
Plano de Ação – Município de Holambra – Estado de São Paulo – SIAFIC – Cumprimento do 

Decreto Federal nº 10.540/2020 – Art. 18 

 

Ação a ser tomada Quem tomará Quando tomará Onde será tomada Por que Como será tomada Custo da ação 
Estudo do disposto 

no Decreto nº 
10.540/2021 

Membros da 
comissão e 

contador da 
Câmara Municipal 

e Autarquia 

Maio de 2021 Prefeitura de 
Holambra 

Para resolução das 
próximas etapas 

de implantação do 
SIAFIC 

Com reuniões, 
estudos de casos, 
acompanhamento 
das manifestações 

do TCE/SP e da 
doutrina acerca do 

assunto 

Sem custo 

Análise dos 
sistemas 

atualmente em uso 
na Prefeitura, 

Câmara e 
autarquia 

municipal, com 
estudo dos termos 

de referência de 
cada contrato 

Membros da 
comissão e 

contador da 
Câmara Municipal 

e Autarquia 

Junho de 2021 Prefeitura e 
Câmara Municipal 

Para resolução das 
próximas etapas 

de implantação do 
SIAFIC 

Com reunião dos 
membros da 
comissão e 

representantes dos 
demais órgãos 

Sem custo 

Análise do tempo 
de duração dos 

contratos 
atualmente 

vigente 

Membros da 
comissão e 

contador da 
Câmara Municipal 

e Autarquia 

Julho de 2021 Prefeitura e 
Câmara Municipal 

Para resolução das 
próximas etapas 

de implantação do 
SIAFIC 

Com a reunião de 
dados sobre o 

vencimento dos 
contratos 

Sem custo 

Reunião com o 
representante da 

Membros da 
comissão e 

Julho de 2021 Prefeitura de 
Holambra 

Para resolução das 
próximas etapas 

Reunião dos 
membros da 

Sem custo 



empresa 
atualmente 

fornecedora de 
software da 
prefeitura e 

demais 

contador da 
Câmara Municipal 
e Autarquia e os 

representantes da 
empresa 

fornecedora de 
software 

de implantação do 
SIAFIC 

comissão e 
representante da 

empresa 
fornecedora de 

software 

Reunião com 
representantes de 
outras empresas 

de software (caso 
seja necessária a 

realização de 
licitação para o 

exercício de 2023) 
– empresas 

convidadas por 
edital 

Membros da 
comissão e 

contador da 
Câmara Municipal 

e Autarquia 

Agosto e setembro 
de 2021 

Prefeitura de 
Holambra 

Para análise (se for 
o caso) de outras 

soluções de 
softwares, visando 

a elaboração de 
um Termo de 

Referência 
considerando 

experiências já 
existentes no 

mercado 

Fornecedores de 
softwares 

cadastrados na 
prefeitura 

municipal e 
Câmara (a serem 

chamados por 
edital) 

Sem custo 

Estudo de 
experiências já 
existentes no 
mercado de 

software 

Membros da 
comissão e 

contador da 
Câmara Municipal 

e Autarquia 

Outubro de 2021 Prefeitura e 
Câmara 

Para elaboração de 
edital de licitações 
com conhecimento 

das experiências 
de mercado 

Pesquisa de 
mercado 

Sem custo 

Seminário 
Municipal 

envolvendo a 
Câmara 

Membros da 
comissão e 

contador da 
Câmara Municipal 

e Autarquia 

Novembro de 2021 Centro de 
Convenções de 

Holambra 

Divulgação do 
SIAFIC 

Reunião dos entes 
e representantes 

dos mesmos – 
envolvimento das 

autoridades 

R$ 2.000,00 

Elaboração do 
termo de 

referência com as 

Membros da 
comissão e 

contador da 

Janeiro de 2022 Prefeitura  Contratação de 
uma solução para 
atender ao SIAFIC 

Abertura do 
processo de 

Sem custo 



características dos 
sistemas, em 

obediência ao que 
dispõe o  

Câmara Municipal 
e Autarquia 

licitação (se for o 
caso) 

Licitação (se for o 
caso indicado) 

Prefeitura Março de 2022 Prefeitura Para contratação 
do aplicativo a ser 

usado 

Com a publicação 
do edital na 
modalidade 

escolhida 

R$ 300.000,00 (ou 
valor estimado à 

época) 

Início da 
implantação do 

SIAFIC no 
município de 

Holambra 

Prefeitura Maio de 2022 Prefeitura Implantação e 
utilização dos 

sistemas do SIAFIC 

Contratação da 
empresa 

Custo licitado 

Ampla divulgação 
do SIAFIC, 

disponibilização 
nos portais de 
transparência 

Prefeitura Maio de 2022 Prefeitura Para conhecimento 
da população 

Divulgação em 
reportagens, sites, 

redes sociais 

R$ 1.000,00 (ou 
valor estimado à 

época) 

Envio ao TCE, 
Ministério Público 

do Estado e 
entidades sociais 
do link do novo 

portal contendo o 
SIAFIC e aos 

controles internos 
e externos dos 

órgãos respectivos 

Holambra Junho de 2022 Prefeitura Conhecimento das 
autoridades 

Envio de ofício e 
comunicados 

Sem custo 

 


