


QUEM SOMOS? 



A Prodata Gestão Estratégica é uma empresa  que há mais de 30 anos oferece soluções 
em softwares para Gestão Pública focada em desenvolver soluções em T.I e serviços que 
aumentam a eficácia da gestão dos clientes. O sistema Prodata possui módulos inter-
relacionados que oferecem vantagens e facilidades para atender com excelência todas 
as necessidades da Gestão Pública com segurança, ações geradoras de incremento de 
receitas, redução de custos, transparência administrativa, qualidade de atendimento e 
serviços para o cidadão com controle total do processo administrativo do município em 
diferentes áreas. 

 
QUEM SOMOS 



MISSÃO E VALORES 



Sua Missão está diretamente ligada com o desenvolvimento social e econômico dos 
municípios que atende. Para isso, possui profissionais altamente especializados para 
oferecer soluções por meio de consultorias e assessorias em todas as áreas: Sistemas 
Gerenciais, Gestão Administrativa, Gestão Financeira, Gestão Tributária e Gestão Social. 
Desta forma nossos valores estão estruturados na excelência ao atendimento de maneira 
eficiente para garantir o melhor resultado. Assim, investimos em aprendizagem e 
reciclagem, constantes, para alcançar o conhecimento global de todas as nossas áreas de 
atuação. 

MISSÃO E VALORES 



CENTRAL DE SERVIÇOS 



CENTRAL DE SERVIÇOS 

Implantação: 
Estabelece etapas - parametrização, 
documentação, acompanhamento, 

validação de processos e rotinas - 
para que o suporte instale o 

software deixando-o pronto para a 
utilização. Para isso, é elaborado 

um Plano de Projeto em conjunto 
com o cliente e a Prodata. Este 

plano pode ser alterado, modificado 
ou ampliado, periodicamente, de 

acordo com a demanda, matendo-
se a última versão aprovado nos 

casos de não acordo com as 
mudanças propostas. 

Suporte Help Desk: 
Uma equipe com 

profissionais capacitados e 
altamente treinados para 
solucionar as demadas do 

sistema Prodata fica 
disponível online na sede 

administrativa da Prodata em 
Goiânia. Eles são capazes de 
resolver desde as demandas 

mais rápidas até as mais 
complexas sem que o cliente 

necessite deslocar-se ou 
abandonar seu posto de 

trabalho. 

Suporte In Loco: 
Para facilitar o atendimento e 
estar alinhado com as demandas 
e particularidades de cada um de 
seus clientes é oferecida a opção 
da presença de um técnico capaz 
de auxiliar a utilização e solução 
de dúvidas/problemas. Este 
profissional é contratado e 
treinado pela Prodata e fica 
responsável pelo atendimento 
diretamente no município como 
forma de estreitar o 
relacionamento e solucionar com 
eficiência qualquer demanda. 



FÁBRICA DE SOFTWARE 



A Fábrica de Software é responsável pelo desenvolvimento de “customizações” do 
sistema padrão e em outras tecnologias de acordo a necessidades dos clientes. Os 
projetos seguem um processo padrão definido, adaptado e continuamente melhorado, 
com planos de trabalhos que incluem identificação de riscos e suportam o 
acompanhamento do trabalho. Mantém critérios de medições e decisões formais que 
garantem integridade e visibilidade objetiva.  

FÁBRICA DE SOFTWARE 



ATENDIMENTO PERSONALIZADO 



ATENDIMENTO PERSONALIZADO 

Relacionamento:  
Com a finalização da implantação 
do sistema Prodata uma equipe é 

responsável por manter contato 
com todos os clientes para 

identificar possíveis falhas do 
sistema para a realidade do 

município e adequar as soluções 
propostas no software para o perfil 

do cliente. A partir desta relação 
estreitamos nosso contato com as 

prefeituras e mantemos o 
desenvolvimento do nosso software 

Treinamentos: 
O cliente pode solicitar a realização de 
treinamentos para seus usuários nas 
modalidades presencial CTP (gratuitos) - com 
agendamento prévio e realizados no Centro de 
Treinamentos Prodata (CTP) com computadores 
individuais, data show e material didático - ou 
presencial in loco - realizados nas prefeituras 
com custo subsidiado pelo contratante. As 
solicitações podem ser na Central do Cliente ou 
pelo email rh@prodata.inf.br. Todos os 
treinamentos possuem certificados de 
participação. 



ONDE ESTAMOS 



Atuamos nos mais 
importantes estados das 
regiões Centro-Oeste e 
Sudeste do Brasil com um 
sistema 100% web, 
completamente integrado e 
que atende totalmente os 
layouts dos Tribunais de 
Contas do Municípios e/ou 
Estaduais, além do Programa 
de Contas Aplicado ao Setor 
Público (Pcasp). 

ONDE ESTAMOS 



SISTEMA GERENCIAL 



SISTEMA GERENCIAL 

Business Inteligence: 
Em português, Inteligência do 

Negócio (B.I - do termo em 
inglês Businesse Intelligence). 

Com o B.I o gestor público é 
capaz de identificar e analisar, 

estrategicamente, por meio de 
gráficos e relatórios online, 

todo o planejamento do 
município.   



SISTEMA GERENCIAL 

Serviços Online: 
Atende à Lei nº 131/2009 – Lei 

de Acesso à Informação, no 
que se refere à transparência 

da gestão fiscal. Assim, facilita 
o gerenciamento das ações 

planejadas para a gestão do 
município, ou órgão público, 

integrado ao Portal da 
Transparência. 



GESTÃO ADMINISTRATIVA 



Gestão Pessoal: 
 Este módulo incrementa a Administração 

de Recursos Humanos e gerencia os 
processos de Administração Pessoal. 

Promove o gerenciamento completo de 
dados cadastrais e do histórico de 

informações das diversas categorias 
funcionais com base em informações de 

admissão, qualificação profissional, 
evolução salarial, lotação e folha de 

pagamento.  

GESTÃO ADMINISTRATIVA 



Legislação: 
O módulo Legislação é a 

solução mais indicada para o 
extenso volume de 

documentos que compõem os 
arquivos do poder público, 

pois armazena e gerencia de 
forma eficiente, organizada e 
segura toda a documentação.  

GESTÃO ADMINISTRATIVA 



Compras/Almoxarifado:  
O módulo Compras é um 

sistema eficiente que oferece 
ao município legitimidade em 

todos os processos de 
compras e licitações. O 

sistema auxilia nas 
contratações de serviços ou 

compras de produtos, 
originários ou não de 

licitações.  

GESTÃO ADMINISTRATIVA 



Patrimônio: 
No módulo Patrimônio, há um controle da 

administração de todos os bens 
patrimoniais do órgão público. Atua como 

um gestor dos bens municipais 
disponibilizado a todos os departamentos 

que geram movimentação de bens. O 
módulo permite a gestão do patrimônio 

desde a aquisição até a baixa com controle 
e acompanhamento dos processos. 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 



Frota:   
O módulo Frota é um grande 

aliado no controle e 
gerenciamento dos gastos na 

administração pública. O 
sistema está integrado ao 

cadastro de bens 
patrimoniais e dos produtos, 

no módulo Compras. 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 



Protocolo: 
O módulo Protocolo oferece ao cidadão 

eficiência e agilidade no atendimento, 
contribuindo para a desburocratização, 

diminuição de custos operacionais e para a 
redução de tempo da tramitação dos 

processos. Administra o fluxo de 
documentos da prefeitura, controlando 

todas as etapas do processo, desde a 
entrada no sistema até seu arquivamento. 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 



Biblioteca: 
 O módulo Biblioteca oferece ao município 

um serviço de qualidade que atende com 
eficiência as necessidades dos leitores e 

dos profissionais da área na pesquisa por 
exemplares, catalogação e organização dos 

itens do acervo, com praticidade no 
cadastro dos empréstimos e devoluções 

dos materiais, além de oferecer aos 
usuários acesso às obras via internet.  

GESTÃO ADMINISTRATIVA 



Cemitério: 
O módulo Cemitério é utilizado para 
armazenar e pesquisar informações 
dos cemitérios dos municípios. Seu 

sistema permite controlar as 
ocupações de sepulturas, concessões, 

falecimentos e obituários por meio 
de uma sofisticada programação 

estatística e de relatórios de 
gerenciamento. 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 



Pregão Presencial:  
O módulo Pregão Presencial é indispensável 

para a Administração na gestão de seus 
processos licitatórios, pois garante alta 

qualidade e eficiência neste processo. É um 
programa completo e de fácil navegação uma 

vez que o software realiza de forma automática 
todos os procedimentos necessários para 

otimizar o processo licitatório. As operações 
executadas totalmente em conformidade com 

a legislação vigente.  

GESTÃO ADMINISTRATIVA 



Controle Interno: 
Já o módulo Controle Interno é 

indispensável para a execução e 
controle das atividades de Auditoria. 

Realiza e controla auditorias, 
processos e obrigações. Totalmente 

parametrizável, pode ser configurado 
de acordo com as necessidades e 

realidade do órgão.endizagem. 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 



GESTÃO FINANCEIRA 



Contábil:   
Desenvolvido a partir do conceito de 

integração sistêmica, aplicado a todos 
os módulos do Prodata, permite 

registro rápido, eficaz e eficiente das 
informações administrativos. Assegura 

que todos os lançamentos contábeis 
só sejam efetuados no último nível de 

desdobramento da conta. 

GESTÃO FINANCEIRA 



Financeiro: 
O módulo Financeiro proporciona 

autonomia para compreender e gerir todos 
os fluxos de caixa, com segurança no 

controle de das informações bancárias. 
Envolve todas as atividades financeiras. O 

módulo é capaz de gerir informações de 
qualidade e em tempo hábil para as 

tomadas de decisão e planejamento, 
gerando melhorias no controle de 

informações e desempenho financeiro. 

GESTÃO FINANCEIRA 



Planejamento: 
 O módulo Planejamento é um software 
completo para uma gestão estratégica e 

orçamentária que trata da elaboração de 
metas, planejamento estratégico, receitas, 
despesas orçamentárias além da criação e 
manutenção do PPA, LDO E LOA. Com este 

módulo é possível gerenciar  relatórios e 
gráficos para uma visão completa dos 

indicadores da gestão.  

GESTÃO FINANCEIRA 



Orçamento: 
Foi desenvolvido com o conceito de ser 
uma ferramenta de soluções completas 

para as prefeituras. Desta maneira, envolve 
todas as diretrizes do plano de governo e 

dos recursos por meio do orçamento e 
Plano Estratégico, baseado na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Plano 
Plurianual (PPA). Utiliza os princípios do 

Balanced Scorecard para controlear as 
atividades orçamentárias  

GESTÃO FINANCEIRA 



GESTÃO TRIBUTÁRIA 



Nota Fiscal Eletrônica:  
O sistema de Nota Fiscal Eletrônica é uma 
maneira eficiente e segura de emissão de 

notas para serviços prestados. O 
contribuinte, pode tem acesso a todo o 

processo onilne, com a opção de enviar os 
dados via e-mail. Os órgãos fiscalizadores 

têm controle sobre a sonegação e, com 
isso,  aumentam a arrecadação.  

GESTÃO FINANCEIRA 



Tributário: 
O módulo Tributário contempla o 

gerenciamento de ITBI,         
gestão cadastral, fiscalização 

fazendária, dívida ativa, controle 
de arrecadação, atendimento ao 

cidadão, gestão de IPTU, controle 
de Taxas e Impostos e  

procuradoria tributária 

GESTÃO FINANCEIRA 



GESTÃO SOCIAL 



Atendimento ao Cidadão: 
O módulo Atendimento ao 

Cidadão é um eficiente 
canal de comunicação entre 

o cidadão e o município, 
que resulta no controle de 

qualidade dos serviços 
prestados à população.  

GESTÃO SOCIAL 



Educação:  
É uma ferramenta completa de integração 
entre a Secretaria Municipal de Educação, 

as instituições de ensino da rede e todas 
as outras Secretarias do Município por 

meio de uma base única. O sistema 
dispõe de seis módulos estratégicos: 

Secretaria, Unidade de Ensino, o Portal do 
Professor, o Portal do Coordenador, o 
Portal do Aluno e a Chamada Pública.  

GESTÃO SOCIAL 



Saúde: 
O módulo Saúde concentra em uma 

base de dados única as rotinas da 
Secretaria de Saúde, Unidades de Saúde, 

Enfermeira, Consultório, Farmácia, 
Laboratório e Portal da Saúde. O Sistema 

ainda contribui para o trabalho dos 
médicos em seus atendimentos, 

consultas clínicas ou emergências e dá 
segurança às  Unidades de Saúde. 

GESTÃO SOCIAL 



Telefone: (62) 3236-1400 
Endereço: Avenida C-104 com C-124,  

nº 451, lote 01, Jardim América, Goiânia 
(GO) CEP: 74.223-045. 

 
facebook/prodatagestaoestrategica 

 

www.prodata.inf.br 
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