de ligação das unidades
consumidoras;

j) Os bairros, distritos, lotes e arruamentos deverão estar disponíveis para visualização em uma camada, 
que poderá estar sobreposta (overlay) a uma camada/mapa base obtida no Google, Bing, Open Map, 
todos disponíveis na internet ou local através de servidores de dados geográficos que utilizem o protocolo 
WMS versão 1.0 ou superior;

37.2 -  Manutenção Base de Dados Geográfica

a) Serão de responsabilidade da licitante vencedora sem custos adicionais para a Autarquia, a importação de 
bairros, quadras, lotes, logradouros e nome dos logradouros, a partir do fornecimento do arquivo  CAD 
disponibilizado pela Autarquia. Para tal a licitante após receber solicitação do serviço de  conversão, terá até 
1 dia útil, para analisar a complexidade e estabelecer o cronograma de conversão para a base de dados 
geográfica da Autarquia.

37.3 - Justificativas

A Autarquia entende que a implantação de um sistema de informações geográficas (SIG/GIS) totalmente integrado ao 
software de gestão comercial irá instrumentalizar a gestão de distribuição de águas para uma precisa definição de 
ações estratégicas a serem implantadas, no sentido de maximizar a eficácia na aplicação dos recursos e a busca da 
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eficiência na obtenção de resultados e ainda contribuirá:

a) Racionalização da gestão da rede de águas (informação real e atualizada, com interação entre o cadastro e 
o mapa cartográfico);

b) Através da visualização em mapa, identificando maiores consumidores, inadimplentes, unidades com 
consumo mínimo, unidades com consumo fora do padrão (estudos de desvios ou vazamentos de água);

c) Modernização e melhoria na qualidade dos dados; dados estruturados e exibidos graficamente garantem 
que a informação cadastrada é a correta, viabilizando a auditoria contínua e em tempo real de informações
comerciais;

d) Melhoria nos processos de manutenção dos dados e informações, gerando uma documentação precisa da
rede de distribuição. Um novo cadastro ou uma atualização é publicado automaticamente no mapa;

e) Integridade dos dados e confiabilidade no sistema com padronizações para modelos de água. Esta 
metodologia diminui a possibilidade de erros do projeto, de introduzir no sistema dados inconsistentes;

f) A base de dados consistente e íntegra contribui para a gestão ou identificação de um sistema de água 
permitindo gerar mapas/camadas temáticas baseadas nos dados do negócio. como, por exemplo, tipo de
tubulação;

g) Realizar o controle de qualidade e gerenciar as atualizações cadastrais e gráficas (prover consistência entre 
ilustrações e os resultados construídos);

h) Manusear dados que descrevem objetos existentes, projetos futuros para as mesmas áreas e ou novas 
áreas, permitindo exibir/analisar, seletivamente, estes dados segundo as necessidades dos tomadores de 
decisão responsáveis pela gestão do sistema de distribuição de água, sem interferir nos dados da rede 
atualmente implantada;

i) Enfim, um sistema de geoprocessamento, contribuirá para a gestão de um sistema municipalizado de 
distribuição de águas, possibilitando a geração de mapas temáticos baseado nos dados do negócio;

38 - Módulo Gestao de Senhas de Atendimento ao Publico

O software de gestão comercial, deve disponibilizar de forma integrada um módulo de gestão de senhas que proporcione 
os recursos tecnológicos necessários a um atendimento presencial confortável, rápido e eficaz aos clientes 
consumidores que se dirigirem a loja de atendimento.

Esse módulo deve possibilitar monitorar e gerenciar o atendimento para garantir a agilidade, efetividade, pontualidade e 
padronização do atendimento presencial e estar dentro das legislações aplicáveis, devendo disponibilizar no mínimo as 
seguintes funcionalidades:

38.1 GRUPO DE FUNCIONALIDADES EMISSOR DE SENHAS

O software deve disponibilizar no mínimo duas opções para a emissão de senhas, conforme segue:

a) Totem Emissor de Senhas

A senha é solicitada pelo usuário através de uma interface simples e intuitiva. Ao apertar o botão em uma tela Touch 
Screen correspondente à categoria de atendimento desejada, a senha é emitida através do módulo impressor térmica 
com indicações do local, categoria e data/hora.

b) Impressão Via Interface Software Comercial

O software também deve prever uma interface para geração de senha a ser realizada pelo usuário através de uma tela do 
software comercial, sendo que o usuário imprime a senha e entrega para o cliente. 
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38.2 GRUPO FUNCIONALIDADES CHAMADOR DE SENHAS - TV

a) Painel de Chamadas de Senhas

O software também deve prever uma interface para painel de chamada de senhas, que deve dispor de sinalização visual 
e sonora que possa ser exibido vídeos institucionais, visando atender à necessidade de manter a atenção dos clientes 
concentrada no painel de chamada de senhas.

A sinalização sonora e visual das senhas deve ser emitida em televisão com tecnologia LED/LCD de no mínimo 42” 
(polegadas);

Deve ser possível apresentar conteúdo de entretenimento e prestação de serviços em conjunto com o apontamento das 
senhas chamadas e também notícias disponibilizadas através de servidor RSS acessível pela Internet tais como os 
títulos das notícias publicadas no site;

Deve apresentar a indicação das chamadas, informando a senha a ser atendida e seu ponto de atendimento, últimas 
senhas chamadas, exibindo, simultaneamente, imagens oriundas de si nais de vídeo (filmes, propagandas).

Deve exibir próxima senha (com indicação da categoria) e guichê disponível para atendimento: chamada de senha em 
ordem cronológica de chegada conforme categorias de atendimento e prioridades e previamente definidas;

O painel deve suportar até 10 senhas sendo chamadas simultaneamente por local de atendimento.

38.3 GRUPO FUNCIONALIDADES INTERFACE DE ATENDIMENTO DA ATENDENTE

Esse módulo deve estar totalmente integrado ao módulo de atendimento do software de gestão comercial, pois a 
atendente deve chamar as senhas para atendimento a partir da tela inicial do módulo de atendimento do software de 
gestão comercial.

Deve garantir o registro das informações de cada atendimento tais como o horário de chegada, senhas solicitadas e não 
atendidas;

Deve possibilitar que durante o atendimento o operador registra as atividades realizadas de acordo com as classes de 
serviço previamente configuradas, o que permite verificar não apenas quais serviços estão sendo mais demandados 
como também quais serviços consumem mais tempo de atendimento, subsidiando possíveis investimentos na 
automação dos serviços. 

Deve possibilitar a transferência de atendimento para outra categoria ou guichê específico, tratando as informações de 
tempo de atendimento e de espera;

Deve permitir que o operador informe o status de pausa com a indicação de motivo do afastamento do guichê para 
eventuais atividades não relacionadas ao atendimento, impedindo que novos atendimentos sejam direcionados para 
aquele guichê;

Deve permitir o acompanhamento dos serviços internos do funcionário através das classes de serviço configuradas de 
modo a mapear as rotinas de operações internas com a devida quantificação dos serviços executados para aferição e 
comparação da performance dos operadores;

Deve possibilitar a chamada e re-chamada de senhas;
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Deve disponibilizar para o atendente a Indicação da senha chamada com indicação do horário da emissão;

Deve possibilitar devolver a senha que está sendo chamada;

Deve permitir o redirecionamento da senha para outra categoria ou guichê;

Deve possibilitar a inserção de senhas preferenciais com geração automática de numeração;

Deve possibilitar o estabelecimento de pausa manual do atendente com registro do motivo da suspensão;

Deve também possibilitar a pausa pré-configurada ao final de um atendimento antes de chamar nova senha;

Deve fornecer a indicação do estado de atendente (disponível, chamando, atendendo e em pausa);

Deve fornecer para a atendente a indicação do tempo atual do atendimento;

Deve possibilitar que a próxima senha é chamada automaticamente após tempo configurado

38.4 GRUPO DE FUNCIONALIDADES DE CONFIGURAÇÃO

Esse módulo deve estar totalmente integrado ao software de gestão comercial e tem como objetivo permitir ao usuário 
configurar e alterar sempre que desejar, seus procedimentos de atendimento e gestão de filas, fornecendo no mínimo os 
seguintes recursos para configurar: 

Deve possibilitar a criação de uma categoria de atendimento;

Deve possibilitar que se atribua prioridades distintas para categoria, garantindo a aplicação da legislação vigente quanto 
a prioridades sem a reserva de guichês específicos.

Deve permitir a configuração dos tempos limites de atendimento, de espera e de ausência;

Deve permitir criar, alterar e configurar atendentes;

Deve permitir criar, alterar e configurar categorias de atendimento;

Deve permitir criar, alterar e configurar guichês de atendimento;

Deve permitir o gerenciamento dos pontos de atendimento, permitindo a abertura e fechamento dos pontos de 
atendimento, a atribuição de atendentes e filas de atendimento a serem atendidas pelo ponto de atendimento através de 
prioridades de atendimento, a obtenção de informações sobre o ponto de atendimento

Deve disponibilizar uma interface para a integração automática com hardware do tipo opiniômetro. Os opiniômetros são 
usados para a aferição da qualidade do atendimento a ser realizada pelo próprio usuário e precisam ser conectados ao 
terminal do guichê através da interface USB.

O software deve possibilitar a gestão de múltiplos lojas de atendimento, ou seja, cada loja terá seus equipamentos 
impressora, painel de senha e tv. No entanto, o software deve ser capaz de gerar relatórios estatísticos de gestão de 
atendimento de forma individualizada por loja, ou consolidada.

Deve ser possível configurar uma categoria de atendimento, que pode ser associada a um grupo de guichês e cada 
guichê pode ser vinculado a mais de uma categoria. Pode-se garantir, por exemplo, que o atendimento a clientes 
preferenciais seja direcionado exclusivamente a guichês com acessibilidade adequada.

As interfaces de uso dos atendentes, impressão de senhas e chamador de senha deverão ser Web e estar em 
conformidade com os padrões para HTML/JavaScript, podendo funcionar com Windows ou Linux.
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A licitante deve informar quais devem ser as configurações necessárias referente aos equipamentos impressora de 
senha, painel de senha e tv, para que os mesmos sejam adquiridos pela Autarquia.

38.5 MÓDULO SUPERVISOR

Esse módulo deve estar totalmente integrado ao software de gestão comercial, pois o supervisor deve gerenciar os 
atendimento a partir da tela inicial do módulo de atendimento, fornecendo no mínimo as seguintes funcionalidades:

a) Disponibilizar interface de gerenciamento e supervisão que possibilite ao supervisor intervir na forma do atendimento, 
podendo através da tela de gerenciamento monitorar e alterar prioridades e categorias;

b) Disponibilizar na interface de gerenciamento e supervisão em tempo real o status completo de todos os guichês de 
atendimento por loja de atendimento, com informações atualizadas em tempo real, referentes à situação atual das filas 
em termos de tempos máximo, mínimo e médio de espera, de atendimento e de ociosidade para cada categoria e para 
guichê de atendimento;

c) Disponibiliza informações gerenciais e estatísticas em forma de consultas (telas do sistema), gráficos e relatórios 
sobre todo movimento de atendimento. Permitindo  a consolidação por local de atendimento.

d) Possibilitar o acompanhamento dos atendimentos realizados pela empresa para cada fila de atendimento, através da 
visualização de dados coletados até o presente instante, tais como: tamanho da fila de espera atual, tempo de espera 
estimado, média de tempo de atendimento.

e) Deve possibilitar a atualização em tempo real as estatísticas sobre a cada categoria de atendimento: tempo de 
espera, tempo de atendimento, senhas perdidas.

f) Deve atualizar em tempo real o status e as informações sobre os atendimento sendo realizados em cada guichê:
- Quantidade de clientes atendidos, com tempo de espera em fila, por no mínimo três intervalos de tempo 
(parametrizável). Horário (hh/mm/ss) previsto para atendimento do ultimo cliente.
- Quantidade de guichês ativos necessários para realizar o atendimento aos clientes em espera, respeitando o tempo 
máximo de espera estipulado como objetivo. Fornecer alertas (forma visual e sonora na interface do supervisor ) 
configuráveis quando:

- O número de usuários na fila de espera for maior que X pessoas;

- O tempo de espera previsto for maior que Y minutos;

- O tempo de atendimento do cliente (senha) for maior que W minutos;

- O tempo de atendimento do serviço for maior que Z minutos (Alarmes para todos os tipos, de forma 
independente);

- O tempo de ausência do atendente for maior que K minutos (Alarmes para todos os tipos, de forma 
independente);

- Os parâmetros X, Y, Z e K devem ser configuráveis

_______________________________________________________________________________________________
ROD. TRASAMAZONICA C/ 10ªRUA ANEXO AO GINASIO MUN.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itaituba

g) Adicionalmente a ferramenta de geração de relatório, a solução ofertada deverá fornecer um conjunto de 
relatórios gerenciais e painéis de controle (dashboards) que já devem estar disponibilizado no momento da 
implantação. Dessa forma a solução ofertada deverá disponibilizar no mínimo os seguintes relatórios:

 Disponibilizar relatório detalhado contendo os valores a serem compensados, discriminados por tipo de 

cliente e tipo de compensação;

 Disponibilizar relatório com valores de impostos e faturas jáquitadas;

 Disponibilizar relatório detalhado com a posição de valores a serem recebidos, subdivididos por tipo de 

unidade consumidora: industrial, comercial, público e residencial;

 Disponibilizar relatório com status da importação do arquivo bancário de forma detalhada;

 Disponibilizar relatório com status da importação do arquivo bancário, no formato resumido;

 Disponibilizar relatório que forneça informações para efeito de comparação dos valores arrecadados;

 Disponibilizar relatório detalhado que demonstre o extrato bancário até omomento;

 Disponibilizar relatório que demonstre os pagamentos que foram efetuados, porem sem sua  identificação

correta;

 Disponibilizar relatório detalhado identificando os pagamentos feitosem remessa;

 Disponibilizar relatório que demonstre os pagamentos que foram pagos com sucesso ;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento diário dos valoresarrecadados;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento para avaliar a compatibilidade de pagamentos bancários;

 Disponibilizar relatório de pagamentos que foram confirmados e corretamente transferidos;

 Disponibilizar relatório de validação do arquivo de pagamentos que serãoimportados;

 Disponibilizar relatório detalhado de depósitos que não foramidentificados;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento de pagamentos de faturas efetuados em duplicidade;

 Disponibilizar relatório detalhado dos valores arrecadados diariamente;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento dos atendimentos registrados por período;

 Disponibilizar relatório de Pesquisa de Satisfação dos clientes co m relação ao serviço de atendimento  da

empresa;

 Disponibilizar relatório de solicitações de serviçosrealizados; Disponibilizar relatório com

informações de diferenças cadastrais com necessidade de recadastramento;

 Disponibilizar relatório detalhado dos erros ocorridos no recadastramento de clientes;

 Disponibilizar relatório de ocorrências do incorretorecadastramento;

 Disponibilizar relatório informativo de unidades cadastradas recentemente com necessidade de 

recadastramento;

 Disponibilizar relatório de eficiência dos colaboradores responsáveis pelo recadastramento de clientes;

 Disponibilizar relatório detalhado apresentado hidrômetros que se encontram duplicados no sistema;
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 Disponibilizar relatório de unidades que possuem divergências em seuslogradouros;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento das localizações em duplicadas na própria prefeitura;

 Disponibilizar relatório informativo de matrículas de clientes em duplicidade;

 Disponibilizar relatório detalhado de cadastro de unidadesconsumidoras;

 Disponibilizar relatório detalhado de unidades cadastradas com dados deleitura;

 Disponibilizar relatório informativo com a listagem de unidades consumidoras com isenção de cobrança;

 Disponibilizar relatório detalhado com listagem de moradores que possuem cadastramento já vencido;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento de cadastros de unidades consumidoras com tarifa social;

 Disponibilizar relatório detalhado de unidades consumidoras que possuem regras de faturamentos 

diferenciadas;

 Disponibilizar relatório detalhado das unidades consumidoras com informações de ligação de esgoto;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento dos informes de débitos já encaminhados;

 Disponibilizar relatório com a listagem de protocolos de entrega dos informes de débitos;

 Disponibilizar relatório para acompanhamento do primeiro nível  decorte;

 Disponibilizar relatório detalhado das faturas com baixadas de documentos de dívida ativa;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento de documento de dívida ativa;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento de cronograma decobrança;

 Disponibilizar relatório de indicadores do desempenho decobranças;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento do status das contas a receber dos grandes devedores;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento de pendências por todos osclientes;

 Disponibilizar relatório informativo de previsão de faturas com vencimento em um determinado período;

 Disponibilizar relatório detalhado de projeção de faturas jávencidas;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento do status de pendências do fechamento das unidades 

consumidoras;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento do status de pendências do fechamento dos serviços prestados;

 Disponibilizar relatório detalhado de unidades consumidoras aptas a serem cortadas através do informe de

débitos;

 Disponibilizar relatório informativo de faturas baixadas por informe de cobrança;

 Disponibilizar relatório detalhado de acompanhamento das pendências com pagamentos posteriores;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento de inserção e exclusão de registros em empresas de cobrança;

 Disponibilizar relatório de envio de certidão de pendências;

 Disponibilizar relatóriopara acompanhar os lançamentos por processos contábeis;

 Disponibilizar relatório detalhado de faturamento da contábil; 
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Disponibilizar relatório de acompanhamento de saldo porconta;

 Disponibilizar relatório resumido de realocação de documentos decobrança;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento diário dacontabilidade;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento derazão;

 Disponibilizar relatório detalhado de pendências através de rubricas contábeis;

 Disponibilizar relatório de acompanhamentoquitação por rubricas contábeis;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento do status das perdas obtidas;

 Disponibilizar relatório detalhado de status de devolução de adiantamentos aos clientes;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento do status de parcelamentoscontábeis;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento do status de abatimentos feitos por fecha;

 Disponibilizar relatório detalhado de acompanhamento dofaturamento;

 Disponibilizar relatório resumido de acompanhamento do faturamento dia-a-dia de parcelas quitadas a vista;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento do desempenho de campanhas telefônicas;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento com as notificações de nãodébito;

 Disponibilizar relatório detalhado contendo as faturas geradas para debitos em conta, listando todos os 

clientes que optaram por esta forma específica decobrança;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento das ocorrências de débito em conta, detalhando o motivo pelo 

qual o banco não consegue debitar corretamente, exemplo: insuficiências de fundos, valor inválido, agencia 

invalida, conta correnteinvalida;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento do número de cadastros realizados em débito em conta, 

apresentando a quantidade por cada instituiçãofinanceira;

 Disponibilizar relatório detalhado contendo a listagem de faturas das unidades que são centralizadas;

 Disponibilizar relatório detalhado das faturas encaminhadas para o endereço alternativo e ou  secundário, das 

unidades consumidoras;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento da quantidade de faturas vencidas por dia de vencimento;

 Disponibilizar relatório detalhado contendo a relação de todas as unidades consumidoras, que tiveram suas 

faturas alteradas por  reajuste devalores;

 Disponibilizar relatório detalhado discriminado os valores das faturas em um determinado período, 

possibilitando o agrupamento por situação da fatura, exemplo: quitada, pendente, canceladas,  parcelado;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento das segundas vias de faturas emitidas, apresentando o motivo 

pelo qual gerou anecessidade;

 Disponibilizar relatório detalhado demonstrando as faturas que foram canceladas, e seus respectivos: 

motivos, valores cancelados, valoresreemitidos;

 Disponibilizar relatório sucinto do faturamento, demonstrando os valores faturados referente a água, esgoto e 
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serviços, discriminado por tipo de categoria;

 Disponibilizar relatório sucinto do faturamento, demonstrando os valores faturados referente a água, esgoto e 

serviços, discriminado por tipo de categoria;

 Disponibilizar relatório sucinto do faturamento líquido, demonstrando os valores faturados referente a água, 

esgoto e serviços, discriminado por tipo de categoria;

 Disponibilizar relatório dos serviços faturados, detalhado por cada tipo de serviço prestado. Exemplo: nova 

ligação, substituição de hidrômetro;

 Disponibilizar relatório detalhado, demonstrando os impostos faturados, dos clientes “federais” que sofrem 

incidência de impostos;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento do histórico de consumo, orientado pelas variáveis de tempo e

faixas;

 Disponibilizar relatório sucinto do faturamento com a visão contábil, demonstrando os valores faturados 

referente a água, esgoto e serviços, discriminado por tipo decategoria;

 Disponibilizar relatório detalhado demonstrando o quantitativo de faturas, demais cobranças e serviços em 

um determinado período;

 Disponibilizar relatório sucinto do faturamento divido por faixas de consumo, demonstrando os valores 

faturados referente a água, esgoto e serviços, discriminado por tipo de categoria;

 Disponibilizar relatório sucinto do faturamento divido por tipo de consumo, demonstrando os valores faturados

referente a água, esgoto e serviços, discriminado por tipo de categoria;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento de faturas geradas de forma manual, detalhando os respectivos 

valores, quantidade e período;

 Disponibilizar relatório contendo a listagem das unidades consumidoras sem dados de faturamento de água, 

discriminados por cliente e motivo;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento de processos administrativos, detalhados por período, protocolos 

e tipo do processo;

 Disponibilizar relatório detalhado de documentos impressos, discriminados por data, tipo do documento, tipo 

de emissão e quantidade;

 Disponibilizar relatório detalhado das unidades consumidoras, que são isentas da cobrança do consumo de 

água, apresentando quais são, o volume, e o valor daisenção;

 Disponibilizar relatório detalhado demonstrando a listagem das unidades consumidoras com maior consumo 

em um determinado período;

 Disponibilizar relatório detalhado demonstrando as unidades consumidoras que possuem algum tipo de 

contrato associado, e suas respectivas vigências;

 Disponibilizar relatório com a possibilidade de segmentar as unidades consumidoras, por faixas de consumo;
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 Disponibilizar relatório de acompanhamento das unidades consumidoras, que apresentam ou apresentaram, 

algum registro de incidência de fraude;

 Disponibilizar painel de controle detalhado permitindo acompanhar as medições realizadas por grupo, por dia 

e por leituristas;

 Disponibilizar painel de controle detalhado permitindo acompanhar o status e evolução, dos informes de 

débitos emitidos.

 Disponibilizar painel de controle para monitorar os status das ordens de serviços de um determinado setor de

execução;

 Disponibilizar painel de controle detalhado, permitindo acompanhar o status do processo de faturamento por

cada grupo, obtendo uma visão para o fechamento do faturamento mensal;

 Disponibilizar painel de controle que demonstre de forma gráfica a posição do faturamento bruto, faturamento

liquido, a inadimplência para um período de referencia mensal determinado pelo usuário;

 Disponibilizar painel de controle detalhado, permitindo acompanhar o status do processo de leitura, 

apresentando a quantidade de dias no intervalo de leitura, e a quantidade de dias por unidades consumidoras

lidas;

 Disponibilizar relatório analítico e sintetizado de acompanhamento do status das faturas emitidas. Exemplo:

Emitidas de forma automática, Emitidas de forma manual, Canceladas, Parceladas, Quitadas;

 Disponibilizar relatório analítico de acompanhamento, da situação de documentos separados por situação e 

por tipo de unidadeconsumidora;

 Disponibilizar relatório detalhado, contendo a quantidade de faturas e valores arrecadados por data de 

remessa, data de pagamento, data de crédito e banco, com base no fechamento da arrecadação;

 Disponibilizar relatório sintetizado de acompanhamento, da situação de documentos separados por situação 

e por tipo de unidade consumidora;

 Disponibilizar relatório sintetizado dos parcelamentos por clientes, a fim de demonstrar o total da divida, 

número de parcelas, valor da parcela, e valores e nº de parcelaspendentes;

 Disponibilizar relatório detalhado, a fim de possibilitar a análise dos parâmetros de qualidade de água, antes 

do fechamento mensal dos parâmetros laboratoriais;

 Disponibilizar relatório detalhado, a fim de possibilitar uma análise dos parâmetros de qualidade de água, 

após o fechamento mensal dos parâmetros laboratoriais;

 Disponibilizar relatório detalhado, a fim de permitir a visualização dos dados anuais de qualidade de água;

 Disponibilizar relatório detalhado, do cronograma mensal de coleta de material para análises laboratoriais;

 Disponibilizar relatório detalhado de acompanhamento das análises laboratoriais;

 Disponibilizar relatório detalhado de acompanhamento do parâmetro de qualidade da água “turbidez”;

 Disponibilizar relatório de acompanhamento de recoleta de material para análises laboratoriais;
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 Disponibilizar relatório de acompanhamento das observações associadas as análises laboratoriais;

 Disponibilizar painel de controle detalhado, listando as análises fora de conformidade;

 Disponibilizar painel de controle detalhado, listando as análises fora de conformidade, divididas por pontos de

coleta;

 Disponibilizar relatório detalhado, de ligações e consumo de água, subdivididos por coleta;

 Disponibilizar relatório detalhado, mostrando erros ao processar arquivos de terceiros, ao realizar a carga e 

descarga de coletores;

 Disponibilizar relatório detalhado, mostrando o numero de leituras realizado dentro do mês, que pode ser 

filtrado por leiturista e porsetorização;

 Disponibilizar relatório que mostre o número de ocorrências de leitura efetuadas por leiturista;

 Disponibilizar relatório detalhado que mostre o tempo realizado entre as leituras realizadas, por leiturista e 

que mostre também o tempo total de leituras e a quantidade;

 Disponibilizar relatório sucinto que mostre o total de leituras en viadas aos coletores e o que já foi lido, 

podendo ser filtrado por agrupamento, por setor ou quadra;

 Disponibilizar relatório detalhado que mostre o total de leituras que não retornaram ou não foram gravadas;

 Disponibilizar relatório que mostre como foi realizada a distribuição das leituras no coletor, por coletor, 

agrupamento, o numero de leituras e impressões realizadas, bem como a quantidade de bobinas utilizadas;

 Disponibilizar relatório para efetuar leituras de formamanual;

 Disponibilizar relatório detalhado que mostre os dados das leituras que ficaram retidas para verificação por 

excesso de consumo;

 Disponibilizar relatório detalhado que mostre os dados das leituras que ficaram retidas e um histórico de 

consumos de meses anteriores para comparação e análise;

 Disponibilizar relatório detalhado para que seja revisado as leituras que ficaram retidas para análise;

 Disponibilizar relatório detalhado que faça a comparação do consumo anterior com o atual;

 Disponibilizar relatório detalhado que mostre ao cliente que o consumo do mês atual esta acima da média;

 Disponibilizar relatório detalhado, com intervalo de datas, de ligações cortadas e que não foram ainda 

religadas;

 Disponibilizar relatório detalhado dos serviços operacionais de corte realizados;

 Disponibilizar relatório detalhado dos serviços operacionais de corte a realizar, que sofreram notificação por 

falta de pagamento;

 Disponibilizar relatório que mostre os materiais utilizados nos serviços;

 Disponibilizar relatório que mostre os materiais existentes em estoque, para os serviços operacionais;

 Disponibilizar relatório que mostre o inventário dos materiais utilizados, por equipe;

 Disponibilizar relatório que mostre os serviços operacionais que foram programados para empresas 
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terceirizadas;

 Disponibilizar relatório, detalhando ou não por serviço realizado que mostre a medição dos serviços 

realizados por empresas terceirizadas;

 Disponibilizar relatório detalhado que mostrem de forma agrupada, os serviços executados por  empresas

terceirizadas;

 Disponibilizar relatório detalhado que mostre a movimentação (instalação, retirada) de hidrômetros;

 Disponibilizar relatório detalhado que mostre informações para fiscalizar unidades com hidrômetro;

 Disponibilizar relatório que mostre o tempo de serviço referente a reparo deredes;

 Disponibilizar relatório que mostre os serviços por insumos;

 Disponibilizar relatório que mostre o acompanhamento dos serviçosrealizados;

 Disponibilizar relatório que mostre o total de serviços gerados, demonstrando o que foi solicitado no balcão, 

por telefone, email;

 Disponibilizar relatório que mostre uma previsão de quantidade em metros quadrados para realizar 

repavimentação asfaltica;

 Disponibilizar relatório que mostre a quantidade de insumos utilizados por obra;

 Disponibilizar relatório que permita analisar de forma sucinta ou detalhada os diversos estágios em que os 

serviços se encontram;

 Disponibilizar relatório que mostre o tempo excedido dos serviços realizados diante do prazo estabelecido na 

parametrização do código;

 Disponibilizar relatório que mostre o tempo médio dos serviços realizados;

 Disponibilizar relatório que mostre os serviços que foram abertos de acordo com a ocorrência de leitura 

realizada;

 Disponibilizar relatório que mostre o tempo excedido de serviços programados e finalizados;

 Disponibilizar relatório que mostre o tempo total dos serviços realizados;

 Disponibilizar relatório que mostre os estágios de tempo dos serviços executados (deslocamento, espera,

execução);

 Disponibilizar relatório dos serviços que saíram para campo e não foram executados;

 Disponibilizar relatório espelho de todas as ordens de serviços solicitadas de um determinado período;

 Disponibilizar relatório detalhado que mostra a quantidade de serviços solicitados de um determinado setor 

da empresa, destacando em que situação o(s) mesmo(s) se encontra(m),e a quantidade dentro e fora do 

prazo estipulado;

38.6 AGENDAMENTO ATENDIMENTO POR INTERNET
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Para reduzir as filas e agilizar ainda mais o atendimento, disponibilizar recurso de agendamento pela web, que pode ser 
integrado ao website de atendimento. As senhas emitidas pela web serão chamadas pelo painel da mesma forma que 
as demais senhas assim que houver um guichê disponível, sem qualquer complicação para o usuário.

1.1 GESTÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

A solução ofertada deverá fornecer um conjunto de recursos que possibilite o controle de qualidade de água e 
efluente, estando totalmente aderente a Portaria 2914/2011 e Decreto 5440/2005 do ministério da saúde, 
fornecendo no mínimo as seguintes funcionalidades:

a) Deverá ser possível cadastrar, através de parametrizações no siste ma, isto é, sem necessidade de qualquer 
alteração no código fonte, no mínimo os seguintes parâmetros:

1. Clientes requisitantes (clientes externos e internos);
2. Unidades operacionais (Laboratórios, administrativas eoperacionais);
3. Usuários(Coletores, Distribuidores, Analistas, Supervisores, Gestores);
4. Pontos de Coletas permitindo definir por ponto de coleta quais são os parâmetros de qualidade de

água que devem ser analisados e suas informações relevantes (inclusive imagens);
5. Sistemas de distribuição de água tais como: estações de tratamento de água, reservatórios, redes 

de água, cadastro dos trechos de rede água, cadastro de fonte de água  externas, cadastro das 
elevatórias de água, cadastro de poços de abastecimentode água;

6. Órgãos regulamentadores, portarias, licenças ambientais e deoperação;
7. Inúmeros tipos de amostras;
8. O plano amostragem para a rede de distribuição possibilitando ainclusão de todos os parâmetros 

previstos na Portaria 2914/2011 e também a possibilidade da inclusão de outros parâmetros de 
qualidade da água a serem determinados pelaAutarquia;

9. O plano amostragem de tratamento possibilitando a inclusão de todos os parâmetros previstos na 
Portaria 2914/2011 e também a possibilidade da inclusão dos parâmetros de qualidade 
determinados pelo CONAMA;

b) A solução ofertada deverá gerenciar todo o tramite dos ensaios, desde a programação da amostragem (plano 
de amostras), passando pela coleta, distribuição e ensaios da amostra, até a inclusão, validação e 
publicação de seus resultados.

c) A solução ofertada deverá ser possibilitar a identificação do status das amostras em todas as fases do 
processo. Este status deverá possibilitar verificar a situação da amostra dentro do fluxo de trabalho do 
processo de análise laboratorial e sob qual responsabilidade exemplos de status possíveis:( 
PROGRAMADA, AGUARDANDO COLETA, COLETADA, AGUARDANDO ANÁLISE, AGUARDANDO 
VALIDAÇÃO, VALIDADA, PUBLICADA).

d) Possibilitar para definir e programar de forma fácil as rotas de coleta na rede de distribuição, permitindo a 
gestão completa de todo cronograma da coleta de váriospontos;

e) Possibilitar a emissão de formulários de preparação de coleta e deverão estar disponíveis no mínimo as 
seguintes informações: responsáveis pela coleta e pela análise, data programada para coleta, ponto de 
coleta, parâmetro, método de análise, frasco e quantidade.

f) Possibilitar o registro da coleta para a rede de distribuição, possibilitando o cadastro das coletas e analises 
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por dia e ponto de coleta;

g) Na impossibilidade de se realizar a coleta, deverá ser possível reprogramá-la para outra data ou ainda deixá-
la pendente, sem data prevista para novacoleta;

h) Possibilitar definir quais os parâmetros será analisado em cada etapa do tratamento de água, bem como 
possibilitar o registro das coletas e analises do sistema de tratamento;

i) Permitir a recepção (identificação) da amostra por código de barras e manualmente (digitação do código de
identificação);

j) A solução ofertada deverá permitir a emissão de um formulário (Boletim de Análise) contendo os  campos
necessários para o registro manual dos dados analisados e calculados para a amostra;

k) A solução ofertada deverá possibilitar ao usuário transcrever os resultados do Boletim de Análise para o 
sistema de forma a registrá-los;

l) Possibilitar o registro das paradas da estação de tratamento de água, de forma manual e através de 
integração com sistema supervisório instalado na ETA. Sendo que os tempos registrados devem ser 
considerados nos cálculos de fechamentos das analises para os parâmetros que são influenciados em 
função da frequência do tempo de funcionamento da estação de tratamento de água;

m) Disponibilizar o cadastro dos produtos utilizados na dosagem das etapas do tratamento de água;

n) Disponibilizar funcionalidade que permite realizar a recoleta de análise, possibilitando gerar ou cancelar a 
recoleta das coletas que ficaram fora dos valores permitidos pelaportaria;

o) A fim de atender à supervisão de resultados equívocos, o sistema d everá permitir a edição dos resultados de 
um ensaio por usuários supervisores mediante a inclusão de observações que justifiquem a alteração, 
mantendo em histórico o(s) resultado(s) substituído(s) e o resultado final, mantendo a identificação dos 
usuários responsáveis pelas alterações dosresultados

p) Quando o usuário responsável pela validação dos resultados decidirem por não confirmar o resultado do 
ensaio por motivo qualquer, este poderá designar a amostra para uma reanálise. NestE a solução 
ofertada deverá alterar o status da amostra para, em reanálise mantendo o resultado não confirmado para a 
amostra em seu histórico e abrindo um novo processo de Ensaio. Este cadastro deverá manter o registro do 
motivo da reanálise;

q) Permitir alterar o status do resultado da amostra para cancelado, mantendo o resultado não c onfirmado para 
a amostra em seu histórico e registrar o motivo do cancelamento;

r) Disponibiliza funcionalidade que permite realizar o fechamento mensal dos parâmetros de qualidade da água, 
onde devem ser feito todos os cálculos e validações indicando se os parâmetros informados estão dentro dos
padrões estabelecidos pela portaria e plano de amostragem definido pela empresa;

s) Disponibilizar funcionalidade que permite definir o nível de fecha mento (sistema de abastecimento, plano de 
amostragem ou reservatório) que deverá ser considerado para as informações de parâmetros de qualidade da 
água que devem ser publicados nas faturas, possibilitando ao usuário definir o nível de informação a ser
divulgada;
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t) Disponibilizar funcionalidade que permite monitorar em tempo real as coletas realizadas, pendentes e 
programadas;

u) Disponibilizar funcionalidade que permite monitorar em tempo real as análises pendentes e parcialmente 
realizadas;

v) Permitir gerar todos os formulários de controle e cadastro exigidos pela vigilância sanitária;

w) O sistema deverá permitir a publicação de resultados através do site da Entidade. Esta aplicação deverá 
permitir aos clientes, terem acesso aos resultados de amostras já publicadas por ponto de  coleta;

39 - Todos os requisitos técnicos relacionados no Termo de Referência são de atendimento obrigatório e deverão ser 
demonstrados na fase de avaliação de conformidade em até 05 dias após a convocação. A proposta que deixar de 
atender a qualquer um dos requisitos especificados será desclassif icadadas.

40 - FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO DE ENTREGA

38.1 Prazo

38.1.1A contratação vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinaturado contrato, podendo ser
prorrogada nos termos do Inciso IV do art. 57, daLein. 8.666/93 e alterações vigentes.

38.2 Condições de pagamento

38.2.1O pagamento seráefetuado mensalmente apósaaferiçãodaprestação dos serviços e mediante apresentação da
nota fiscal/fatura de serviços devidamente atestada pela fiscalizaçãodocontratoematé10(dez)diasdomêssubsequente
àprestaçãodosserviços.

40.3 Especificação e Quantitativo

40.3.1Oprazoparaconversãodedados e implantação  serádeaté30(trinta) dias,apósaemissãodaOrdemdeServiços.

39 - PRAZO DE VALIDADE DAPROPOSTA

39.1 O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contadosdadatadaabertura
da licitação, nosilêncioassim seráconsiderado.

40 - FUNDAMENTO LEGAL

40.1 A contratação objeto deste Termo de Referência tem amparo legal na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

41 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas dos serviços prestados estarão asseguradas através da 
Lei Orçamentária Anual, mediante os elementos discriminados:

Unidade Orçamentária: 0505 - Secretaria Municipal de Administração; 

Código 04.122.0037.2.018 - Manutenção da Secretaria Municipal de 
Administração;
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
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43.1. A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para 
atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município.

42 - DO CRITÉRO DEJULGAMENTO

42.1 Para fins de julgamento das propostas, será considerada vencedora aquela que ofertar omenor preço, desdeque
atendam as exigênciasdo respectivoedital.

42.2 Os preços estimados tiveram como base legal, em cotação realizada pela Prefeitura de Itaituba no mercado 
regional ou nacional.

43 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

43.1 Os preços ofertados devem ser expressos em real, unitários e totais e devem compreender todos os
custos e despesas que, direta ou indiretamente decorra do cumprimento pleno e integral do objeto deste edital.

43.2 Os serviços deveram ser prestados de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, e as
Normas Regulamentadores relacionadas ao mesmo, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam oulhes diminuamo valor, conforme
diploma legal.

43.3 O contratante poderá a qualquer momento solicitar informações ou alterações no projeto executivo, inclusive
após a sua entrega final.

  ITAITUBA - PA, 02 de Julho de 2019

____________________________________________
RONISON AGUIAR HOLANDA

PREGOEIRO
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