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ATO CONVOCATÓRIO  

SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LICENÇA DE SOFTWARE  

DE GESTÃO PÚBLICA  

Nº 003/2020  

   

A Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba – doravante 

denominada simplesmente Inova Sorocaba, qualificada como Organização 

Social, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° 09.399.083/0001-08 sediada à Av. Itavuvu, 11.777, Parque Tecnológico, 

CEP 18.078-005, Sorocaba – SP, torna público que selecionará empresa 

especializada na licença de software de Gestão Pública para criação de Big 

Data, com dados sensíveis organizados para auxiliar na tomada de decisão, 

apresentando diagnósticos e informações georeferenciadas, baseada na 

ciência de dados, integrado com aplicativo mobile, incluindo implantação, 

treinamento e suporte, com atendimento aos requisitos obrigatórios 

descritos no Termo de Referência – Anexo I, por preço global e certame que 

será conduzido com estrita observância das regras contidas em seu 

Regulamento de Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações, e, 

ainda, daquelas inscritas no presente ato convocatório e na anexa minuta de 

contrato, observando-se o seguinte:   
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JUSTIFICATIVA  

Considerando que o Parque Tecnológico de Sorocaba, é uma empresa 

pública criada pela Prefeitura do Município de Sorocaba para auxiliar nas áreas 

de pesquisa e desenvolvimento, propondo soluções (facilities e utilities) para a 

gestão municipal. 

Nesse sentido, está previsto no Estatuto do Parque Tecnológico de 

Sorocaba, dentre seus objetivos: “Promover o desenvolvimento científico e 

tecnológico objetivando a melhoria das condições de vida de sua população, 

notadamente no que se refere aos padrões de saúde, educação, habitação, 

transporte e meio ambiente;", bem como “Promover o desenvolvimento 

científico e tecnológico objetivando o aprimoramento das condições de 

atuação do Poder Público Municipal, notadamente no que se refere à 

identificação e ao equacionamento das necessidades urbanas e ao 

aproveitamento das potencialidades do município;” 

Outrossim, está previsto no Plano de Trabalho 2020/2021 do Contrato de 

Gestão entre a Inova e EMPTS, a criação de Big Data com dados sensíveis 

organizados para auxiliar na tomada de decisão, apresentando diagnósticos e 

informações georeferenciadas baseada na ciência de dados, integrado com 

aplicativo mobile, incluindo implantação, treinamento e suporte. 

Desta forma, o objeto do presente termo justifica-se em razão da 

necessidade de integrar de forma automatizada processos das áreas de saúde, 

educação, segurança, transporte público, turismo, comunicação e eventos, 

participação popular, em uma única plataforma de Gestão Pública, possibilitando 
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aos gestores atuar de forma efetiva e focada por meio de resultados obtidos 

através de análise de dados.  

Nesse contexto, esse software permitirá uma gestão moderna e unificada, 

com alimentação diária de dados permitindo que sejam elaborados relatórios de 

acompanhamento das atividades diárias e mensais de todos os setores, bem 

como a emissão de relatórios consolidados e consultas via internet.  

Por fim, o software deverá ser integrado com aplicativo mobile, o qual irá 

dispor de serviços e informações interativas para os munícipes, de forma a 

melhorar a qualidade de vida do cidadão, através de uma análise das suas 

necessidades, fornecendo informações para auxiliar na tomada de decisão por 

parte dos gestores.  

 

DO PRAZO DE ENVIO DE PROPOSTA  

Data: 18/03/2020   

 

Hora: 16H  

 

Local: Avenida Itavuvu, nº 11.777 - Sala TO-03, localizada no Térreo do Parque  

Tecnológico de Sorocaba – Sorocaba-SP  

 

DAS INFORMAÇÕES SOBRE A CONVOCAÇÃO  

Av. Itavuvu, nº 11.777, Parque Tecnológico de Sorocaba - Distrito Industrial 

Norte,  CEP:  18078-005,  Sorocaba  –  SP  ou  pelo  e-mail 

compras@inovasorocaba.org.br  
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SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LICENÇA DE SOFTWARE  

DE GESTÃO PÚBLICA  

Nº 003/2020  

  

1. DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS   

O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa 

especializada na licença de software de Gestão Pública, para criação de Big 

Data com dados sensíveis organizados para auxiliar na tomada de decisão, 

apresentando diagnósticos e informações georeferenciadas baseada na 

ciência de dados, integrado com aplicativo mobile, incluindo implantação, 

treinamento e suporte, com atendimento aos requisitos obrigatórios descritos 

no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.   

 

 

2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DOS VALORES PARA SELEÇÃO DA 

EMPRESA  

2.1. A prestação de serviço vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, a iniciar-se da 

data de assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado de comum 

acordo entre as partes, mediante aditivo contratual.   
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Somente poderão participar deste Ato Convocatório, pessoas jurídicas 

legalmente estabelecidas no País (BRASIL), cujo objeto social especifique 

atividade pertinente com o objeto da presente Seleção e que manifestarem 

interesse até a data e hora estabelecidas para o prazo final desta Seleção.  

3.2. Não poderão participar de qualquer fase do processo, da presente 

Seleção, os interessados que se enquadram em uma ou mais das situações 

a seguir:  

a) Pessoa jurídica concordatária ou em processo falimentar.  

b) Pessoa jurídica que esteja constituída sob a forma de consórcio.  

c) Pessoa jurídica que seja declarada inidônea em qualquer esfera do 

governo.  

d) Pessoa jurídica cujos Diretores, responsáveis legais ou técnicos, 

membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo 

ou associado, pertença ao quadro funcional da Inova Sorocaba.  

e) Pessoa jurídica que tenha objeto social incompatível com o objeto da 

convocação.  

3.3. A participação na presente Seleção implica para o participante:  

a) A aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e 

condições constantes desta Convocação e de seus anexos;  

b) A observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor;  

c) A responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase desta Convocação.  
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4. DA APRESENTAÇÃO DE ENVELOPE  

4.1  A entrega dos documentos relativos à proposta será feita em envelope 

único, devidamente lacrado, contendo referência ao presente certame e 

indicando a seguinte informação:  

SELEÇÃO Nº 03/2020  

ENVELOPE ÚNICO – PROPOSTA  

Nome da Empresa Participante 

Localização  

  

4.2  O envelope deverá estar endereçado à INOVA SOROCABA contendo,  

ainda, dados de identificação e localização do participante.  

4.3 Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por membro da 

Comissão, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial.  

  

5.  DA PROPOSTA DE PREÇO  

5.1. A proposta deverá obedecer aos requisitos deste Edital e seus anexos, 

bem como às seguintes recomendações:  

5.1.1. Ser apresentada em 02 (duas) vias, com todos os dados legíveis, 

não manuscritos, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na 

última folha e rubricadas nas demais, por seu representante legal;  

5.1.2. Ser dirigida à Inova Sorocaba e fazer referência a esta Seleção, 

informando seu número e dia de abertura;  
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5.1.3. O valor global da Proposta, deve ser descrito em algarismo e por 

extenso, prevalecendo, no caso de divergência, o valor por extenso 

sobre o numérico.  

5.1.4. Conter prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias, 

contado da data de entrega da proposta. As propostas que omitirem o 

prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período acima 

mencionado.  

5.1.5. Conter indicação do(s) seu(s) representante(s) legal(ais) habilitado(s) 

a assinar o contrato, e as seguintes informações: Nome, Cargo, 

Nacionalidade, Estado Civil, RG, CPF e bem como dados bancários da 

empresa.  

5.2. Não serão admitidos preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem 

como os manifestamente superiores ou inferiores aos praticados no mercado.  

5.3. É facultado aos participantes conceder descontos e abatimentos, desde 

que não sejam baseados nas propostas das demais empresas.  

  

6.  DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

6.1. Para os fins de habilitação, todos os participantes deverão apresentar em 

01 (uma) via os documentos relacionados abaixo:  

a) Cópia da Cédula de Identidade dos responsáveis legais ou do sócio 

responsável pela Administração da Sociedade, devidamente 

habilitado no respectivo Contrato Social ou Última Alteração  

Consolidada.  
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b) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou outro 

equivalente na forma da lei, que comprove nomes de diretores ou 

administradores da empresa.  

c) Prova de inscrição e situação no Cadastro Nacional de Pessoas  

Jurídicas (CNPJ);  

d) Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à 

dívida ativa da União – RFB e PGFN;  

e) Certificado de Regularidade de Situação perante o fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa Econômica 

Federal, dentro do prazo de validade de acordo com a lei nº 9.012 

de 31/03/1995;  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, dentro do prazo 

de validade de acordo com a Lei Federal nº 12.440 de 07/07/2011.  

g) Declaração elaborada e subscrita, pelo representante legal da 

participante, assegurando a inexistência de impedimento legal ou 

administrativo para contratar com a Inova Sorocaba, 

considerando as mesmas exigências que existiriam se a contratação 

fosse para licitar com órgãos ou entidades da administração pública  

.  

6.2. Os documentos habilitatórios e as propostas devem referir-se a 

matriz da empresa, podendo apresentar propostas de sua filial, desde que a 

documentação de habilitação e proposta sejam da matriz.  

6.3. A não apresentação dos documentos exigidos, dentro do dia 

marcado, originais ou cópias previamente autenticadas, dentro dos prazos de 
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validade, inabilitará a empresa, impedindo-a de participar desta Seleção em 

sua segunda fase, não se admitindo, em hipótese alguma, complementação 

ou retificação posterior da documentação.  

6.4. Os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por colaborador da Comissão de Seleção de Fornecedores – 

CSF, mediante cotejo das cópias com os originais, ou publicação em órgão 

da imprensa oficial, vedada a apresentação de cópias produzidas via fax ou 

ilegíveis.  

6.5. Todos os documentos apresentados ficarão anexados aos autos da 

presente Seleção, passando a fazer parte integrante da documentação do 

procedimento, vedada sua retirada ou substituição.    

6.6. Os documentos que forem emitidos via Internet terão sua 

autenticidade verificada nos respectivos sites.  

6.7. As certidões de comprovação da regularidade fiscal dos participantes 

deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou 

pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, 

deverão estar datadas dos últimos 180 (cento e oitenta) dias contados da data 

da abertura da sessão.  

6.8. A análise da proposta visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos, sendo 

desclassificadas as propostas que não estiverem de acordo com o 

mesmo.  

  



 

 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE SOROCABA – INOVA SOROCABA  
Telefone: +55 15 3416-6160 site: www.inovasorocaba.org.br  

Avenida Itavuvu, 11.777 – Parque Tecnológico – CEP: 18075-005 – Sorocaba/SP  

10  

7. DA CONVOCAÇÃO DA EMPRESA SELECIONADA.  

7.1. Após a homologação do resultado, a EMPRESA SELECIONADA, 

será convocada para assinar o contrato.   

7.2. Se a convocada não comparecer ou não apresentar situação regular 

de acordo com as disposições do presente instrumento, ou ainda, recusar-se 

a assinar o Contrato injustificadamente, a Inova Sorocaba convocará os 

demais participantes, na ordem de classificação, não cabendo à empresa 

substituída quaisquer direitos ou valores de indenização ou rompimento de 

expectativa de resultados comerciais ou de lucro.   

7.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que 

ocorra motivo justificado aceito pela CONTRATANTE.  

  

8. DAS PENALIDADES  

As penalidades pelo descumprimento das obrigações contratuais estão 

previstas na Cláusula Décima-Primeira da Minuta do Contrato, ANEXO III 

desta Convocação.  

  

9.  DAS CONDIÇÕES FINAIS  

9.1. A participação nesta Seleção implica na total aceitação pelas 

proponentes de todas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório.  

9.2. A presente Seleção poderá ser transferida, revogada ou anulada, no todo 

ou em parte, desde que por decisão devidamente fundamentada.  
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9.3. O resultado final desta Convocação para seleção de empresa 

especializada na licença de software de gestão pública, será através de 

publicação no site da Inova Sorocaba.   

9.4. Em caso de conflito na interpretação deste Ato Convocatório com as 

Normas Internas de Compras e Aquisições da INOVA, prevalecerá o disposto 

nas Normas.  

9.5.  Esclarecimentos sobre esta Seleção serão prestados pela INOVA 

Sorocaba, até 24 horas úteis antes da abertura da sessão através do telefone 

(15) 3416-6172 e pelo e-mail: compras@inovasorocaba.org.br  

  

10. DOS ANEXOS  

São parte integrante deste Ato Convocatório os seguintes anexos:  

a) ANEXO I – Termo de Referência  

b) ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial  

c) ANEXO III – Minuta do Contrato  

  

Sorocaba, 06 de abril de 2020  

  

  

Flavio Guerhardt  Giuliano Gueratto  

Diretor Executivo  Coordenador Jurídico  

Inova Sorocaba  Inova Sorocaba  
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ANEXO I   

TERMO DE REFERÊNCIA  

  

1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO SOFTWARE.  

  

1.1 O software deverá dispor de interface totalmente WEB com o seu core de 

aplicação desenvolvido em linguagem dinâmica integrada a banco de dados 

de alta performance, permitindo a exibição de resultados em tempo real.  

1.2 O software deverá possuir todas as suas funcionalidades em ambiente 

WEB, via browser utilizados como Microsoft Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome e Safari, com certificado de segurança HTTPs 

(Hyper Text Transfer Protocol Secure).  

1.3 O software deverá apresentar recursos de acesso pré-definidos através de 

login e senha de acordo com tipo de usuário e possuir o armazenamento de 

todos os logs divido por usuários, ações, data, hora e IP da máquina.   

1.4 O acesso a cada módulo deverá ser efetuado através de senha 

personalizada individual e dispositivo para evitar tentativas de acesso 

indevido do tipo CAPTCHA. 

1.5 O software deverá permitir integração com outros softwares já utilizados no 

município, através do desenvolvimento de API de integrações.  
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1.6 O software deverá possuir sistema de backups gerenciáveis e em sites 

redundantes externos.  

1.7 A Hospedagem do Software bem como qualquer tipo de licenciamento de 

software necessário para seu funcionamento é de responsabilidade da 

Contratada, devendo este seguir os padrões de segurança a fim de garantir 

a segurança para os dados ali presente assim como a Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD).  

  

2. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO SOFTWARE  

a) Saúde Pública: O módulo de saúde pública deverá mapear toda estrutura 

de saúde do município, assim como dispor de informações oficias de cada 

unidade cadastrada no sistema, receber dados de avaliações feitas pelos 

usuários do app mobile e organizar os dados dispondo de informações para 

tomada de decisão. O módulo deverá contar com solução para auxílio de triagem 

em casos de pandemias, possibilitando a gestão ter acesso a dados pessoais e 

quadro da saúde do indivíduo, assim como permitir o recebimento de cadastros 

de voluntários para auxílio em caso de pandemias e calamidade pública.  

  

b) Educação Pública: O módulo de educação deverá permitir a gestão das 

unidades escolares do município. Apresentar o mapeamento das unidades assim 
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como informações oficiais e permitir a avaliação por parte dos usuários do app 

mobile e dispor de dados organizados, auxiliando na tomada de decisão.  

c) Segurança: O módulo deverá listar todos os bens públicos, delegacias e 

unidades de segurança do município. Deverá possibilitar também integração 

com sistema para abertura, via link, de Boletim de Ocorrência Online.  Deverá 

também mapear o município e seus respectivos pontos críticos e vulneráveis em 

relação aos aspectos da segurança que se relacionam com as atribuições da 

guarda municipal; essas informações deverão ser apresentadas apenas para a 

gestão pública.  

  

d) Transporte Público: O módulo de transporte público deverá unificar as 

informações das empresas e veículos que oferecem o serviço ao município. O 

módulo deverá contemplar mapeamento de todos pontos de ônibus, cadastro de 

empresas e veículos que oferecem o serviço, cadastro de veículos e sua 

respectiva linha, itinerários e condutor, cadastro e gestão de histórico de revisões 

dos veículos, integração com gps do veículo ou dispositivo móvel compatível 

para visualização em tempo real dos veículos.  

  

e) Obras em Atividade: O módulo de obras deverá contemplar gestão 

completa de todas obras em atividades no município, assim como mostrar todas 

as fases, status de atividades e prazos de cada obra. As informações desse 

módulo serão de uso exclusivo da gestão, podendo ser exibido no APP mobile 
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quando e se a gestão julgar necessário. O módulo deverá contemplar cadastro 

de obras e suas respectivas características, atividades do projeto e prazos. 

Mapeamento de obras em atividade. Dashboard com dados indicadores 

apontando o status de cada obra, sinalizando prazos a vencer e datas previstas 

para entrega. Sistema de notificações de alerta para o gestor quando uma obra 

estiver chegando no prazo de entrega. Sistema de notificações aos usuários do 

aplicativo mobile se houver obras em atividade em seu percurso, se habilitado 

pela gestão.  

  

f) Empregos: O módulo de empregos possibilitará ao município dispor de 

todas vagas de empregos anunciadas pelos PATs. O módulo deverá contemplar 

o cadastro das vagas e seus respectivos contratantes, informações gerais para 

auxiliar o usuário.  

  

g) Eventos: O módulo de eventos deverá permitir cadastrar, notificar e 

informar sobre os eventos do município. Deverá também dispor de informações 

como localização, estrutura do evento, informações de organizadores e demais 

informações referentes à realização do evento. O módulo deverá permitir 

notificar munícipes, definindo filtros de acordo com informações obtidas no 

preenchimento do perfil de usuários.O módulo deverá contemplar cadastro de 

eventos e suas respectivas informações como dia, horário, local e organizadores, 
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cadastro de eventos municipais, estaduais ou nacionais e definição de público 

alvo para divulgação.  

  

h) Notícias e Comunicação oficial sobre o Município: O módulo de 

comunicação deverá permitir o cadastro e gerenciamento de notícias referentes 

ao município e o envio com inserção de imagens e/ou vídeos. O módulo deverá 

contemplar, cadastro de notícias com informações oficiais do município, sistema 

de envio de notificações informativas aos munícipes, definindo filtros de acordo 

com informações obtidas no preenchimento do perfil de usuários do aplicativo 

mobile, identificação de público alvo de acordo com a ação desejada.  

  

i) Hotéis: O módulo irá realizar o mapeamento da estrutura hoteleira legal do 

município, assim como dispor de informações oficiais e seguras aos munícipes. 

Todas as informações cadastradas serão enviadas para equipe de análise de 

informações, que poderá aceitar, recusar ou solicitar maiores informações e 

documentos para conclusão do cadastro. O módulo deverá contemplar, cadastro 

de empresa e sua respetiva localização e dados para contatos, cadastro de 

serviços e informações adicionais e integrações com Google Guides, Google 

Negócios e Tripadvisor, para exibir a nota de avaliação dos usuários da internet 

e proporcionar a melhor experiência aos usuários.  
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j) Participação Popular: O módulo deverá permitir a criação de enquetes, 

bem como de procedimentos de audiência pública, para obter a opinião real da 

população, voluntariamente, sobre assuntos diversos. As enquetes poderão ser 

enviadas por meio de notificações no aplicativo mobile de forma direcionada para 

um público alvo ou de forma geral para todos os usuários cadastrados. O módulo 

deverá contemplar cadastro de enquetes e suas respectivas categorias, temas e 

opções de perguntas e respostas. Definição do nível de satisfação da resposta.  

Definição da pontuação para participação. Dashboard com resultados das 

enquetes e de acordo com a opinião e avaliação. Exibição de gráficos de 

resultados através do mapeamento de dados.  

  

k) Notificações: Sistema de envio de notificação em Push para informar à 

população sobre assuntos diversos. As notificações podem ser enviadas para 

todos os usuários do aplicativo ou de forma direcionada para um público alvo. O 

módulo deverá contemplar cadastro de notificação a ser enviada, vínculo da 

notificação com conteúdo externo ou interno ao sistema de notícias da Prefeitura 

e definição de público alvo e abrangência dos usuários notificados.  

  

l) Usuários do aplicativo mobile: O módulo de usuários permitirá uma visão 

dos usuários e os serviços utilizados, assim como o nível de satisfação de acordo 

com as avaliações preenchidas pelos usuários. O módulo deverá receber as 

informações do perfil dos usuários que colaboram com o município fornecendo 



 

 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE SOROCABA – INOVA SOROCABA  
Telefone: +55 15 3416-6160 site: www.inovasorocaba.org.br  

Avenida Itavuvu, 11.777 – Parque Tecnológico – CEP: 18075-005 – Sorocaba/SP  

18  

dados, que são transcritos em um painel de resultados da eficiência da gestão, 

possibilitando o cruzamento de dados e um feedback exato das necessidades 

de cada perfil de usuário. O módulo deverá contemplar quantidade de usuários 

que utilizam os serviços da prefeitura, quantidade de usuários que utilizam o 

aplicativo mobile, quantidade de informações solicitadas pelos munícipes e o 

nível de satisfação da população.  

  

m) Cadastro de perfil de usuários: O módulo tem como objetivo criar novos 

perfis, coletando informações dos usuários. O módulo deverá contemplar 

cadastro de nome de perfil e informações que o munícipe poderá preencher e 

nível de pontuação para o preenchimento de cada perfil.  

  

n) Munícipe sustentável: O módulo deverá permitir o incentivo ao uso 

consciente de água e luz, criando bonificações através de pontuações e com isso 

estimular o consumo consciente de bens e fontes naturais. As pontuações 

obtidas deverão ser exibidas no perfil público do usuário do aplicativo mobile e 

entre seus contatos e grupos de amigos. O módulo deverá contemplar cadastro 

de tipos de programas e suas respectivas pontuações, sistema de envio de 

dados junto com uma foto comprovando que os dados preenchidos são 

verdadeiros, ranking de usuários sustentáveis, cadastro de informações que o 

munícipe poderá preencher e nível de pontuação para o preenchimento de cada  

perfil.  
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o) Solicitação de Serviços (156): O módulo de 156 deverá trabalhar de forma 

integrada com todos departamentos e secretarias do município, assim como 

permitir integração com a controladoria, prefeito e ou representantes do prefeito.   

O software deverá contemplar os seguintes temas para manifestações e suas 

respectivos assuntos e serviços relacionados:   

I. Acessibilidade  

II. Animais  

III. Canais de Atendimento  

IV. Cidadania e assistência social  

V. Comércio e serviços  

VI. Cultura, esporte e lazer  

VII. Documentos e licenças  

VIII. Educação  

IX. Lixo e limpeza  

X. Meio Ambiente  

XI. Obras, edificações e imóveis  

XII. Operação Tapa Buraco  

XIII. Rua e bairro  

XIV. SAC/GRC  

XV. Segurança urbana  

XVI. Trabalho  

XVII. Trânsito  

XVIII. Transporte  
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XIX. Urgência  

XX. Ouvidoria Geral do Município  

As mesmas poderão ser cadastradas pelo munícipe através do aparelho de 

celular (aplicativo móvel), portal web, telefone 0800 ou pessoalmente na  

prefeitura.  

  

p) Módulo de gestão 156: O módulo deverá permitir realizar toda a triagem em 

relação à solicitação de serviço, preenchendo informações como dados do 

solicitante além de todas as informações referentes à manifestação do munícipe, 

assim então possibilitar o direcionamento adequado a um departamento ou 

órgão prestador de serviço vinculado ao sistema, permitir solicitações coletivas 

por grupo de pessoas e interpretar solicitações recorrentes, para otimizar e 

facilitar o tramite das informações aos munícipes assim como facilitar a 

usabilidade por parte da gestão das demandas. Ao enviar uma manifestação, o 

munícipe receberá um protocolo para acompanhamento por mensagem SMS ou 

notificação em push via aplicativo mobile ou e-mail.  O acompanhamento poderá 

ser realizado pelo portal web ou aplicativo mobile. Tratando-se de ocorrências 

de caráter de sigilo, a Prefeitura deverá garantir a todos os munícipes, discrição 

e fidedignidade ao que lhe for transmitido. Para manifestações no formato 

anônimo, o usuário não terá acesso às informações e feedbacks das atividades 

da respectiva manifestação.  

O módulo deverá contemplar:  

I. Cadastro de nova manifestação.  
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II. Preenchimento da categoria da manifestação.  

III. Selecionar meio de entrada.  

IV. Selecionar setor da cidade.  

V. Selecionar gravidade da manifestação.  

VI. Gerar Gráficos e Relatórios para Gestão.  

VII. Cadastrar categorias, setores da cidade, níveis de gravidade, meio de 

entrada que a ocorrência é cadastrada, órgãos públicos e prestadores 

de serviço que podem estar relacionados à ocorrência.  

VIII. Enviar Feedback automático em tempo real aos munícipes de acordo 

com todas as atividades realizadas em sua ocorrência, através de e-mail 

e/ou SMS (opcional) e/ou notificação em push via aplicativo mobile.   

IX. Notificação e sinalização quando uma ocorrência chegar em seu prazo 

de vencimento para resolução, assim como notificação e sinalização de 

ocorrências vencidas, permitindo ao ouvidor que solicite uma posição 

para o departamento ou secretaria. Ao solicitar uma posição para o 

departamento o sistema deverá enviar um feedback para o munícipe 

solicitante e para o secretário gestor responsável pelo departamento.  

X. Representação geográfica das ocorrências através de mapa virtual e 

sinalizadores.  

XI. Área de apoio ao usuário do software com vídeo aulas, tutorial e manual 

com atividades básicas do sistema.  

XII. Para casos de registros de ocorrências categorizadas como “solicitações 

de informações” o sistema deverá permitir o encaminhamento da 
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solicitação para a controladoria ou que responda de forma rápida e 

efetiva utilizando o próprio sistema caso já possua a resposta.  

XIII. Permitir definição de prazos de resposta e solução para cada tipo de 

solicitação.  

XIV. Dispor de dados indicadores públicos (no portal web e aplicativo mobile) 

XV. Portal web para abertura e acompanhamento de ocorrências e 

solicitações enviadas a prefeitura.  

  

q) Módulo de gestão do departamento: O módulo deverá possibilitar ao 

departamento receber e responder a manifestação enviada.  

O módulo deverá contemplar:  

I. Realização de uma análise baseada nas informações enviadas pelo 

munícipe.  

II. Permitir a identificação de particularidades para definição da tomada de 

decisão, como segue:  

III. Vincular um prestador de serviço.  

IV. Vincular um órgão público.  

V. Sinalizar uma demanda como “Solucionada”, para que a Gestão 

certifique  

se a resolução foi alcançada e finalize a solicitação.  

VI. Permitir a solicitação de prorrogação de prazo, na qual o departamento 

irá preenche o prazo necessário para solucionar a solicitação.  
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r) Módulo de avaliação de experiência de relacionamento com prefeitura: 

O módulo deverá permitir que o munícipe realize uma avaliação em relação à 

sua experiência com a prefeitura em todos aspectos, desde o início de sua 

manifestação até a finalização do trâmite após a solicitação de um serviço.  

Essas informações serão vistas apenas pelos Gestores em formato de gráficos 

e estatísticas, preservando sempre a identidade do munícipe. As perguntas 

enviadas no questionário poderão ser cadastradas no módulo de configuração 

do sistema. O módulo deverá contemplar envio de avaliação automaticamente 

assim que a ocorrência for sinalizada como “Finalizada”, cadastro de perguntas 

e respostas a serem avaliadas e Dashboard para a gestão com resultado das 

avaliações.  

  

s) Proteção Rápida do Indivíduo (Botão do Pânico): O módulo deverá 

permitir o cadastro de vulneráveis, e seus respectivos órgãos protetores, para 

que os mesmos fiquem como tutores responsáveis legais em caso de solicitação 

de proteção rápida do indivíduo ou do pânico.  

Esse módulo deverá permitir a integração com:  

I. Assistência social;  

II. Conselho tutelar;  

III. Guarda municipal;  

IV. Polícia militar;  



 

 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE SOROCABA – INOVA SOROCABA  
Telefone: +55 15 3416-6160 site: www.inovasorocaba.org.br  

Avenida Itavuvu, 11.777 – Parque Tecnológico – CEP: 18075-005 – Sorocaba/SP  

24  

V. Polícia feminina;  

VI. Polícia civil;  

VII. Órgãos e entidades protetoras;  

O módulo deverá contemplar cadastro de unidades protetoras, cadastro de 

tutores responsáveis, cadastro de usuário com medida protetora, envio de 

notificação e mensagens a tutores e órgãos responsáveis e envio de notificação 

para usuários cadastrados.  

t) Dashboard de mapeamento da gestão: O Dashboard do gestor deverá 

contar com um painel de mapeamento de resultados gerados através das 

atividades do software integrados com as atividades do munícipe. Por meio do 

ambiente do gestor, o software deverá mapear e identificar o nível de satisfação 

real da população em relação a todo serviço municipal. O módulo deverá 

contemplar quantidade de usuários que utilizam os serviços municipais, 

quantidade e localização de veículos do transporte público em tempo real, 

resultado de avaliação e solicitação de serviços, quantidade de solicitação de 

agendamentos, agendamentos convertidos e estimativa de consultas futuras e 

suas respectivas atividades, quantidade de vagas de empregos e quantidade de 

candidatos à espera de uma vaga de emprego, apresentar o nível de satisfação 

popular de acordo com os resultados obtidos através do preenchimento 

voluntário do munícipe usuário do aplicativo mobile, mapeamento da estrutura 

municipal que estiver cadastrada no software e relatório de diagnóstico para 

auxílio na tomada de decisão da Gestão.  
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u) Módulo de configuração do sistema: O módulo tem como objetivo definir 

toda estrutura de usuários do sistema e todas suas atividades desde o primeiro 

acesso. É o ambiente que determina todas as funções e particularidades de uso 

de todos usuários, e a habilitação dos módulos a seguir. O módulo deverá 

contemplar cadastro de Local e suas respectivas informações e módulos 

integrados, cadastro de ponto georeferenciado, cadastro de categoria, cadastro 

de subcategoria, cadastro de dados de acesso para gestão do local, cadastro de 

usuários e configuração de suas respectivas funções e atividades e permissões 

no software, controle de usuários e suas respectivas particularidades, controle 

de acesso com logs das ações do sistema e controle de níveis de acessos dos 

usuários do sistema.  

  

  

3. ESPECIFICAÇÕES DO APLICATIVO MOBILE.  

  

3.1 O Aplicativo deverá ser compatível com dispositivos iOS e Android, 

funcionar em celulares, Tablets, totens digitais e similares, bem como possuir 

uma versão DEMONSTRATIVA a fim de certificar suas funcionalidades.   

3.2 Deverá dispor de informações e serviços integradas ao software de Gestão 

Pública e seus respectivos módulos.  
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3.3 Deverá permitir interações com os munícipes, permitindo o recebimento de 

notificações de forma geral ou direcionadas, e de acordo com o preenchimento 

voluntário de suas informações de perfil.  

3.4 O aplicativo deverá ser integrado com a base de dados do software e dispor 

de dados organizados, com as seguintes informações e funções:  

I. Cadastro de usuário.  

II. Preenchimento de informações do perfil de usuário.  

III. Mapeamento da estrutura e serviços públicos municipais e privados 

cadastrados no software de gestão.  

IV. Recebimento de mensagens em forma de notificação eletrônica;  

V. Interação com o usuário através do envio de notificações eletrônicas de 

acordo com pontos georeferenciados.  

VI. Busca de conteúdo como: eventos, notícias, locais e serviços.  

VII. Encontrar pontos e linhas de ônibus de acordo com sua necessidade.  

VIII. Notícias e eventos.  

IX. Avaliação e solicitação de serviços para gerar resultados para a gestão.  

X. Permitir salvar locais como favoritos e receber informações sobre os  

locais.  

XI. Solicitar atendimento policial;  

XII. Solicitar proteção rápida do indivíduo – Botão do Pânico;  

XIII. Integração com links externos para integração com outros serviços ou 

informações do município.  

XIV. Triagem inteligente para casos de pandemia.  
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XV. Cadastro de voluntários para auxilio em situações de calamidade e / ou 

pandemias.  

  

4. CENTRAL INTERNA DE APOIO AO SOFTWARE INTELIGENTE  

4.1 Dispor de equipe técnica de análise de dado, suporte ao usuário do software 

e seus respectivos módulos.   

4.2 Dispor de vídeo-aulas, tutorial e manual com atividades básicas do software.  

4.3 A equipe deverá fornecer relatórios apontando resultados obtidos com o 

software.   

4.4 Deverá identificar as vulnerabilidades de acordo com informações fornecidas 

pela população, realizar estudos de casos e apresentar à gestão.  

4.5 Deverá dar todo suporte técnico necessário para a utilização de todos os 

módulos, importação e conversão de arquivos e dados, desenvolvimento de API 

para integrações com outros softwares do município.  

4.6 Para a realização de quaisquer atividades que resulte no suporte técnico de 

qualquer dos módulos, a equipe deverá executar as eventuais alterações que se 

façam necessárias de acordo com as demandas do município.  

4.6 O suporte técnico será efetuado pela equipe em datas estabelecidas pelas 

partes, nos dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto, sábado, domingo 

e feriado.  
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4.8 Qualquer das modalidades de suporte, essas poderão ser efetuadas na sede 

da contratada ou na sede da prefeitura, ficando estabelecido que o critério seja 

sempre do Contratante, mediante solicitação prévia.  
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ANEXO II  

SELEÇÃO Nº 03/2020  

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

DADOS DA PROPONENTE:  

RAZÃO SOCIAL:   

CNPJ Nº:  

ENDEREÇO COMPLETO:  

TELEFONES:                             

E-MAIL:   

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 meses  

VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 30 DIAS):   

  

Item  Descrição  Valor  

Unit  

Valor Total  

1  SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  

NA LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO  

PÚBLICA  

      

  

VALOR GLOBAL POR EXTENSO:  
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ANEXO III  

SELEÇÃO Nº 03/2020  

MINUTA DO CONTRATO  

  

 I.  PARTES  

1. CONTRATANTE  

A Agência de Desenvolvimento e Inovação – Inova Sorocaba, 

Organização Social, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.399.083/0001-08, sediada na Av. Itavuvu, 11.777 

Parque Tecnológico, CEP 18.075-005, Sorocaba – SP, neste ato 

representada na forma do seu Estatuto Social, por seu Diretor Executivo, 

xxxxx, portador da Cédula de Identidade RG nº: xxxxxxxx SSP/SP e 

inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxxx, doravante designada (a) 

simplesmente INOVA SOROCABA 

2. CONTRATADA  

  
DENOMINAÇÃO:    

CNPJ:  TELEFONE:  FAX:  

ENDEREÇO:  CIDADE:  UF:  

REPRESENTANTE LEGAL:   CPF:  

ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL:  CIDADE:  UF:  
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 II.  DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  

Por estes instrumentos e na melhor forma de direito, as partes anteriormente 

individualizadas e devidamente qualificadas, firmam o presente instrumento 

contratual que observará os preceitos legais em vigor e que será em tudo regido 

pelas condições constantes das cláusulas que aceitam e mutuamente se 

outorgam nos seguintes termos:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1. DO OBJETO  

1.1.  O objeto do presente ajuste é a contratação dos serviços de licença de 

software de Gestão Pública, para criação de Big Data com dados sensíveis 

organizados para auxiliar na tomada de decisão, apresentando diagnósticos e 

informações georeferenciadas baseada na ciência de dados, integrado com 

aplicativo mobile, incluindo implantação, treinamento e suporte, com 

atendimento aos requisitos obrigatórios descritos no Termo de Referência –  

Anexo I.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

Este contrato vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, a iniciar-se da data de 

assinatura do presente termo, podendo ser prorrogado de comum acordo entre 

as partes, mediante aditivo contratual.   
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CLÁUSULA QUARTA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  

4.1 Pelos serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará mensalmente à 

CONTRATADA a importância de R$ XX.XXX,XX.   

4.2 Para receber o valor acima mencionado, referente aos serviços prestados, 

deverá a contratada encaminhar para aprovação da contratante, um relatório dos 

serviços devidamente executados até o quinto dia útil de cada mês, devendo 

atender a todos os ditames e limites estabelecidos neste contrato, sob pena de 

não pagamento.   

4.3 Após aprovação pela contratante do relatório discriminado no item 4.2, a 

contratada está autorizada a emitir uma NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE  

SERVIÇOS, em até 5 (cinco) dias contados da referida aprovação pela   

CONTRATANTE, e o pagamento da referida nota se dará em 10 (dez) dias úteis.   

4.4 A efetivação do pagamento fica condicionada ao repasse de verba pública 

municipal pela EMPTS à INOVA Sorocaba.  

  

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

5.1 Da contratante:  

I. Acompanhar a realização das atividades descritas no Objeto do 

contrato de conformidade com o objeto descrito no ato convocatório 

e no Edital de Contratação nº 03/2020;  
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II. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA;  

III. Comunicar à CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade que 

implique na execução dos serviços; e  

IV. Efetuar o pagamento em conformidade com o prazo contratual 

avençado.  

5.2 Da contratada:  

Na execução do objeto do presente contrato, enviará a CONTRATADA todo o 

empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos 

encargos que lhe forem confiados, obrigando-se ainda a:  

I. Observar rigorosamente as especificações mínimas indicadas no 

objeto descrito no ato convocatório e complementadas, de modo 

detalhado, em sua proposta.   

II. Executar as obrigações contratuais no prazo assinalado.   

III. Assumir total responsabilidade pelos danos decorrentes de sua mora 

ou execução irregular do objeto do contrato.   

  

CLÁUSULA SEXTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS – SUB- 

ROGAÇÃO À EMPTS  

Os recursos financeiros para fazer face às despesas desta aquisição são 

provenientes do Contrato de Gestão firmado entre a Inova Sorocaba e a EMPTS  
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– Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba. Em caso de rescisão do 

Contrato de Gestão realizado entre INOVA Sorocaba e a EMPTS, fica desde já 

autorizada a sub-rogação do presente contrato à EMPTS ou à outra organização 

contratada por esta, visando a continuidade da prestação adequada dos 

serviços.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO 

CONTRATO  

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do presente contrato, não 

sendo permitida, igualmente, a associação da CONTRATADA com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a sua fusão, cisão ou 

incorporação.  

  

CLÁUSULA OITAVA – DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE  

A CONTRATADA não poderá, exceto em curriculum vitae, utilizar o nome do 

CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades 

de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios 

diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato, 

nos termos previstos na cláusula anterior.  
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CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE POR PESSOAL  

O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços ora 

avençados não terá vínculo de qualquer natureza com a CONTRATANTE e 

deste não poderá demandar quaisquer pagamentos, tudo da exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA. Na eventual hipótese de vir a  

CONTRATANTE a ser demandada judicialmente, a CONTRATADA a ressarcirá 

de todas e quaisquer despesas que, em decorrência, vier a ser condenada a 

pagar, incluindo-se não só os valores judicialmente fixados, mas também outros 

alusivos à formulação da defesa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO  

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 

constitui motivo para rescisão do presente contrato o inadimplemento de 

qualquer das condições previstas e mutuamente acordadas entre as Partes, 

ficando a parte que a isso der causa responsável pela completa e integral 

reparação dos danos decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas no 

presente contrato.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS PENALIDADES  

As penalidades aplicáveis à CONTRATADA serão as previstas na legislação que 

rege a matéria.  
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11.1 O não cumprimento do estabelecido no presente instrumento, somente será 

admitido pela CONTRATANTE, quando decorrente do caso fortuito ou de força 

maior previstos no Código Civil Brasileiro que impeçam a consecução do objeto 

do presente instrumento contratual.  

11.2 Além das penalidades acima elencadas, serão aplicadas à CONTRATADA, 

em caso de inexecução total ou parcial das obrigações contidas neste contrato, 

as seguintes penalidades:  

a) Advertência;  

b) O pagamento de indenização por atraso na prestação dos serviços 

e por eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE pela 

inexecução do Contrato;  

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o 

inadimplemento ensejar a rescisão contratual.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO  

Fica eleito o foro da cidade de Sorocaba, para dirimir qualquer dúvida ou 

solucionar qubestões que não possam ser resolvidas administrativamente, 

renunciando as Partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, por assim estarem justas e acordadas, assinam as Partes o presente 

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas abaixo que igualmente o firmam.  
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Sorocaba, __ de _________ de XXXX 

 

 

CONTRATANTE 

Flávio Guerhardt   

Diretor Executivo – Inova Sorocaba                        

 

                                                  

  

Giuliano Gueratto  

Coordenador Jurídico – Inova Sorocaba                        

 

CONTRATADA  

__________________________  

  

Testemunhas:  

1. _________________________ CPF/MF Nº____________  

2. _________________________ CPF/MF Nº____________  

  


