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Belém, 04 de janeiro de 2019. 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
A 
CÃMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. 
A empresa GDJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, há 09 anos é especializada na 
informatização de Prefeituras e Câmaras Municipais, e oferece sistemas para todos 
os setores dos Municípios. 
Todos os sistemas apresentam recursos que facilitam a rotina da administração 
municipal, estabelecendo de forma eficaz sistemas diversos que cumprem 
rigorosamente todas as solicitações dos diversos órgãos fiscalizadores, como TCM, 
TCU, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL DO BRASIL dentre outros. 
Desenvolvidos para o ambiente Windows, todos os sistemas são de fácil execução, 
com a total segurança de um Banco de Dados Relacional.  
O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO está totalmente preparado para 
executar todas as rotinas de um Setor de Pessoal; 

• Geração Automática do Econtas (TCM), SIAP (Sistema Integrado de Atos de 
Pessoal-TCM-PA) - Compatível com qualquer sistema de Contabilidade; 

• Cálculo de Folha de Pagamento Mensal, Quinzenal, 13º Salário e 
complementares; 

• Controle de Programação e Cálculo de Férias; 
• Elaboração da RAIS, DIRF e MANAD; 
• Elaboração da GEFIP integrada com Cadastro de Prestadores de Serviços 

para registro de movimentações contábeis.  
• Geração de Folha para pagamento via toda a rede bancária; 
• Emissão de diversos relatórios gerenciais - Comparativos mensais e 

personalizados pelo usuário; 
• Acompanhamento Plano de Cargos e Carreiras, controle da Previdência 

Municipal, acompanhamento de Histórico Funcional de Servidores; 
• Contra-Cheques via WEB 
• Rotinas Diversas  
• Portal da transparência de servidores 
• Suporte para estruturação do sistema da folha de pagamento, divisão 

conforme orçamento – unidade gestora  - unidade orçamentária – 
departamento.  

• Sistema todo adaptado à obrigatoriedade do ESOCIAL 
• Importação do banco de dados de servidores de outros sistemas 

 
Valor mensal da proposta R$ 500,00( Quinehtnos Reais). 
Instalação e treinamento no município da contratante. 
Colocamo-nos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. 
Atenciosamente, 
 
 
 
Gilson Dias  –  (91) 98445-3662 / (91) 98026-8953 

Diretor Técnico 
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