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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2020 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, por intermédio do FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede na Rua Pedro Zangrande, nº 125, Centro, João 

Neiva/ES, inscrita no CNPJ nº 14.768.944/0001-18, neste ato representado pela secretária 

municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. Lúcia Helena Cunha da Silva, 

doravante denominada GESTORA DA ATA, considerando o julgamento da licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020, instaurado sob o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

devidamente homologado pela autoridade competente em 27/11/2020, conforme processo nº 

2.259/2020, RESOLVE registrar os preços da empresa CAPTAR CONSULTORIA PÚBLICA LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o nº 24.498.573/0001-55, com sede na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 804 

– Edifício Impacto Empresarial, Santa Luzia, Vitória-ES, CEP 29.045-402, neste ato denominada 

DETENTORA DA ATA, representada por sua Diretora de Projetos, Sra. Miriam Frederico, 

brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob nº098.917.717-33, portadora da Carteira de Identidade 

nº 1.830.598-ES, residente e domiciliada na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Ed. Celebrity, 

Torre 2, Apto. 501, Enseada do Suá, Vitória/ES, atendendo as condições previstas no Instrumento 

Convocatório e mediante as cláusulas seguintes: 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Registro de Preços para futura Contratação de empresa especializada nos Serviços de apoio 

técnico para a gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, auxílio na implantação, 

acompanhamento, criação e prestação de contas de políticas públias, Gestão da Proteção Social 

Básica e Gestão da Proteção Social Especial, com entrega de software de gestão garantindo assim a 

perfeita execução dos serviços, visando a promoção da utilização das bases de dados. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO 

 

2.1. Apoio técnico para os serviços de: 

a)  Identificação e cadastramento de novas famílias, atualização e revisão dos dados do Cadastro 
Único e acompanhamento das famílias cadastradas, informando atravéz do sistema cadastros 
desatualizados, que precisam de ajustes e orientação às equipes técnicas sobre cadastro de famílias; 

b) Desenvolvimento de atividades que visem à promoção da utilização das bases de dados para o 
planejamento de políticas públicas; 

c) Estudo de fluxos de trabalho e proposta de melhorias nos fluxos de trabalho para atendimento 
às famílias e execução de ações de cadastramento; 

d)  Auxilio na gestão intersetorial, com atividades necessárias para o acompanhamento, registro, 
sistematização e análise das informações relacionadas à frequência escolar e à agenda de saúde, 
com a implantação de um software de gestão que permite o gerenciamento e informação em 
tempo real em painel situacional aos gestores; 

e) Através do software de gestão executar o trabalho de gerenciar os benefícios concedidos as 
famílias do Município; 

f)  Apresentar soluções através do software de gestão, com objetivo de promover um esforço 
contínuo de interação e busca de qualidade da gestão do PBF e do Cadastro Único; 

g) Gestão através do software de gestão, realizar gestão das famílias, que não apresentam 
satisfatoriamente as condicionalidades e que estejam em processo de Acompanhamento 
Familiar; 
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h) Gerenciar os benefícios concedidos às famílias, através de prazos, metas e açãos e com 
indicadores sociais instalados em painel situacional para os gestores, facilitando assim a 
tomada de decisão; 

i) Auxílio na medição dos resultados das políticas públicas implantadas; 

j) Apresentar principais impactos das políticas públicas necessárias à população do município; 

k) Pesquisas através do software de gestão junto a população para identificar melhores políticas 
públicas a serem aplicadas nas áreas de maior incidência de pobreza do município; 

l) Identificar necessidades sociais através de pesquisas, e junção de dados da educação, saúde e 
assistência social; 

m) Agregar necessidades e fornecimento de dados das secretarias de saúde e educação; 

n) Medição dos indicadores, ações e metas de cada política púbica; 

o) Decisões estratégicas de recadastramento ativo das famílias; 

p) Criar estratégias de relacionamento com a população, para assim melhor conhecer as 
necessidades sociais, com objetivo de divulgar e comunicar campanhas às famílias através do 
software de gestão; 

q) Promover capacitações aos servidores para melhorar a busca ativa da população elegível para 
políticas públicas; 

r) Auxiliar no gerenciamento dos dados socioeconômicos dos cidadãos através da utilização de 
dados do Cadunico; 

s) Disponibilização de dados cadastrais e informações que permitam a correta identificação da 
população em situação de vulnerabilidade social e elegível para o recebimento de benefícios; 

t) Implantação de novas políticas públicas cabíveis ao município, auxiliando no 
desenvolvimento das propostas do plano de governo do município; 

u) Identificar as políticas públicas existentes e ver o funcionamento efetivo de cada uma; 

v) Acompanhamento de execução dos projetos a serem realizados em cada secretaria a 
aproximação de equipes técnicas com as lideranças de comunidades para identificação de ações e 
projetos a serem apresentados. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SOFTWARE DE GESTÃO 

3.1. O software de gestão a ser fornecido deve atender aos requisitos de funcionalidades e deverá 

ser fornecido por um único proponente. 

 

3.2. Sobre o ambiente tecnológico, o software de gestãodeverá funcionar totalmente via Web, 

linguagem Java, possibilitando sua instalação integrada em todos os equipamentos e secretarias 

onde o gestor deverá controlar, prazos, metas e realização de implantação de políticas públicas já 

existentes e as novas a serem implantadas, além da gestão diária dos serviços socioassistenciais. 

 

3.3. O processo de Instalação do software de gestão deverá ser efetuado de forma padronizada 

e parametrizada, preferencialmente, através de aplicações, evitando que os usuários tenham que 

efetuar procedimentos manuais para instalação dos mesmos e configuração de ambiente. Todo o 

processo de criação e configuração dos parâmetros de acesso ao banco de dados, deverão estar 

embutidos nas aplicações. 

 

CLAÚSULA QUARTA – RECUPERAÇÃO DE FALHAS E SEGURANÇA DE DADOS 
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4.1. A recuperação de falhas deverá ser, na medida do possível, automática, ocorrendo  de forma 

transparente ao usuário. O software de gestão deverá conter mecanismos de proteção que 

impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário. 

 

4.2. O Software deverá permitir a realização de backups dos dados de forma on-line (com o banco 

de dados em utilização) e também permitir possibilidade de hospedagem local. 

 

4.3. As transações no sistema, preferencialmente, devem ficar registradas permanentemente com 

a indicação do usuário, data, hora exata, hostname e endereço IP, informação da situação antes e 

depois, para eventuais necessidades de auditoria posterior. 

 

4.4. As regras de Integridade dos Dados devem estar alojadas no Servidor de Banco de Dados e não 

nas aplicações – Front-End, de tal forma que um usuário que acesse o Banco de Dados por outras 

vias não o torne inconsistente. 

 

4.5. Em caso de falha operacional ou lógica, o sistema deverá recuperar-se automaticamente, sem 

intervenção de operador, de modo a resguardar a última transação executada com êxito, mantendo 

a integridade interna da base de dados correspondente ao último evento completado antes da falha. 

 

CLAÚSULA QUINTA – CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL 

 

5.1. Segurança de acesso e rastreabilidade: 

5.1.1. As tarefas deverão ser acessíveis somente a usuários autorizados especificamente a cada 

uma delas. O software deve contar com um catálogo de perfis de usuários que definam padrões de 

acesso específicos por grupos de usuários. Para cada tarefa autorizada, o administrador de 

segurança deverá poder especificar o nível do acesso (somente consulta ou também atualização 

dos dados). 

 

5.1.2. As autorizações ou desautorizações, por usuário, grupo ou tarefa, deverão ser dinâmicas  

e ter efeito imediato. 

 

5.1.3. O acesso aos dados deve ser limitado também para um determinado setor do organograma, 

de forma que usuários de setores que descentralizam o controle de  recursos  não visualizem ou 

possam alterar dados de outros setores. 

 

5.1.4. As principais operações efetuadas nos dados deverão ser logadas (deve-se registrar 

histórico), de forma a possibilitar auditorias futuras. 

 

5.1.5. Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador deverá oferecer mecanismos de segurança que 

impeçam usuários não autorizados de efetuar consultas ou alterações em alguns dados de forma 

seletiva. 

 

5.1.6. Interface Gráfica: Para melhorar a assimilação inicial de usuários novatos, as telas das 

tarefas deverão fornecer ajuda automática ao usuário na medida em que ele navega pelos campos 

do formulário, sem necessidade de se recorrer ao ‘Help on-line’, de forma interativa. 

 
5.2. Do Datacenter 
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5.2.1. A Detentora da Ata deve comprometer-se a hospedar todos os serviços do software de gestão em 
Datacenter do Brasil, com certificação SAS70 tipo II e ISO 27001. 

5.2.2. Deverá haver redundância de Datacenter na oferta dos serviços. O Datacenter redundante (de 
backup) deverá possuir os mesmos níveis de qualidade e segurança do Datacenter primário ou 
principal. 

5.2.3. A Detentora da Ata deve emitir Declaração expressa, se comprometendo a hospedar os 
serviços em Datacenter nos padrões exigidos no Termo de Referência. A não apresentação da 
Declaração elimina a Licitante. 

 

CLÁUSULA SEXTA – REQUISITOS GERAIS EXIGIDOS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, 

SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE GESTÃO E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS 

 

6.1. Todo o processo de levantamento de requisitos e análise, durante o processo de customização, 

deverá ser feito em conjunto com os funcionários deste Município, incluindo a empresa de 

suporte ao serviço técnico de informática, para todos os itens a serem adaptados pelo licitante, 

bem como levantamento técnico junto as entidades Detentora da Atas para execução do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como Medidas sócio educativas. 

 

6.2. Providenciar a conversão dos dados existentes para os formatos exigidos pelo software de 

gestão. Isto requer o efetivo envolvimento do licitante para adaptação do formato dos dados a 

serem convertidos e seus relacionamentos. 

 

6.3. Executar os serviços de migração dos dados do Cadunico e outros dados de políticas públicas 

quando existentes nos atuais cadastros e tabelas do software de gestão, utilizando os meios 

disponíveis no Município. O Município fornecerá os arquivos dos dados em formato “txt” para 

migração, com os respectivos lay-outs. 

 

6.4. A Detentora da Ata deverá disponibilizar o suporte na sede do Município: 

 

a) Durante todo o processo de levantamento para customização e na implantação; 

 

b) Durante a implantação no tocante ao ambiente operacional de produção; 

 

c) Na primeira execução de rotinas do software de gestão, durante o período de  vigência do 

contrato. 

 

6.5. Dos relatórios deverão permitir a inclusão do brasão do Município. 

 

a) Deverá acompanhar os módulos do software de gestão, objeto deste contrato, uma ferramenta 

para elaboração de relatórios a ser disponibilizada aos usuários, para confecção rápida de 

relatórios personalizados. 

 

b) Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam gravados em 

disco, em outros formatos, que permitam ser visualizados posteriormente ou impressos, além de 

permitir a seleção e configuração da impressora local ou de rede disponível. 
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CLAÚSULA SÉTIMA – TREINAMENTO  

7.1. Apresentar proposta para a realização dos treinamentos, considerando que: 

 

7.2. Caberá à Gestora da Ata o fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, 

assim como locais adequados, necessários à realização dos treinamentos; 

 

7.3. As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: 

hospedagem, transporte, diárias, etc. serão de responsabilidade da Detentora da Ata; 

 

7.4. O período será de acordo com o descrito no Cronograma proposto; 

 

7.5. O curso de treinamento sobre a solução proposta deverá seguir ao padrão de carga 

horária da Detentora da Ata. Caso os funcionários indicados pela Prefeitura constatem 

insuficiência de carga horária ou qualidade ruim nesse serviço, deverá a Detentora da Ata repetir 

o treinamento, até atingir o nível de satisfação desejável. 

 

7.6. Apresentar em separado, planejamento de treinamento para as entidades Detentora da 

Atas pelo Município para execução do SCFV, bem como Serviços de Medida Sócio Educativa. 

 

CLAÚSULA OITAVA – SUPORTE 

8.1. As solicitações de atendimento por parte da Gestora da Ata cliente deverão ser 

protocoladas junto à Detentora da Ata contendo a data e hora da solicitação, a descrição do 

problema. 

 

8.2. Deverá ser garantido o atendimento, em português, para pedidos de suporte no horário 

das 08:00 h às 18:00 h, de segundas às sextas-feiras. 

 

8.3. No caso de parada de sistema produtivo o atendimento de suporte deverá estar garantido 

nas 24 horas do dia. 

 

8.4. O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a 

prover o devido suporte ao sistema, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o 

atendimento a quem o faça. 

 

8.5. A DETENTORA DA ATA deverá estar apta a acessar remotamente o sistema do cliente de  

forma a poder verificar condições de erros que não possam ser reproduzidas em ambientes 

internos da empresa fornecedora. 

 

CLAÚSULA NONA – FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE DE GESTÃO 

9.1. Módulo de Inteligência Estratégica e Apoio à Decisão 

O Sistema deve possuir funcionalidade de Inteligência Estratégica e Apoio à Decisão (Business 

Intelligence - BI), sua função é apoiar o processo de tomada de decisão em áreas de planejamento 

estratégico, controle gerencial e controle operacional das funções sociais. Este módulo deve 

proporcionar uma visão analítica dos serviços prestados e ações necessárias para criação ou 

melhoria de Políticas Públicas, do Cadastro Integrado Social e do Prontuário Eletrônico da Família. 

O sistema deve proporcionar ao usuário o pensamento criativo, a percepção de insights e a 



 

6 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, CENTRO – TEL: (27) 3258-4700 – FAX (27) 3258-4724 

CEP: 29680-000 – JOAO NEIVA – ES – CNPJ:  31.776.479/0001-86 

 

  

formulação de novas perguntas e hipóteses que permitirá o aprimoramento contínuo dos 

serviços prestados ao cidadão. 

• O sistema deve permitir a integração com os dados Sociais, Educação e Saúde; 

• O sistema deve proporcionar camada de inteligência para estratificação, organização e 

gerenciamento de dados socioeconômicos dos cidadãos; 

• O sistema deve permitir a formulação, o acompanhamento e o gerenciamento de Políticas 

Públicas de governo; 

• O sistema deve apresentar ao usuário informações novas e mais precisas para o apoio a 

decisão; 

• O sistema deve permitir a integração com outras fontes de dados; 

• O sistema deve apresentar uma grande variedade nos relatórios; 

• O sistema deve permitir a análise de sensibilidade, simulação e análise de tomada de 

decisão; 

• O sistema deve disponibilizar os relatórios de fácil entendimento para o gestor, de modo 

que ele tenha somente as informações que necessita, visto que a variedade de problemas e 

necessidades dos tomadores de decisão é muito ampla; 

• O sistema deve disponibilizar uma visão detalhada das políticas públicas desenvolvidas 

possibilitando ao gestor uma maior segurança para solucionar o problema. 

 

Acompanhamento de Indicadores 

• O sistema deve disponibilizar aos usuários funcionalidade para o acompanhamento dos 

indicadores mapeados dos diversos negócios tratados pelo sistema. Através dessa funcionalidade o 

usuário deve ter acesso as ações no sistema conforme a seguir: 

• O sistema deve permitir o acompanhamento e monitoramento em tempo real dos 

principais indicadores selecionados; 

• O sistema deve apresentar os indicadores agrupados por áreas de negócio. Dessa forma 

os indicadores deverão ser exibidos por: Indicadores Setoriais (saúde, educação e social), 

Indicadores de Ações/Serviços e Indicadores de Políticas Públicas Especificas; 

• O sistema deverá apresentar um indicador exclusivo para o monitoramento do IGD – 

Índice de Gestão Descentralizada, do Ministério de Desenvolvimento Social; 

• O sistema deve disponibilizar ao usuário tela de configuração de indicadores, onde o 

mesmo pode selecionar os indicadores que deseja acompanhar, definir metas, classificar a ordem 

de apresentação, etc.; 

• Para cada indicador apresentado o sistema deve permitir a visualização dos dados 

detalhados em gráficos, mapas e dados em tela; 

• O sistema deve disponibilizar ao usuário funcionalidade de impressão dos dados de cada 

indicador e a possibilidade de exportação dos dados para o formato PDF e planilha Excel; 

• Utilizando o sistema o usuário deverá a qualquer momento aplicar filtros de dados para 

estratificação e exploração das informações acompanhadas por cada um dos indicadores; 

• O sistema deve permitir o envio de mensagens aos cidadãos identificados em cada um dos 

indicadores, essas mensagens devem ser encaminhadas de diversas formas: e-mail, SMS, MMS, 

VOIP e etc.; 

• Para identificação do público alvo, acompanhamento e gestão de Políticas Públicas o 

sistema deve disponibilizar indicadores, relatórios predefinidos e Dashboards levando em 

consideração algumas necessidades inerentes a cada área de negócio; 

• O sistema deverá ter funcionalidade que permita a implementação de “Painéis de Situação” 
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para tomada de decisão e monitoramento da: aplicação, cumprimento de metas, objetivos e 

avaliação do alcance de resultados das Políticas Públicas; 

• Deve permitir o acesso a camada de Inteligência Estratégica em uma Sala de Situação, 

computadores e dispositivos móveis; 

• O sistema deve permitir o monitoramento da política pública implantada, apresentando o 

clico de vida da mesma conforme etapas suas etapas (Mapeamento do perfil, Elaboração e 

Simulação, Aplicação e Registro). 

 

9.2. Cadastro Integrado Social 

• O sistema deve permitir o cadastramento da pessoa não cadastrada na base de dados 

integrada. 

• O Cadastro Integrado Social deve atender à necessidade do gestor em identificar e 

cadastrar todas as pessoas atendidas por todos os serviços prestados para os cidadãos; 

• Deve permitir a manutenção dos dados dos dados cadastrados, tais como: localidade, nome 

da pessoa, data de nascimento, número de pessoas na família, renda familiar, endereço e telefones 

para contato e etc.; 

• O Cadastro Integrado Social deverá possuir como estrutura básica o modelo de dados e 

regras de negócio do Cadastro Único Federal; 

• As funcionalidades relacionadas ao Cadastro Integrado devem ser disponibilizadas apenas 

para usuários que possuam essa política de acesso no sistema. 

 

9.3. Integração com o Cadastro Único 

Visando a unificação de dados cadastrais, a maior qualidade do cadastro, a diminuição do 

desperdício de tempo e recursos financeiros, bem como a eliminação de inconsistências e 

duplicidade de dados entre outros, o sistema deve possuir integração com o Cadastro Único 

Federal, utilizando exclusivamente as informações das famílias cadastradas no mesmo, para a 

operacionalização e gestão de suas próprias políticas públicas. 

As funcionalidades que devem estar presentes no sistema, em relação à integração com o Cadastro 

Único, são: 

Importação do Cadastro Único 

• Através desta funcionalidade o usuário deverá possuir acesso aos dados cadastrais 

inseridos no Cadastro Único Federal de forma integrada, ou seja, toda e qualquer modificação feita 

nos dados das famílias cadastradas deverão ser apresentadas para consulta no sistema; 

• O sistema deve se encarregar de apresentar as informações atualizadas no Cadastro Único 

através da importação e/ou integração dos dados, de forma a disponibilizar as informações do 

cadastro para a gestão dos programas complementares alinhados as políticas de ação social do 

Governo Federal. 

 

Monitoramento de Cadastro 

• O sistema deve permitir o monitoramento dos cadastros mantidos na base nacional. 

• O usuário deverá poder identificar as famílias que estão com os cadastros vencidos ou a 

vencer, de acordo com a regra de manutenção de cadastro do Governo Federal. 

• O setor responsável pelo cadastramento poderá obter informações das famílias que tem a 

necessidade de atualização cadastral para que seja feito um planejamento da operacionalização 

mais adequada para atualização cadastral, priorizando as famílias que estão sendo beneficiadas 

em algum benefício social seja ele local ou federal. 
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• O sistema deve disponibilizar relatórios para o apoio operacional e gerencial, nos 

formatos (PDF, XLS e DOC), com os dados de cadastro das famílias cadastradas no Cadastro Único 

Federal. 

 

9.4. Gerenciamento de Mensagens SMS 

As funcionalidades do gerenciador de mensagens devem permitir enviar mensagens SMS para 

qualquer pessoa cadastrada e criar mensagens pré-definidas para envio em lote ou grupo de 

mensagens. 

Comunicação por SMS 

• Cadastramento de mensagens personalizadas no sistema; 

• Cadastramento, envio e gerenciamento de mensagens de pesquisa de satisfação; 

• Envio de mensagens para pessoas cadastradas no sistema, lista de contato e grupo 

selecionado; 

• Monitorar as mensagens encaminhadas; 

• Agendamento de envio. 

 

Relatórios 

• O sistema deve disponibilizar relatórios para o apoio operacional e gerencial, nos 

formatos (PDF, XLS e DOC), tais como: 

o Total de envios por mês e por dia. 

o Lista de mensagens enviadas e recebidas por dia. 

o SMS enviados por arquivo. 

o SMS enviados por usuário do sistema. 

 

9.5. Gerenciamento e Controle do SCFV 

As funcionalidades do módulo do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deve 

permitir gerenciar os serviços e gestão dos usuários incluídos no serviço. 

Planejamento das atividades em grupo 

• Permitir Incluir planejamento com as seguintes informações: ano, mês, tipo do grupo, 

nome do grupo, nome do equipamento, turno do encontro, dia da semana, local da atividade, 

orientador responsável, técnico de referência e campo para descrição do planejamento. 

 

Criação de grupos 

• Permitir inserir diversos grupos a partir do planejamento; 

• Preencher de forma automática as informações de ano, mês, tipo do grupo, equipamento, 

local, orientador; 

• Possibilitar a inclusão das seguintes informações: Período, turno, dias da semana, Técnico 

de referência e descrição do trabalho do grupo; 

 

Matrícula de usuários 

• Apresentar as oficinas e permitir escolher a oficina para fazer a matrícula; 

• Permitir buscar pesquisa de usuários para matrícula no sistema através da base de dados 

de cadastro das famílias; 

• Mostrar usuários matriculados, e possibilitar a exclusão; 

• Possibilitar marcar qual usuários inserido no serviço, participa do PAIF (com opção de 

marcar sim ou não); 
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• Possibilitar marcar campo, com informação, da situação prioritário do usuário inserido 

no SCFV; 

 

Registro de frequência dos usuários 

• Permitir através do sistema registrar a frequência dos usuários em cada encontro do 

SCFV; 

• Sistema deve apresentar calendário para selecionar a data do encontro para registro da 

frequência; 

 

9.6. Sistema de Políticas Públicas e Social 

O sistema de Gestão de Políticas Públicas e Social que se pretende contratar permitirá gerir os 

benefícios concedidos complementarmente aos do Governo Federal, bem como aqueles instituídos 

no âmbito do ente federativo para atender a necessidades específicas da população local. 

 

Gerenciamento da Capacitação de Beneficiários 

As funcionalidades de capacitação de beneficiários devem permitir ao órgão gestor 

operacionalizar e gerir a capacitação dos cidadãos, visando atender a algumas necessidades 

específicas da população tais como: inclusão do indivíduo no mercado de trabalho, diminuição da 

taxa de desemprego e alfabetização. 

As funcionalidades que devem estar presentes no sistema, em relação à capacitação de 

beneficiários, são: 

 

Cadastro de Unidade de Ensino 

• Deve permitir o cadastramento das unidades de ensino onde os cursos de capacitação 

serão ministrados; 

• Deve permitir a manutenção dos dados das unidades de ensino, tais como: identificação da 

unidade (nome, salas disponíveis e etc.), endereço e responsável pela unidade; 

• Deve permitir a pesquisa das unidades de ensino, através de filtros relativos aos dados 

cadastrados para as mesmas; 

• Deve permitir ao usuário do sistema, excluir ou desativar a unidade de ensino cadastrada; 

• As funcionalidades relacionadas ao Cadastro de Unidade de Ensino devem ser 

disponibilizadas apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Cadastro de Unidade de Ensino devem ser 

armazenadas em histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Cadastro de Cursos 

• Deve permitir a criação dos cursos de capacitação que serão disponibilizados aos 

cidadãos. Os cursos devem estar vinculados às políticas públicas Federais, Estaduais e/ou 

Municipais; 

• Deve exigir, na criação dos cursos, o cadastro das disciplinas, da carga horária e da 

frequência exigida em cada uma delas; 

• Deve permitir a manutenção dos dados dos cursos, tais como: identificação do curso 

(nome, benefício, situação e nota mínima) e disciplinas; 

• Deve permitir a pesquisa dos cursos, através de filtros relativos aos dados cadastrados 

para os mesmos. 

• Deve permitir ao usuário do sistema, excluir ou desativar o curso cadastrado; 
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• As funcionalidades relacionadas ao Cadastro de Cursos devem ser disponibilizadas apenas 

para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Cadastro de Cursos devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Cadastro de Professores 

• Deve permitir realizar o cadastramento dos professores responsáveis pelas aulas de cada 

disciplina dos cursos de capacitação; 

• Deve permitir a manutenção dos dados do professor, tais como: identificação do professor 

(nome, CPF e identidade), endereço e dados de contato. Um professor poderá ministrar aulas em 

uma ou mais disciplinas do mesmo curso; 

• Deve permitir a pesquisa dos professores, através de filtros relativos aos dados 

cadastrados para os mesmos; 

• Deve permitir ao usuário do sistema, excluir ou desativar o professor cadastrado; 

• As funcionalidades relacionadas ao Cadastro de Professores devem ser disponibilizadas 

apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Cadastro de Professores devem ser armazenadas 

em histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Montagem de Turmas 

• Deve permitir realizar o cadastramento das turmas dos cursos de capacitação de 

beneficiários; 

• Deve permitir a manutenção dos dados das turmas, tais como: identificação da turma, 

curso, período, turno, horário e unidade de ensino; 

• Deve permitir pesquisa, inclusão, edição e exclusão das turmas; 

• Deve permitir pesquisa de situação das turmas, apresentando o curso e as vagas que 

estão disponíveis levando em consideração o número de vagas e os alunos matriculados; 

• As funcionalidades relacionadas à Montagem de Turmas devem ser disponibilizadas 

apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas à Montagem de Turmas devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Controle de Frequência e Avaliação 

• Deve permitir realizar o lançamento da frequência e avaliação para todas as disciplinas 

do curso de todos os alunos da turma selecionada; 

• Deve apresentar o mapa de avaliação individual de cada aluno da turma selecionada; 

• Deve permitir a pesquisa das turmas, para informações de frequência e avaliação, através 

de filtros relativos aos dados cadastrados para as mesmas; 

• As funcionalidades relacionadas ao Controle de Frequência e Avaliação devem ser 

disponibilizadas apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Controle de Frequência e Avaliação devem ser 

armazenadas em histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

Matrícula de Alunos 

• Deve permitir a pesquisa das turmas, para matricular os alunos, através de filtros relativos 

aos dados cadastrados para as mesmas; 

• Deve permitir a matrícula de alunos nas turmas que estão abertas; 
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• Deve permitir a busca de pessoas no Cadastro Integrado para que sejam candidatadas as 

vagas nos cursos disponíveis; 

• Deve permitir a matricula de alunos de acordo com o número de vagas disponíveis na 

turma para o curso selecionado. Os candidatos que efetivarem a matrícula estarão aptos para o 

curso faltando apenas o fechamento da turma para o início das atividades; 

• As funcionalidades relacionadas a Matrículas de Alunos devem ser disponibilizadas apenas 

para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas a Matrículas de Alunos devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Transferência de Alunos 

• Deve disponibilizar a movimentação de alunos. Essa movimentação poderá ser feita para 

outra turma ou para retirada do aluno da turma em que está matriculado; 

• Deve ser permitida a transferência do aluno para outra turma do mesmo curso; 

• Quando o aluno for transferido para outra turma, os lançamentos de notas e faltas do aluno 

devem ser migrados para a nova turma e deve ser registrada em histórico a transferência 

realizada; 

• Deve permitir a retirada do aluno da turma em caso de desistência. 

 

9.7. Gerenciamento da Distribuição de Produtos 

As funcionalidades de distribuição de produtos devem permitir ao órgão gestor operacionalizar e 

gerir todos os aspectos de movimentação e distribuição de qualquer tipo de produto aos 

beneficiários, visando atender a algumas necessidades específicas da população e também do 

órgão gestor no que diz respeito ao controle e prestação de contas das distribuições. Deve ser 

possível controlar produtos perecíveis ou não perecíveis, não apenas produtos alimentares. 

As funcionalidades que devem estar presentes no sistema, em relação à distribuição de produtos, 

são: 

 

Controle de Estoque 

• Deve permitir a visualização das quantidades dos produtos envolvidas no estoque; 

• Deve ser possível saber quais as quantidades de entrada e de saída do estoque, bem como 

o total de produtos; 

• Deve permitir a visualização de todas as quantidades detalhadas que compõem o estoque. 

• A partir do controle de estoque, mediante motivo e justificativa, o usuário pode alterar a 

quantidade total no estoque; 

• Deve ser possível realizar uma nova doação de produtos ou um novo pedido de produtos. 

• Deve permitir a pesquisa, através de filtros referentes ao controle de estoque, das 

quantidades que compõem o estoque; 

• As funcionalidades relacionadas ao Controle de Estoque de Produtos devem ser 

disponibilizadas apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Controle de Estoque de Produtos devem ser 

armazenadas em histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

Pedido de Produtos 

• Deve permitir realizar um pedido tanto para fornecedores internos quanto externos ao 

sistema. 

• Deve permitir cancelar um pedido mediante apresentação dos motivos específicos que 
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levaram ao cancelamento do mesmo; 

• Deve permitir realizar o envio de aviso ao fornecedor de produtos, via e-mail, sempre que 

um pedido for realizado; 

• Deve controlar as situações de registro, de confirmação, de recebimento e de 

cancelamento de pedidos. 

• Deve permitir a pesquisa, através de filtros referentes ao pedido de produtos, que 

apresente informações relativas ao solicitante do pedido, ao fornecedor do pedido e do próprio 

pedido de produtos; 

• As funcionalidades relacionadas ao Pedido de Produtos devem ser disponibilizadas apenas 

para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Pedido de Produtos devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Doação de Produtos 

• A funcionalidade de doação de produtos deve controlar o fluxo dos produtos doados do 

órgão responsável pela assistência social para as entidades sociais previamente cadastradas no 

sistema; 

• Deve permitir realizar o cadastramento das doações realizadas às entidades sociais 

previamente cadastradas no sistema; 

• Deve permitir a impressão, a qualquer momento, de um comprovante da doação com os 

dados relevantes da doação, bem como as assinaturas dos responsáveis pela doação e pelo 

recebimento da mesma. 

• Deve permitir a manutenção dos dados da doação, tais como: ponto de distribuição doador, 

produto doado, entidade social que recebeu a doação, data da doação e etc.; 

• Deve permitir ao usuário do sistema, excluir a doação cadastrada; 

• Deve permitir a pesquisa, através de filtros referentes à doação de produtos, que 

apresente informações relativas ao ponto de distribuição doador, a entidade social que recebeu a 

doação e da própria doação. 

• As funcionalidades relacionadas à Doação de Produtos devem ser disponibilizadas apenas 

para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas à Doação de Produtos devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Entrega de Produtos 

• Essa funcionalidade tem o objetivo de controlar todas as entregas de produtos que 

compõem os benefícios, para o beneficiário que possui o direito de receber tal produto por estar 

beneficiado em determinado benefício; 

• A entrega poderá assumir os status, entregue ou cancelada; 

• A periodicidade de entrega dos produtos ao beneficiário poderá ser diária, semanal, 

quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual e eventual; 

• Deve possuir funcionalidade que alerte ao usuário quando o estoque estiver com uma 

quantidade baixa ao ponto de prejudicar a entrega de produtos; 

• Deve permitir a busca de pessoas cadastradas no Cadastro Único Federal, para que sejam 

candidatadas à entrega de produtos; 

• Deve permitir a pesquisa, através de filtros referentes à entrega de produtos, que 

apresente informações relativas ao ponto de distribuição da entrega, a família beneficiada com a 
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entrega e da própria entrega de produtos; 

• Deve permitir ao usuário do sistema, registrar ou cancelar a entrega de produto 

cadastrada; 

• As funcionalidades relacionadas à Entrega de Produtos devem ser disponibilizadas apenas 

para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas à Entrega de Produtos devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Prestação de Contas 

• Essa funcionalidade tem o objetivo de padronizar e dar mais transparência e correção ao 

processo de prestação de contas, sobre a movimentação de produtos, pelos pontos de distribuição; 

• Deve possuir funcionalidade para indicar se houve ajuste no estoque; 

• A entrega poderá assumir os status, finalizada ou em andamento; 

• Deve disponibilizar Relatórios de Prestação de Contas, com formato apropriado para ser 

anexado a um processo formal de prestação de contas; 

• Deve permitir a pesquisa, através de filtros referentes à movimentação de produtos, que 

apresente informações relativas ao período, às quantidades de saída do estoque, às quantidades de 

entrada no estoque e às quantidades de ajuste do estoque de forma diária; 

• Deve permitir ao usuário do sistema, encerrar ou reabrir (mediante motivo e 

justificativa) as prestações de contas de movimentações de produtos; 

• As funcionalidades relacionadas à Prestação de Contas devem ser disponibilizadas apenas 

para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas à Prestação de Contas devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Ajuste de Estoque 

• Ao longo da distribuição de produtos, podem ocorrer situações que fogem da rotina 

normal da operação e com isso acarretar inconsistências no estoque de produtos. Devido a essas 

situações esporádicas, o sistema deve possuir funcionalidade para que o usuário responsável pela 

prestação de contas faça o ajuste do estoque de produtos; 

• Deve permitir o ajuste somente após informação de motivos e justificativas específicas 

que acarretaram o ajuste de estoque; 

• Deve permitir a pesquisa, através de filtros referentes ao ajuste de estoque, que apresente 

informações relativas ao ponto de distribuição do ajuste e do próprio ajuste de estoque; 

• As funcionalidades relacionadas ao Ajuste de Estoque devem ser disponibilizadas apenas 

para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Ajuste de Estoque devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Encerramento da Prestação de Contas 

• A Solução de TI deverá possuir funcionalidade de Encerramento da Prestação de Contas, de 

uso exclusivo de usuário com responsabilidade pela Prestação de Contas dos benefícios; 

• A partir do momento em que o usuário efetuar o encerramento da prestação de contas de 

um ponto de distribuição, a Solução de TI não deverá permitir mais nenhuma movimentação de 

produtos, anterior àquele período daquele ponto de distribuição para o qual que foi realizado o 

encerramento; 
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• A funcionalidade deve oferecer a opção de reabertura da prestação de contas, mediante a 

informação dos motivos e das justificativas; 

• As funcionalidades relacionadas ao Encerramento da Prestação de Contas devem ser 

disponibilizadas apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Qualquer movimentação de encerramento ou reabertura da prestação de contas deverá 

ser armazenada em histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Cadastro de Produtos 

• A funcionalidade de cadastro de produtos deve ter como objetivo cadastrar e manter os 

produtos que serão distribuídos nos programas complementares da categoria “Distribuição de 

produtos”; 

• Deve permitir realizar o cadastramento dos produtos que comporão os benefícios de 

distribuição de produtos; 

• Deve permitir a manutenção dos dados do produto, tais como: nome, descrição, tipo, 

unidade de medida, valor e etc.; 

• Deve permitir a pesquisa dos produtos, através de filtros relativos aos dados cadastrados 

para os mesmos; 

• Deve permitir ao usuário do sistema, excluir o produto cadastrado; 

• As funcionalidades relacionadas ao Cadastro de Produtos devem ser disponibilizadas 

apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Cadastro de Produtos devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Cadastro de Fornecedores de Produtos 

• A funcionalidade de cadastro de fornecedores de produto deve ter como objetivo cadastrar 

e manter os fornecedores dos produtos que serão distribuídos nos programas complementares; 

• Deve permitir realizar o cadastramento dos fornecedores de produtos. Produtos estes, 

que serão distribuídos aos beneficiários dos programas complementares; 

• Deve permitir a manutenção dos dados do fornecedor, tais como: identificação do 

fornecedor (nome, CNPJ/CPF, inscrição municipal e etc.), endereço, dados de contato, dados do 

responsável; 

• Deve permitir a pesquisa dos fornecedores, através de filtros relativos aos dados 

cadastrados para os mesmos; 

• Deve permitir ao usuário do sistema, excluir ou desativar o fornecedor cadastrado; 

• As funcionalidades relacionadas ao Cadastro de Fornecedores devem ser disponibilizadas 

apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Cadastro de Fornecedores devem ser armazenadas 

em histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Cadastro de Pontos de Distribuição 

• A funcionalidade de cadastro de pontos de distribuição deve ter como objetivo cadastrar e 

manter os pontos de distribuição de produtos, produtos estes que serão distribuídos aos 

beneficiários dos programas sociais complementares. 

• Deve permitir realizar o cadastramento dos pontos de distribuição de produtos. 

• Deve permitir a manutenção dos dados do ponto de distribuição, tais como: identificação 

do ponto de distribuição (nome, número e descrição), endereço, dados de contato e dados do 
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responsável. 

• Deve permitir a pesquisa dos pontos de distribuição, através de filtros relativos aos dados 

cadastrados para os mesmos. 

• Deve permitir ao usuário do sistema, excluir ou desativar o ponto de distribuição 

cadastrado. 

• As funcionalidades relacionadas ao Ponto de Distribuição devem ser disponibilizadas 

apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema. 

• Todas as informações relacionadas ao Ponto de Distribuição devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

9.8. Simulação de Benefícios 

A funcionalidade simulação de benefício deve ter como objetivo prospectar a criação de benefícios 

que serão ofertados as famílias em vulnerabilidade social através dos programas complementares. 

 

Simulador 

• Deve permitir realizar a simulação de criação do benefício levando em consideração a 

composição familiar, ou seja, a quantidade e o perfil social das pessoas que compõe o grupo 

familiar e também se essa família já é beneficiária de outros programas sociais; 

• Deve permitir que o usuário informe a quantidade máxima de famílias e o valor do 

recurso disponível para o investimento no benefício simulado; 

• Deve disponibilizar a funcionalidade de critérios de seleção e identificar na base cadastral 

todas as famílias/pessoas que atendam aos critérios selecionados; 

• Deve permitir a seleção dos atributos pertinentes para composição dos critérios de 

seleção e aplicá-los nos filtros de seleção de uma simulação de benefício; 

• Deve permitir a pesquisa e consulta das simulações realizadas; 

• Deve permitir ao usuário do sistema, excluir uma simulação cadastrada; 

• O sistema deve apresentar o resultado da simulação de forma sintética e analítica. 

• As funcionalidades relacionadas à Simulação de Benefícios devem ser disponibilizadas 

apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas à Simulação de Benefícios devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

9.9. Gerenciamento de Visitas 

As funcionalidades do gerenciamento e de visitas devem permitir ao órgão gestor acompanhar e 

gerir as visitas domiciliares às famílias candidatas ou beneficiárias aos programas sociais 

governamentais. Entende-se como visita domiciliar, o processo de uma pessoa, com atribuições 

para tanto, ir ao domicílio declarado pela família com o objetivo de constatar a veracidade das 

informações declaradas no momento de uma entrevista, ou de constatar a manutenção da situação 

da família nos programas sociais. 

As funcionalidades que devem estar presentes no sistema, em relação ao gerenciamento de visitas, 

são: 

 

Solicitação de Visita 

• A funcionalidade de solicitação de visita deve ter como objetivo cadastrar e manter as 

solicitações de visitas às famílias; 

• Deve permitir solicitar visita às famílias por diversos motivos, tais como: Validação 
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cadastral, Fiscalização, Denúncia, Concessão de benefício entre outras; 

• O sistema deve emitir “alerta” aos usuários quanto às visitas domiciliares pendentes; 

• O sistema deve registrar o usuário que solicitou a visita e o motivo da solicitação da visita 

domiciliar. 

• O sistema deve permitir a busca de famílias cadastradas no Cadastro Integrado para que 

sejam registradas as solicitações de visita a essas famílias; 

• As solicitações de visitas devem ser apresentadas e agrupadas por motivo para que seja 

possível identificar quais as visitas domiciliares terão prioridade, de acordo com a rotina de 

trabalho; 

• Deve permitir a pesquisa das solicitações de visita, através de filtros relativos aos dados 

cadastrados para as mesmas; 

• Deve permitir ao usuário do sistema, cancelar a solicitação de visita; 

• As funcionalidades relacionadas à Solicitação de Visita devem ser disponibilizadas apenas 

para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas à Solicitação de Visita devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Registro de Visitas 

• A funcionalidade Registro de Visitas deve permitir o cadastramento dos dados das visitas 

ao domiciliares, para avaliação das condições de vida da família; 

• O sistema deve disponibilizar duas opções de acesso aos dados de cadastro: “Ficha de 

visita” e “Formulário de visita”; 

• Deve permitir a busca de famílias cadastradas no Cadastro Integrado para que possam ser 

realizadas visitas domiciliares a essas famílias; 

• Deve apresentar a lista de famílias que devem ser visitadas com o endereço da família e 

mapa de localização do endereço; 

• Deve apresentar os dados da família, data da última visita, responsável familiar, motivo e 

etc.; 

• Deve permitir a pesquisa das visitas domiciliares, através de filtros relativos aos dados 

cadastrados para as mesmas; 

• As funcionalidades relacionadas à Visita Domiciliar devem ser disponibilizadas apenas 

para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas à Visita Domiciliar devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

• O sistema deve permitir que a visita seja feita através de dispositivo móvel. Para as visitas 

utilizando dispositivo móvel, o sistema deve disponibilizar aplicativo móvel (APP) para o registro 

dos dados de visita; 

• Para as visitas que não utilizarem os dispositivos móveis, o software deve disponibilizar a 

impressão dos dados da “ficha de visita”. Essas informações serão utilizadas na coleta dos dados de 

avaliação da visita domiciliar realizada. 

 

 

Controle de Visita 

• Durante a visita domiciliar o visitador deve registrar todas as incorreções identificadas 

entre a situação atual e a situação real da família. 

• O sistema deve possuir funcionalidade que permita a inclusão dos dados identificados, 
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facilitando o registro das evidências das visitas. 

• Nos casos em que o visitador não conseguir realizar a visita domiciliar, o software deve 

permitir o registro das visitas domiciliares não efetivadas, registrando o motivo da não realização. 

• O sistema deve disponibilizar listagem das visitas realizadas e uma maneira simples de 

pesquisa de visitas. 

• O sistema deve permitir que o coordenador de visitas analise os dados da visita, inclusive a 

evidência da visita, e emita seu parecer, finalizando a visita domiciliar. 

 

9.10. Gerenciamento de Atendimentos 

As funcionalidades de atendimento familiar devem permitir ao órgão gestor operacionalizar e 

gerir o acompanhamento dos atendimentos realizados à família na rede de assistência social, 

gerando um histórico de atendimentos que possa ser utilizado tanto no nível operacional, para 

melhorar a logística de atendimentos, quanto no nível gerencial, para realizar um mapeamento 

por local de atendimento, por tipos de atendimentos, etc. 

As funcionalidades que devem estar presentes no sistema, em relação aos atendimentos, são: 

 

Registro de Atendimentos 

• O sistema deve disponibilizar funcionalidade para o registro dos atendimentos efetuados 

nas unidades de atendimento, que permita registrar os serviços prestados aos cidadãos bem como 

todas as informações relativas a cada atendimento; 

• Deve permitir a pesquisa dos atendimentos realizados, através de filtros relativos aos 

dados cadastrados; 

• Deve permitir a busca de pessoas cadastradas no Cadastro Integrado para que sejam 

cadastrados os atendimentos a essas pessoas; 

• Ao realizar um atendimento, registre o tipo de atendimento, a descrição do atendimento, a 

data, o horário e o encaminhamento para outra unidade ou órgão, caso necessário; 

• Deve permitir a pesquisa de quantidades de atendimentos realizados por unidade de 

atendimento e data, entre outros; 

• As funcionalidades relacionadas ao Registro de Atendimento devem ser disponibilizadas 

apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Registro de Atendimento devem ser armazenadas 

em histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Agendamento de Atendimentos 

• O sistema deve disponibilizar funcionalidade de agendamento prévio para o atendimento 

ao cidadão. Ao entrar em contado com a unidade de atendimento, as famílias devem poder agendar 

o seu atendimento de acordo com a data e horário disponível. Essa funcionalidade visa aperfeiçoar 

e organizar o fluxo operacional de atendimento à população evitando filas e transtornos; 

• Deve permitir a identificação da pessoa no Cadastro Integrado ou o seu Cadastramento 

para realizar o agendamento; 

• Deve permitir a pesquisa dos atendimentos agendados, através de filtros relativos aos 

dados cadastrados; 

• Deve permitir a busca de pessoas cadastradas no Cadastro Integrado para que sejam 

agendados os atendimentos a essas pessoas, nos horários disponíveis nas unidades de 

atendimento; 

• Deve permitir ao usuário do sistema, excluir um agendamento; 



 

18 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, CENTRO – TEL: (27) 3258-4700 – FAX (27) 3258-4724 

CEP: 29680-000 – JOAO NEIVA – ES – CNPJ:  31.776.479/0001-86 

 

  

• As funcionalidades relacionadas ao Agendamento de Atendimentos devem ser 

disponibilizadas apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Agendamento de Atendimentos devem ser 

armazenadas em histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Histórico de Atendimentos 

• O sistema deve disponibilizar funcionalidade de pesquisa para todos os atendimentos 

realizados para uma determinada pessoa/família pesquisada. 

• Deve apresentar o detalhamento do histórico de atendimento de acordo com a pessoa 

pesquisada pelo usuário, possibilitando ao usuário ter todo o histórico de atendimento social feito 

para a família. 

 

Consultas a Benefícios 

As funcionalidades de consulta a benefícios devem permitir a visualização de todos os benefícios 

concedidos às famílias, agrupados por tipo de benefício, em ordem cronológica de distribuição 

bem como a situação atual das famílias beneficiadas em cada benefício. O sistema deve apresentar 

histórico com informações detalhadas de cada benefício listado. 

As funcionalidades que devem estar presentes no software, em relação ao acompanhamento 

familiar, são: 

 

Consulta de Histórico dos Benefícios 

• Todas as operações realizadas pelo o usuário no que diz respeito à gestão de benefícios 

sociais deverão ser armazenadas em histórico. Tal funcionalidade deve apresentar ao usuário 

todas as informações da família/pessoa beneficiada que foi selecionada: 

• A consulta ao histórico de benefícios deve obter todas as operações em seu histórico, em 

ordem cronológica decrescente de registros. A consulta deve apresentar o histórico de cada 

beneficiário de acordo com o programa/benefício do qual ele participa. 

• A consulta deve retornar à identificação do beneficiário, registros em histórico, operação 

realizada, data, usuário, observações, benefícios recebidos e etc. 

• O sistema deve permitir a pesquisa ao histórico de benefícios concedidos às famílias 

beneficiadas. 

• As funcionalidades relacionadas à Consulta de Histórico devem ser disponibilizadas 

apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema. 

• As funcionalidades relacionadas à Consulta de Histórico devem ser disponibilizadas 

apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema. 

 

9.11. Administração do Sistema 

As funcionalidades de administração devem permitir ao órgão gestor operacionalizar e gerir os 

usuários cadastrados e funcionalidades gerais de cadastramento. Visando atender a algumas 

necessidades específicas da secretaria tais como: Cadastro de órgãos, programas de governo, 

entidades sociais dentre outros. 

As funcionalidades que devem estar presentes no sistema, em relação à administração, são: 

Cadastro de Usuários 

• Deve permitir o cadastramento dos usuários que terão acesso ao sistema; 

• Deve permitir a manutenção dos dados dos usuários, tais como: identificação do usuário 

(nome, data de nascimento, CPF e etc.) e perfil de acesso; 
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• Deve permitir a pesquisa dos usuários do sistema, através de filtros relativos aos dados 

cadastrados para as mesmas; 

• Deve permitir a determinados usuários, excluir ou desativar um usuário existente; 

• As funcionalidades relacionadas ao Cadastro de Usuário devem ser disponibilizadas 

apenas para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Cadastro de Usuário devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Autenticação e Restauração de Senha 

• A autenticação do usuário deve ser uma conta de e-mail válida. 

• O sistema deve autenticar os usuários que tentam efetuar o seu acesso ao sistema; 

• Deve permitir o controle de acesso ao sistema, caso o usuário informe a senha incorreta 

por 3 vezes consecutivas, terá seu acesso bloqueado, ficando impossibilitado de efetuar login no 

sistema até que um usuário com perfil de acesso mais avançado desbloqueie o mesmo. 

• O sistema deve disponibilizar a funcionalidade para alteração e restauração de senha do 

usuário; 

• O sistema deve autenticar os usuários que tentam efetuar o seu acesso ao sistema. 

 

Cadastro de Órgãos 

• Deve permitir o cadastramento e alteração dos dados dos órgãos do Distrito Federal, tais 

como: Prefeitura, Secretarias, Delegacias, etc.; 

• Deve permitir a pesquisa dos órgãos, através de filtros relativos aos dados cadastrados; 

• Deve permitir ao usuário do sistema, excluir ou desativar o órgão cadastrado; 

• As funcionalidades relacionadas ao Cadastro de Órgãos devem ser disponibilizadas apenas 

para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Cadastro de Órgãos devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

 

Cadastro de Programas e Benefícios 

• Deve permitir o cadastramento dos programas e benefícios, tais como: identificação do 

programa e benefício, público alvo, metas, fonte de recurso, etc.; 

• Deve permitir a pesquisa dos programas e benefícios, através de filtros relativos aos dados 

cadastrados para os mesmos; 

• Deve permitir, ao usuário da Solução de TI, excluir ou desativar um programa e benefício 

cadastrado; 

• As funcionalidades relacionadas ao Cadastro de Programas e Benefícios devem ser 

disponibilizadas apenas para usuários que possuam essa política de acesso na Solução de TI; 

• Todas as informações relacionadas ao Cadastro de Programas e Benefícios devem ser 

armazenadas em histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Cadastro de Unidades de Atendimento 

• Deve permitir realizar o cadastramento das unidades de atendimento (CRAS, CREAS, 

Bolsa família e Cadastro único, Departamentos, etc); 

• Deve permitir a manutenção dos dados da unidade de atendimento, tais como: 

identificação da unidade de atendimento (nome, tipo, número, descrição, situação), endereço, 
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dados de contato e dados do responsável; 

• Deve permitir a configuração da capacidade de atendimento da unidade, segmentando por 

posto de atendimento e horário de funcionamento da unidade de atendimento; 

• Deve permitir a pesquisa das unidades de atendimento, através de filtros relativos aos 

dados cadastrados para as mesmas. 

• Deve permitir ao usuário do sistema, excluir ou desativar a unidade de atendimento 

cadastrada; 

• As funcionalidades relacionadas ao Cadastro de Unidade de Atendimento devem ser 

disponibilizadas apenas para usuários que possuam essa política de acesso; 

• Todas as informações relacionadas ao Cadastro de Unidade de Atendimento devem ser 

armazenadas em histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

• Permitir no cadastro da unidade de atendimento, registro de áreas e assuntos, com opção 

de marcar se o assunto contabiliza para RMA ou RAF, bem como marcar a opção do bloco e 

serviço contabilizado no RAF e RMA; 

• No registro dos assuntos, o sistema deve possibilitar filtrar todos os itens do RMA e RAF 

para marcar ou não a contabilização para geração do relatório automático através do sistema; 

 

Cadastro de Entidades Sociais 

• Deve permitir o cadastramento das entidades, tais como: identificação da entidade, 

endereço e dados de contato; 

• Deve permitir a manutenção dos dados da entidade, tais como: identificação (nome, tipo 

de entidade social e etc.), endereço e responsável; 

• Deve permitir a pesquisa das entidades, através de filtros relativos aos dados cadastrados; 

• Deve permitir ao usuário do sistema, excluir ou desativar a entidade cadastrada; 

• As funcionalidades relacionadas ao Cadastro de Entidades Sociais devem ser 

disponibilizadas apenas para usuários que possuam essa política de acesso; 

• Todas as informações relacionadas ao Cadastro de Entidades Sociais devem ser 

armazenadas em histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

Cadastro de Avisos 

• Deve disponibilizar funcionalidade para registro dos avisos que devem ser apresentados 

na tela inicial do sistema; 

• Deve permitir a manutenção dos dados do aviso, tais como: identificação, data, horário, 

prioridade etc.; 

• Deve permitir a pesquisa dos avisos, através de filtros relativos aos dados cadastrados; 

• Deve permitir ao usuário do sistema, excluir ou desativar o aviso cadastrado; 

• As funcionalidades relacionadas ao Cadastro de Avisos devem ser disponibilizadas apenas 

para usuários que possuam essa política de acesso no sistema; 

• Todas as informações relacionadas ao Cadastro de Avisos devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

 

Configuração de Alertas 

• Deve disponibilizar funcionalidade para configuração de alertas que devem ser 

apresentados na tela inicial do sistema; 

• Deve ser possível selecionar alertas que serão apresentados por cada funcionalidade; 
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• As funcionalidades relacionadas à configuração de Alertas devem ser disponibilizadas 

apenas para usuários que possuam essa política de acesso; 

• Todas as informações relacionadas à configuração de Alertas devem ser armazenadas em 

histórico para consulta e/ou possíveis auditorias. 

 

9.12. Prontuário Eletrônico da Família 

O objetivo principal da elaboração do Prontuário Eletrônico é oferecer aos gestores e 

profissionais lotados nos equipamentos operacionais, um instrumento que os auxilie e oriente na 

organização e registro das informações relacionadas ao processo de acompanhamento das 

famílias e indivíduos atendidos nessas unidades. Outro objetivo é que essa maneira de organizar e 

registrar as informações possa aprimorar o processo de trabalho desses profissionais.  

 

Composição e regulação.  

O Prontuário, no padrão SUAS, deverá ser subdividido em blocos que registram os seguintes tipos 

de informação: identificação da pessoa de referência e dos membros da família; forma de acesso 

ao Serviço/Unidade e razão do primeiro atendimento; características socioeconômicas da família; 

características do domicílio; identificação de vulnerabilidades, riscos e violações de direitos; 

situação da vinculação da família (ou indivíduo) a serviços e benefícios; controle de 

encaminhamentos realizados e; informações relativas à referência e contra referência. A versão 

textual do prontuário encontra-se subdividida nos blocos de informações enumerados abaixo:  

1. Capa; 

2. Registro simplificado do acompanhamento; 

3. Identificação da Pessoa de Referência e Endereço da Família; 

4. Composição Familiar; 

5. Condições Habitacionais da Família; 

6. Condições Educacionais da Família; 

7. Condições de Trabalho e Rendimento da Família;  

8. Condições de Saúde da Família; 

9. Acesso a Benefícios Eventuais; Convivência Familiar e Comunitária;  

10. Convivência Familiar e Comunitária – Situações de Violência e Violação de Direitos;  

11. Convivência Familiar e Comunitária – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

12. Convivência Familiar e Comunitária – Histórico de Cumprimento de Medidas Socioeducativas; 

13. Convivência Familiar e Comunitária – Histórico de Acolhimento Institucional; 

14. Planejamento e evolução do acompanhamento familiar; 

15. Formulário de controle dos encaminhamentos realizados no processo de acompanhamento da 

família. 

 

9.13. Sistema de Relacionamento com o Cidadão 

O sistema deve gerenciar o atendimento de todas as solicitações, sugestões, reclamações ou 

denúncias, as demandas devem ser concentradas em um único lugar e registradas eletronicamente, 

o processo de atendimento deve ser estruturado para garantir a execução dos serviços com prazos 

máximos pré-estabelecidos. 

Para cada demanda registrada o sistema deve gerar um número de protocolo para que o cidadão 

possa acompanhar e receber informações sobre sua solicitação. 

O sistema deve possuir funcionalidades que permitam o registro e acompanhamento de 

solicitações durante todo seu ciclo de vida do atendimento e, ao final, o retorno ao cidadão 
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informando sobre a conclusão do atendimento.  

 

9.14. Portal Relacionamento 

O Portal Relacionamento deve ser um módulo WEB onde o cidadão possa utilizar a Internet e/ou 

aplicativo mobile (APP) para registrar e acompanhar as solicitações de serviços, dúvidas ou 

elogios. 

No Portal de Relacionamento, o cidadão poderá a qualquer momento cadastrar uma nova demanda 

e acompanhar todo o processo até a sua finalização. 

O sistema deve permitir ao usuário alteração dos seus dados cadastrais, tais como telefone ou 

endereço. 

O usuário deve ter a opção de alterar sua senha a qualquer momento por meio da opção Alterar 

Senha. 

Em caso de esquecimento de senha, o sistema deve possuir a opção Restaurar Senha. 

 

9.15. Registrar Atendimento 

• O sistema deve permitir ao usuário a pesquisa e visualização de todos os dados 

cadastrados do cidadão; 

• Permitir recuperação do endereço do cidadão utilizando a tabela de CEP dos correios, mas 

também possibilitar armazenar endereço não localizado na tabela de CEP utilizando os campos: 

Bairro, Logradouro, Cidade, UF; 

• Registrar o atendimento selecionando o Meio de Entrada do Atendimento e o Tipo de 

Atendimento; 

• De acordo com a demanda o sistema deve encaminhar o registro de solicitação de 

atendimento para o Órgão/Entidade responsável. 

• O sistema deve possibilitar o cadastramento e seleção do Tema e Assunto do Atendimento. 

• O sistema deve emitir um número de protocolo do atendimento gerado automaticamente 

o qual será repassado ao demandante. 

 

Acompanhamento 

• O sistema disponibilizar ao atendente tela para consulta e acompanhamento da demanda 

por meio da informação do número de protocolo, nome ou CPF do solicitante. A consulta deverá 

obedecer fielmente às características do perfil do usuário que está trabalhando no momento.  

• O sistema deve disponibilizar funcionalidade de consulta para todos os atendimentos 

concluídos numa mesma tela, de forma que o usuário possa retornar o resultado destes 

atendimentos ao cidadão. 

o Atendimentos do Tipo de Atendimento Elogio não serão apresentados na consulta, tendo 

em vista que não estão sujeitos a retorno. 

o Caso o Meio de Retorno escolhido pelo usuário seja correio eletrônico, o atendimento 

também não será apresentado em tela. Nesse caso, no momento em que o atendimento for 

concluído, será enviada mensagem, automaticamente, para o endereço eletrônico indicado pelo 

cidadão. 

 

Administrar Atendimento 

• O sistema deve apresentar em uma única tela toda as ações de administrações de 

atendimento independente do perfil do usuário logado. 

• Deve listar na tela inicial os atendimentos que atendam ao perfil do usuário e que tenham 
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sido registrados nos últimos sete dias corridos (D-7). 

• A lista deve permitir ao usuário executar as ações de detalhar atendimento e movimentar 

atendimento para a demanda selecionada. 

• O sistema deve exibir todos os dados do atendimento ao cidadão. Caso algum dado do 

atendimento não esteja preenchido o sistema permite o devido preenchimento e/ou alteração. 

• O sistema deve disponibiliza ao usuário interface de fácil manuseio para melhor 

compreensão e fácil atendimento durante todo seu ciclo de vida do atendimento.  

• Ainda na tela de detalhes de atendimento, deve possuir acesso às funcionalidades de 

distribuir atendimento, marcar o atendimento como retornado e emitir relatório detalhado do 

atendimento. 

 

Distribuir Atendimento 

• O sistema deve possuir funcionalidade para a Distribuição de Atendimento, através dessa 

funcionalidade o usuário com perfil de triagem, pode distribuir os atendimentos para outros 

usuários de modo a agilizar o fluxo dos atendimentos recebidos. 

• Para a distribuição do atendimento, deve ser exibida lista com os Órgãos/Entidades para 

que o usuário possa selecionar o destino. 

• Na distribuição de atendimento também deve ser exibida lista com os Setores nos quais 

os atendimentos serão destinados. 

 

Histórico do Atendimento 

• O sistema deve disponibilizar o acompanhamento de todo o histórico do atendimento. 

Todos os atendimentos registrados serão exibidos em tela de consulta do histórico. 

• O sistema deve armazenar todos os atendimentos em que o usuário interagiu, de forma a 

permitir o acompanhamento do histórico do usuário. 

 

9.16. Administração e Manutenção de Cadastro de Usuário 

O sistema deve possuir funcionalidades de administração e manutenção de cadastro de usuário, de 

modo que permita a manutenção dos dados cadastrais dos usuários e parametrização da 

segurança em nível de usuário: tipos de atendimentos acessados, visão (Toda a Rede, 

Órgão/Entidade, Unidade, Setor, Atendimento Alocado) e menus que serão acessados. O quadro a 

seguir apresenta as opções mínimas de acesso atribuídas aos usuários. 

Perfil de Acesso Descrição Responsabilidades 

Todos os Órgãos O usuário possui acesso aos atendimentos sem 
restrição de Órgão e Tipo de Atendimento e sem 
quaisquer outras restrições. Esta opção será 
fornecida ao usuário administrador. 

Exemplo: Prefeito, Assessor do Prefeito. 

Interage com todos os 
atendimentos registrados no 
sistema. 

Órgão de Trabalho O usuário possui acesso a todos os atendimentos 
de um determinado Órgão. Esta opção será 
fornecida ao usuário designado como 
responsável, em relação ao sistema, por aquele 
Órgão. 

Exemplo: Secretário de Educação, Ouvidor da 
Secretaria de Educação. 

Interage com todos os 
atendimentos encaminhados 
ao Órgão para o qual foi 
designado como responsável. 
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Unidade do Órgão O usuário possui acesso a todos os atendimentos 
de uma determinada Unidade de um Órgão. Esta 
opção será fornecida ao usuário designado como 
responsável, em relação ao sistema, por aquela 
unidade. 

Exemplo: Ouvidor de alguma unidade 
descentralizada da Secretaria de Educação. 

Interage com os 
atendimentos pertinentes à 
Unidade para a qual foi 
designado como responsável. 

Setor de Trabalho O usuário possui acesso a todos os atendimentos 
de um determinado Setor de uma Unidade de um 
Órgão. Esta opção será fornecida ao usuário 
responsável por gerenciar o setor. 

Exemplo: Chefe do setor de manutenção predial. 

Interage com os 
atendimentos encaminhados 
para o Setor pelo qual é 
responsável. 

Alocados É o usuário de nível mais restrito, pois apenas 
possui acesso aos atendimentos alocados a ele. 

Exemplo: Usuário que trabalha no setor de 
manutenção predial. 

Interage com os 
atendimentos alocados a sua 
responsabilidade operacional 
para execução. 

 

Manutenção de Cadastro de Tabelas de Apoio 

• O sistema deve permitir o cadastro e a manutenção dos Órgãos/Entidades que compõem 

a rede de atendimento ao cidadão. 

• O sistema deve permitir o cadastro e a manutenção da tabela de Temas que qualificam o 

Assunto. 

• O sistema deve disponibilizar tela de cadastro e a manutenção da tabela de Assuntos 

(serviços) de competência de cada Órgão participante da rede de atendimento ao cidadão. 

 

9.17. Registro Relatório Mensal de Atendimentos - RMA 

• Permitir geração automática do RMA – Registro Mensal de Atendimentos. 

 

9.18. Emissão de Relatórios Parametrizados 

• O sistema deve possuir funcionalidade que permita aos usuários a emissão de relatórios 

de acordo com a sua necessidade, abaixo exemplo de alguns relatórios pré-definidos: 

• Relatório de Tipo de Atendimento; 

• Relatório de Status por Tipo de Atendimento; 

• Relatório de Respostas por Órgão/Entidade; 

• Relatório de Meios de Contato; 

• Relatório de Assuntos de Atendimentos; 

• Relatório de Temas de Atendimentos; 

• Relatório de Status de Atendimentos por dia; 

• Relatório de Demandas por Órgão/Entidade; 

  Relatório detalhado por tema/assunto 

 

 

CLAÚSULA DÉCIMA – DOS PREÇOS 

10.1 – Os preços a serem pagos são os definidos no Anexo Único desta Ata, e nele estão inclusos 

todos os custos, dentre eles, tributos diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, 
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materiais, mão-de-obra, embalagens e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento dos 

produtos, não acarretando mais nenhuma despesa a esta municipalidade. 

 

10.2 – Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na Cláusula Décima 

Segunda deste instrumento. 

 

10.3 – A existência dos preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que 

deles poderão advir, facultada a realização de licitações específicas ou a contratação direta para a 

aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal n° 8.666/93, mediante 

fundamentação, assegurando-se ao beneficiário a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

11.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da 

certificação da nota fiscal/fatura e apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal e 

Trabalhista; 

 

11.2. A Detentora da Ata deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto, 
devendo constar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número do Contrato e da conta do banco da 
empresa para deposito. 
 
11.3. As notas fiscais deverão vir acompanhadas de cópia das certidões de regularidades 
Fiscais e Trabalhista, sob pena de suspensão do pagamento. 
 
11.4. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a Detentora da Ata ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 
 
11.5. Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada ou 
elevada qualquer penalidade prevista no contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

12.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao 

praticado no mercado, a Prefeitura Municipal de João Neiva convocará o DETENTOR DA ATA para 

uma nova negociação, com vistas à redução dos preços, podendo ocorrer o seguinte: 

 

12.1.1. Aceitação da negociação, quando o DETENTOR DA ATA aceitar a redução dos preços aos 

limites encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo os novos preços serem registrados na 

presente Ata como alteração posterior. 

12.1.2. Negociação frustrada, quando o DETENTOR DA ATA não aceitar a redução dos preços ao 

valor de mercado, devendo, neste caso, a Secretaria Municipal de Saúde, liberar a mesma do 

compromisso assumido, e convocar as empresas remanescentes, respeitada a ordem 

classificatória, com vistas a iguais oportunidades de negociação. 

 

12.2. Restando a negociação frustrada após convocação de todas as proponentes credenciadas e 

classificadas, à Prefeitura Municipal de João Neiva realizará a contratação desejada por meio de 

outro certame licitatório regular. 
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12.3. Quando o preço de mercado se torna superior ao preço registrado nesta Ata, de forma a 

comprometer o fornecimento, pelo DETENTOR DA ATA, dever-se-á obedecer ao seguinte 

procedimento: 

 

12.3.1. Deverá o DETENTOR DA ATA protocolar, respeitando o prazo definido no subitem 5.9,  da 

presente Ata, requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, devidamente justificado e 

instruído com documentos que evidenciem a onerosidade excessiva em relação às obrigações 

inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado atual, 

valendo-se, por exemplo, de Notas Fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes, 

comprovantes de transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

12.3.2. Caberá a Secretaria Municipal de Saúde a realização de pesquisas de mercado e demais 

atos necessários, com vistas a verificação de ocorrência da majoração alegada pela DETENTOR DA 

ATA. 

 
12.4. Fica vedado ao DETENTOR DA ATA, interromper o fornecimento dos materiais, enquanto 

aguardar o trâmite do Requerimento de reequilíbrio dos preços, sob pena de aplicação das 

sanções estabelecidas no ato convocatório, nesta Ata de Registro e na legislação pertinente. 

 
12.5. Confirmada a veracidade das alegações do DETENTOR DA ATA e deferido, por decisão do 

Órgão, o reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada a publicação da 

alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, para fins de 

validade do novo preço registrado. 

 
12.6. Os preços resultantes do reequilíbrio econômico-financeiro terão a sua validade vinculada 

ao prazo de vigência deste instrumento. 

 
12.7. No caso de indeferimento do requerimento, poderá a Secretaria Municipal de Saúde liberar o 

DETENTOR DA ATA do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão 

fundamentada. 

 

12.8. Sendo o DETENTOR DA ATA liberada, poderá a Administração convocar as demais empresas 

classificadas, respeitada a ordem classificatória, para fins de renegociação dos preços registrados. 

 
12.9. É vedada a interposição de requerimento para reequilíbrio de preços antes de decorrido o 

prazo mínimo de 90 (noventa) dias desde o último reequilíbrio ocorrido. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR 

13.1. Obrigações do Órgão Gerenciador 
 
13.1.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do Detentor da Ata, o 
preço, as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na 
licitação. 
13.1.2. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as 
obrigações assumidas. 
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13.1.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 
 
13.1.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata. 
 
13.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 
 
13.1.6. Consultar o detentor da ata registrado (observada a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a 
intenção de utilizar a presente Ata. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

14.2. Obrigações do Detentor da Ata 
 
14.2.1. Prestar o serviço obedecendo rigorosamente ao disposto nesta Ata de Registro de Preços; 
 
14.2.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
Órgão Gerenciador referente às condições firmadas na presente Ata; 
 
14.2.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente 
Ata; 
 
14.2.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação 
exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2020; 
 
14.2.5. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto a aceitação ou não do fornecimento de serviço a outro órgão da Administração 
Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 

15.1 – O prazo de vigência será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, sendo vedada sua 

prorrogação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 

16.1 - A DENTENTORA DA ATA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, 

serão aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de João Neiva; 

d) Declaração de inidoneidade. 

 

16.2 Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da respectiva ordem 

de fornecimento, quando a DENTENTORA DA ATA: 

a) Fornecer os materiais, em desacordo com as especificações constantes do presente 

instrumento e/ou da ordem de fornecimento a ser expedida; 

b) Causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização; 

c) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, 

por escrito, do Órgão Gerenciador; 

d) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos a 
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Administração ou a terceiros, independentemente da obrigação ao GERENCIADOR DA ATA em 

reparar os danos causados; 

e) Descumprir quaisquer obrigações licitatórias/contratuais 

 

16.3. Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a DENTENTORA DA ATA, 

sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida 

de má-fé, a juízo desta Municipalidade, independentemente das demais sanções cabíveis. 

 

16.4. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao 

infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

 

16.5. Caso esta Municipalidade exerça o direito de aplicar a pena de multa. Este se obriga a 

notificar a DENTENTORA DA ATA, justificando a medida. 

 

16.6. As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura Municipal de João 

Neiva, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, 

independentemente do julgamento do pedido de reconsideração do recurso. 

 

16.7. Poderá, ainda, a DENTENTORA DA ATA, a juízo do Órgão Gerenciador, responder por perdas 

e danos, independentemente das demais sanções previstas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1 – O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

 

I – Pela Administração, quando: 

a) o fornecedor não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no 

mercado; 

d) nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; e 

e) por razões de interesse público. 

 

II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por razões alheias a sua vontade, de dar cumprimento às exigências do 

instrumento convocatório, consubstanciado na Ata de Registro de Preços. 

 

§ 1º - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 

defesa e o contraditório, será formalizado por despacho da autoridade competente. 

 

§ 2º - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o 

envio de correspondência, com aviso de recebimento. 

§ 3º - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 

será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço 

registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 
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§ 4º - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que 

justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

18.1 – O Setor de Licitação é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, da 

presente Ata de Registro de Preços, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS 

19.1 – Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da lei n° 

8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

20.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de João Neiva/ES, para dirimir as dúvidas que porventura 

possam advir da presente Ata de Registro de Preços, desde que não possam ser solucionadas 

amigável ou administrativamente pelas partes. 

 

20.2 – E, por estarem justos e de comum acordo, assinam o presente instrumento em 04(quatro) 

vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais. 

 

João Neiva/ES, 02 de dezembro de 2020. 

 

 

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA 

GERENCIADOR DA ATA 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOÃO NEIVA 
GESTOR DA ATA 

 

 

CAPTAR CONSULTORIA PÚBLICA LTDA 

DETENTOR DA ATA 

 

TESTEMUNHAS: 

1. __________________________________                 2. __________________________________ 
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ANEXO ÚNICO 
 

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

 

Serviços Técnicos Especializados de Software/apoio técnico 

Descrição do Serviço (A) 
Valor Total 

Mensal 
Qtde de 
Meses 

Valor Total do 
Serviço 

Serviços de apoio técnico para a gestão do Programa 
Bolsa Família e Cadastro Único, auxílio na 
implantação, acompanhamento, criação e prestação de 
contas de políticas públicas, Gestão da Proteção Social 
Básica e Gestão da Proteção Social Especial, com 
entrega de software de gestão garantindo assim a 
perfeita execução dos serviços, visando a promoção da 
utilização das bases de dados. (Para 1373 famílias) 

R$ 10.366,15 12 R$ 124.393,80 

* O número total de famílias de baixa renda (perfil cadastro único), é referenciado no relatório 
do índice de gestão descentralizada do IGDBF (item 15), extraído através do SAGI. 

Treinamento Técnico Presencial 

Descrição do Serviço (B) 
Valor 

Unitário 

Qtde 
de 

turmas 
Valor Total 

Serviços técnicos de treinamento presencial dos 
técnicos alocados no Projeto. Turmas de treinamento 
presencial, com capacidade para até 15 alunos e 16 
horas/aula.  

R$ 4.496,20 01 R$ 4.496,20 

Serviços técnicos de treinamento presencial dos 
técnicos alocados no Projeto, referente as entidades 
prestadoras de serviço na SEMTADES 

R$ 4.500,00 02 R$ 9.000,00 

Valor Total do Treinamento (B) R$ 13.496,20  

 

Implantação da Solução nas Unidades Operacionais e Secretaria 

Descrição (C) 
Valor 

Unitário 
Qtde de 

Equipamentos 
Valor Total 

Serviços técnicos especializados na implantação 
da solução nos equipamentos (CRAS, CREAS, 
Bolsa família, Cadastro único, Entidades do 
Terceiro setor, entre outros) e na Secretaria, 
incluindo a utilização imediata do software, a 
migração de dados do cadastro único, ou sistemas 
atuais. 

R$ 2.500,00 08 R$ 20.000,00 

 

Valor Global da Proposta em Reais (A + B + C) R$ 157.890,00 

 


