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PROPOSTA COMERCIAL 
 

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA 
Prezado(a) Senhor(a) 

 
A Layout Sistemas tem a satisfação de apresentar-lhe a proposta de licenciamento de Sistemas 

informatizados, para automatização das tarefas do setor de Recursos Humanos. 

O objeto desta proposta é a licença de uso e a manutenção dos sistemas descritos abaixo. 

 

Com mais de 25 anos no mercado de software, a Layout Sistemas é uma empresa que está 

presente no norte e nordeste do país, focada no desenvolvimento de soluções inovadoras, 

contando com a expertise de um time de profissionais altamente qualificados, utilizando-se das 

melhores ferramentas e metodologias no mercado, levando aos nossos clientes soluções 

práticas para administração pública municipal.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Layout Folha 

Garante agilidade na confecção de sua folha mensal, devido todos os processos que envolvem 

cálculos serem automáticos, as rotinas são customizáveis, permitindo que o sistema se 

identifique ao máximo com seu município. Os relatórios são flexíveis, dinâmicos e oferecem 

alternativas de geração em formatos diversos para facilitar nas tomadas de decisão. 

O software está sempre atualizado com a Legislação vigente e acompanha a evolução 
das exigências legais, como também com a remessa de dados para os Tribunais de 
Contas. 

Integração Sistêmica 

Informamos a todos nossos clientes, parceiros e 

clientes potenciais que nossos softwares podem ser 

integrados com qualquer sistema que disponibilize 

o serviço de integração, pois entendemos que a 

integridade das informações compartilhadas entre 

os sistemas torna o trabalho das entidades públicas 

mais ágil e eficaz. 

Ressaltamos ainda que embora não exista a 

integração sistêmica, o cliente não ficará 

impossibilitado de gerar as informações (PCASP, 

Prestação de contas) para os órgãos reguladores 

http://www.layoutsistemas.com.br/
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 Multiempregadores; 

 Pensão alimentícia: cadastro de dependentes beneficiários. Recibo e listagens de pensões 

alimentícias. 

 Resumo de folha de pagamento contábil. 

 Serviços web: atualização automática de tabelas de valores. 

 Novos eventos informativos disponíveis, incluindo eventos de custo suplementar. 

 Memória de cálculo detalhado com opção de impressão. 

 Criação de folhas adicionais automaticamente dentro de um processamento. 

 Processamento de rescisão em massa e reintegração. 

 Base de impostos acumulando valores de folhas adicionais. 

 Proporção de valores nas folhas adicionais quando a folha normal estiver 

liquidada/fechada. 

 Salvar e carregar filtros de relatórios; 

 Exibição de itens base no formulário de movimentação de folha de pagamento. 

 Calculadora inteligente com montagem de fórmulas. 

 Cadastro único de funcionários 

 Cadastro de afastamento: motivo do afastamento relaciona uma lista de extensão da 

rubrica/eventos, possibilitando que qualquer afastamento tenha um comportamento 

específico e tenha um evento/rubrica referente. 

 Cálculo da licença maternidade extra-orçamentária e orçamentária (período a partir dos 

180 dias), podendo ser representadas com eventos/rubricas separadas. 

 Críticas e controle de documentos e contas inválidas 
 

Layout  on-line 

Garante praticidade para os servidores e economia de recursos como (papel, tonner, tempo) 

para os órgãos públicos. Disponibiliza aos servidores o acesso a seu contracheque assim como 

ficha financeira e declaração de rendimentos em ambiente virtual, podendo ser acessado e 

impresso longe da sua unidade de trabalho ou sede administrativa de seu município, com 

segurança e sigilo das informações. 

Layout Transparência 

O sistema Transparência de Dados Pessoais foi desenvolvido obedecendo todos os padrões de 

qualidade da construção de softwares especializados na área pública, integrando o conjunto 

de sistemas e aplicativos da Layout Sistemas. 

O sistema permite aos Órgãos Públicos Municipais, divulgarem de forma prática e rápida os 

dados relativos ao seu quadro de pessoal (folha de pagamento) e demais informações de 

interesse coletivo.  

Para criação deste produto, ressaltamos aos clientes que suas diretrizes atendem 

perfeitamente à Lei Geral de Acesso à Informação n. 12.527/11, combinado com a Lei da 

http://www.layoutsistemas.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm
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Transparência Fiscal LC n.131/2009, além dos normativos e orientações dos Tribunais de 

Contas. 

 Garantia e segurança da informação com armazenamento de dados em datacenter, não 

sendo necessário contratar provedor de internet; 

 Apresentação e layout todo desenvolvido em ambiente web; 

 Dispensável qualquer tipo de instalação local e, consequentemente, menor custo 

para Entidade Pública; 

 Dispensa contratação de mão-de-obra especializada para operacionalização do TDP e 

exportação de dados para a internet; 

 Total integração com o Sistema Layout Folha, facilitando a exportação de dados em tempo 

real, sem a necessidade de interrupção dos serviços rotineiros no momento da 

transferência das informações para o TDP; 

Tabela de Preços mensais: 

PRODUTOS QNT  VALOR MENSAL VALOR TOTAL 
Arrendamento de Sistema 
Informatizado de Folha de Pagamento 
(Layout Folha), Gerenciador de Dados 
online (Layout Online), Transparência de 
Dados Pessoais (Layout Transparência). 

 
 

12 

 
 

R$ 2.090,00 

 
 

R$ 25.080,00 

 

 

Fechando o pacote completo, temos condições diferenciadas.  

O valor da implantação é cobrado para fazer face as despesas de deslocamento, 

hospedagem, alimentação e horas técnicas trabalhadas, conforme a quantidade de dias 

que o técnico se encontrar á serviço no município. 

Acesso a internet 1 mega

REQUISITOS MÍNIMOS

Item

Computador Intel Celeron Dual Core, 4GB, HD 500GB, Windows 10

Monitor 14 polegadas

Leitor biometrico Hamster DX Model: HFDU06

 

Atenciosamente, 
 

         

Jackson da Silva Vieira 
Diretor Comercial 

LAYOUT SERV. DE  INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA. EPP 

http://www.layoutsistemas.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm
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