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da SMS.
Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Secretaria Municipal de Saúde, 04 de junho de 2020.
Jair Francisco Pestana Biatto
Secretário Municipal de Saúde
ADO
BLIC
REPU
PUBLICAÇÃO DE RECURSOS
Em conformidade com a Lei nº 13.979 de 06 de feveriro de 2020, conforme demostrativo abaixo explicitado:
Orgão Concedente

Portaria/Resolu-

Município

ção/Deliberação
MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Portaria nº 1.393
de 21/05/2020

Entidade Beneficiada/

Objeto

Valor (R$)

CNES/ CNPJ

Data Repasse

Município de Ma-

Hospital Psiquiátrico de Ma-

Auxílio financeiro emergencial às Santas

ringá Pr.

ringá - HPM Sanatório de

Casas e aos Hospitais Filantrópicos sem

405.016,07

25/05/2020

Maringá CNES: 2587289

fins lucrativos, que participam de forma

CNPJ: 79.129.110/0001-08

complementar do Siatema Único de Saúde

Objeto

Valor (R$)

Data Repas-

450.016,07

(SUS), permitindo-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia
da COVID-19.
Onde está escrito R$ 405.016,07,
leia-se: R$ 450.016,07
Orgão Concedente

Portaria/Resolu-

Município

ção/Deliberação
MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Portaria nº 1.393
de 21/05/2020

Entidade Beneficiada/
CNES/ CNPJ

se

Município de Ma-

Hospital Psiquiátrico de Ma-

Auxílio financeiro emergencial às Santas

ringá Pr.

ringá - HPM Sanatório de

Casas e aos Hospitais Filantrópicos sem

Maringá CNES: 2587289

fins lucrativos, que participam de forma

CNPJ: 79.129.110/0001-08

complementar do Siatema Único de Saúde

25/05/2020

(SUS), permitindo-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia
da COVID-19.

Diretoria Geral
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS
Maringá – Pitch.
O Município de Maringá, através da Secretaria de Gestão, nos termos da Lei nº 10.407/2017, TORNA PÚBLICO o início do procedimento para apresentação, análise e teste de soluções inovadoras que contribuam com questões de interesse público nas áreas de CGM,
SEGE, SEMULHER, SEMUC, SEMOP, SEIDE, SEMUSP, PROGE, SEMOB, SEPLAN, SEPAT, SASC, SEDUC, SSM, SEMA, SERH,
SEFAZ E SAÚDE.
1. Introdução
O Município de Maringá tem estado atento às soluções tecnológicas inovadoras que, a todo momento, têm sido desenvolvidas para
resolver ou contribuir com diversos problemas e necessidades da sociedade. O Poder Público, com sua grande capacidade de mobilização, deve apoiar e fomentar essas iniciativas, possibilitando que questões de relevância pública sejam constantemente enfrentadas por
soluções tecnológicas. É nesse sentido que o Município de Maringá editou a Lei nº 10.407/2017. Com o novo regramento, esperam-se
realizar recorrentes chamamentos públicos, para que interessados apresentem soluções inovadoras a demandas especificadas nos
respectivos editais. A fim de destacar essa postura de fomento da Prefeitura Municipal de Maringá, este primeiro chamamento sob as
regras da supra Lei mencionada será objeto de grande divulgação e destinado às soluções oriundas de pessoas jurídicas de direito
privado nascentes (“startups”).
2. Objetivo:
Chamar interessados a apresentarem soluções inovadoras, de acordo com procedimento abaixo descrito e com os termos da Lei nº
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10.407/2017, nas áreas de CGM, SEGE, SEMULHER, SEMUC,
SEMOP, SEIDE, SEMUSP, PROGE, SEMOB, SEPLAN, SEPAT,
SASC, SEDUC, SSM, SEMA, SERH, SEFAZ e SAÚDE, com a finalidade de proporcionar facilidades ao cidadão, conforme desafios
expressos no item 3 (três) e seus respectivos Anexos.
3. Objetivos específicos:
Receber a apresentação de soluções inovadoras que resolvam ou
contribuam com os desafios para as secretarias abaixo indicadas e
melhor detalhados nos Anexos, para sua posterior análise, seleção
para participação do evento Maringá Pitch e teste no âmbito da
Administração.
A) Controladoria Geral do Município (melhor detalhado no Anexo I):
Desafio: Integração de todos os sistemas utilizados no Município
de Maringá
B) Secretaria Municipal de Gestão (melhor detalhado no Anexo II):
Desafio 01: Aplicativo na Ouvidoria (156) que atenda de forma
prática e rápida os contribuintes.
Desafio 02: Diminuição da Burocracia usando robôs.
Desafio 03: Avaliações das solicitações feitas através da Ouvidoria
(156), que gere relatórios para uma melhor gestão dos serviços
realizados.
C) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulher (melhor
detalhado no Anexo III):
Desafio: Criar um sistema independente, funcional e autônomo,
que, em tempo real sejam compartilhadas as informações, sobre
vítimas de violência contra a mulher, entre os órgãos responsáveis.
D) Secretaria Municipal de Cultura (melhor detalhado anexo IV):
Desafio: Aplicativo que coloque a biblioteca na mão do usuário.
E) Secretaria Municipal de Obras Públicas (melhor detalhado
anexo V):
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H) Procuradoria Geral do Município (melhor detalhado anexo VIII):
Desafio 01: Sistema de instrução para abertura de processos de
licitação e contratação.
Desafio 02: Criação de um banco de documentos, que congregue
em um ambiente virtual os principais modelos de petições, pareceres e ofícios.
I) Secretaria de Mobilidade Urbana (melhor detalhado anexo IX):
Desafio 01: Monitoramento das ciclovias
Desafio 02: Compatibilizar o Atendimento para os Portadores de
Necessidades Especiais – PNE
Desafio 03: Estar Digital
J) Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (melhor
detalhado anexo X):
Desafio 01: Como modernizar o processo administrativo de aprovação de Relatório de Impacto Vizinhança.
Desafio 02: Como modernizar o processo administrativo do cálculo
de outorga onerosa para adquirir potencial construtivo.
Desafio 03: Como modernizar o processo administrativo de cálculo
de outorga onerosa para adquirir embasamento.
Desafio 04: Possibilitar o protocolo, trâmite e emissão de documentos de forma digital, na secretaria, a fim de aumentar a eficiência
do atendimento aos munícipes e a transparência dos processos.
K) Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística (melhor
detalhado anexo XI):
Desafio 01: Criação de um sistema que sincronize e integre os
utilizados (Estoque e Logística).

Desafio: Implementação da Tecnologia BIM.

Desafio 02: Como garantir a eficácia da entrega dos materiais,
otimizando tempo e força de trabalho, melhorando a qualidade
das entregas dos materiais aos setores finais.

F) Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (melhor
detalhado anexo VI):

Desafio 03: Sistema para digitalização e armazenamento de
arquivos.

Desafio 01: Gerar dados de mapeamento da demanda turística
da cidade de Maringá.

L) Secretaria Municipal Assistência Social Cidadania (melhor detalhado no Anexo XII):

Desafio 02: Conectando Oferta x Demanda de Turismo

Desafio 01: Como garantir que a população que é beneficiária
de alguma política pública ou demanda de alguma ação da
Assistência Social, não seja prejudicada pelo descumprimento
de prazos.

Desafio 03: Sistema para organizar atividades e fiscalizações da
Diretoria de Agricultura
Desafio 04: Desenvolver plataforma que integre desktop, mobile e
outros sistemas da Prefeitura Municipal de Maringá para acesso
dos servidores e gestores.
Desafio 05: Facilitar a comunicação interna entre os colaboradores
municipais
G) Secretaria Municipal de Serviços Públicos (melhor detalhado
anexo VII):
Desafio 01: Redução do consumo de óleo diesel e poluição atmosférica da frota atual.
Desafio 02: Prolongar a vida útil dos pneus para geral economia.
Desafio 03: Solução completa em gestão para oficinas mecânicas
com integrações e transparência.

Desafio 02: Facilitar que a população informe as equipes de
abordagem sobre pessoas em situação de risco e trabalho infantil.
Desafio 03: Auxiliar as unidades governamentais e não governamentais no monitoramento das metas de atendimento pela rede
socioassistencial.
Desafio 04: Como catalogar, dispor e organizar os arquivos INATIVOS, sinalizando os arquivos que já podem sofrer expurgo.
Desafio 05: Acompanhar os atendidos por dependência química
na rede de saúde e comunidades terapêuticas em Maringá-PR.
Desafio 06: Utilizar a tecnologia para analisar o tráfego de pessoas
na cidade.
Desafio 07: Auxílio a entidades voluntárias.
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M) Secretaria Municipal de Educação (melhor detalhado anexo
XIII):
Desafio 01: Abolir o livro de registro de classe de forma manuscrita,
eliminar os problemas gerados pelas rasuras e agilizar os cálculos
de notas das avaliações.
Desafio 02: Otimizar o tempo do professor com a correção de
gabaritos de avaliações com a tabulação dos resultados.
Desafio 03: Promover o acesso ao boletim escolar do aluno para
consulta dos pais por meio de aplicativo.
Desafio 04: Como registrar as presenças dos profissionais da
educação nos cursos de formação continuada de forma que o
lançamento seja automático no sistema de certificação.
Desafio 05: Como agrupar em certificação única as cargas horárias
das formações continuadas para os profissionais da educação
que acontecem no decorrer do ano letivo, tendo como critério o
agrupamento pelo número do CPF de cada profissional.
Desafio 06: Sistema que outros setores ou gerências possam alimentar informações e ou encaminhamentos referentes aos alunos.
Desafio 07: Desenvolver uma plataforma digital para que as instituições cadastradas no Programa Municipal de Bolsas de Estudos
– PROMUBE possam adicionar os alunos beneficiados de acordo
com o curso escolhido.
Desafio 08: Disponibilizar atendimento (programa ou projeto piloto)
de robótica e programação para os alunos de altas habilidades
fornecendo um atendimento para os alunos de altas habilidades.
Desafio 09: Elaborar um repositório de atividades facilitando o
compartilhamento de atividades, textos, imagens, vídeos e vários
tipos de materiais educativos entre os professores da rede municipal de Maringá.
N) Secretaria Municipal de Segurança (melhor detalhado anexo
XIV):
Desafio 01: Integrar informações entre diversos órgãos de segurança, sistema de saúde e assistência social.
Desafio 02: Implantação do sistema de monitoramento urbano
moderno.
Desafio 03: Construção de um prédio próprio, sustentável, que
atenda toda a demanda da secretária e guarda municipal.
Desafio 04: Implantação de sistema de informações embarcadas
(aplicativo).
Desafio 05: Desenvolvimento de sistema interno de gestão da
SSM e GM.
O) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal
(melhor detalhado anexo XV):
Desafio 01: Desenvolver um Sistema Online de gerenciamento de
coleta e movimentação de resíduos.
Desafio 02: Desenvolvimento de um sistema que integre e compatibilize os dados de meio ambiente em relação ao licenciamento
eletrônico.
Desafio 03: Sistematização de toda a legislação ambiental municipal em endereço eletrônico já existente.
Desafio 04: Mapeamento de controle de zoonoses e geração de

PÁG. 64

dados estatísticos sobre animais de estimação (PET).
Desafio 05: Desenvolvimento de um aplicativo de Educação Ambiental, voltado para sensibilizar a população para a conservação
e valorização da arborização de Maringá.
P) Secretaria Municipal de Recursos Humanos (melhor detalhado
anexo XVI):
Desafio: Plataforma digital para cursos de capacitação.
Q) Secretaria Municipal de Fazenda (melhor detalhada no anexo
XVII):
Desafio 01: Certificado Digital Gratuito.
Desafio 02: Pagamento de tributos: IPTU, ITBI, ISSQN e demais
impostos do município por meio eletrônico.
Desafio 03: Procolo online
R) Secretaria Municipal de Saúde (melhor detalhada no anexo
XVIII):
Desafio: Disseminar informações e intervenções de exercícios
físicos remotos para toda a população, além da transmissão de
boas práticas alimentares, através de um aplicativo para celulares
(IOS e Android) na qual as informações serão propagadas após o
cadastro da população.
S) Prefeitura Municipal de Maringá (melhor detalhada no anexo
XIX):
Desafio: Soluções Inovadoras para as diversas demandas do
Município de Maringá.
4. Participação
4.1. Poderão participar deste procedimento as pessoas físicas
maiores de 16 anos e jurídicas de direito privado inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
4.2. O interessado deverá vir até a Secretaria de Inovação e
Desenvolvimento Econômico e retirar o edital de chamamento
público – e observar o seguinte:
(I) solicitar a documentação de inscrição ou baixar os arquivos no
site ww.maringa.pr.gov.br (quando disponível).
(II) preencher os formulários de inscrição, atentando-se ao que
prevê este Edital e os desafios descritos no parágrafo 3 acima (e
detalhados nos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX);
(III) Poderá ser anexado junto aos formulários, um pen-drive com
vídeo explicativo sobre a solução proposta com tempo máximo
de 5 minutos.
4.3. As inscrições são gratuitas e terão início no dia 01/07/2020 até
as 17 horas do dia 31/08/2020, não sendo admitidas as inscrições
fora do prazo e serão entregues na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Maringá junto com a
ficha de inscrição do projeto devidamente preenchida.
4.4. Observando-se as condições de inscrição, as soluções inovadoras serão analisadas de acordo com o item 5 abaixo.
4.5. Nos termos do parágrafo único do artigo 1º inciso I da
lei 10.407/2017, considera-se Inovação - implementação de
um produto ou serviço novo ou significativamente melhorado,
ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um
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novo método organizacional nas práticas de negócios, na
organização do local de trabalho ou nas relações externas,
incluindo melhoramentos significativos em especificações
técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados,
modelos de negócio ou outras características funcionais e
mercadológicas.
5. Análise das soluções inovadoras
5.1. Para analisar as soluções inovadoras, serão instituídas comissões formadas de acordo com o art. 5º do decreto 1136/2017.
5.2. O Fluxo de trabalho consistirá da seguinte forma:
I) Apresentação da demanda por parte da prefeitura, o qual está
sendo feito através desse edital.
II) A equipe apresenta através dos anexos desse edital conforme
descrito no parágrafo 4º a concepção da solução proposta para
atender as demandas solicitadas.
III) A comissão indicada por secretaria analisará qual a solução
mais adequada para analisar cada demanda solicitada.
IV) A equipe escolhida terá o prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis por mais 6 meses mediante justificativa a ser aprovada
pela comissão, para desenvolver e dar treinamento da solução
apresentada.
V) Findo o prazo estabelecido no item IV, será firmado um convênio, como estabelece o art. 8 do decreto 1136/2017, com prazo
mínimo de 1 ano.
5.3. A comissão analisará as soluções conforme os seguintes
critérios:
I) Modelo de Negócio, Criatividade e Inovação na solução da demanda, com pontuação de 0 a 60 pontos.
a. A capacidade de a solução ser implementada em grande escala
(“escalabilidade”), conferidos peso 10;
b. A clareza da proposta de valor (benefícios), peso 10;
c. A clareza do segmento de clientes e canais de distribuição,
conferido peso 5;
d. O mercado (incluindo concorrência, barreiras de entrada e restrições legais), conferido peso 10;
e. As vantagens competitivas, conferido peso 5.
f. Compatibilidade da solução apresentada com o desafio proposto,
conferido peso 10;
g. Benefícios esperados com a solução do desafio, conferido
peso 10.
II) Prazo total para desenvolvimento, e instalação para testes da
solução apresentada, com solução de 0 a 10 pontos. Sendo 0, o
prazo máximo estabelecido por esse edital e incremento de 1 ponto
para cada mês antecipado.
O prazo máximo de prorrogação será sempre a metade do prazo
total estabelecido nesse item.
III) Capacidade técnica, administrativa e gerencial da equipe, no
qual será analisado através dos currículos entregues. Sendo analisado a formação academia e experiência profissional da equipe.
a. A experiência profissional, conferidos de 0 a 10 pontos;
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b. A experiência em projetos anteriores, conferidos de 0 a 10
pontos; e
c. A formação acadêmica, conferidos de 0 a 10 pontos.
5.4. Em eventual empate, a comissão de análise priorizará a solução inovadora que tiver apresentado maior pontuação na seguinte
ordem: “Modelo de Negócio”, “Prazo Total” e “Capacidade Técnica”.
5.5. Os interessados detentores das 02 (duas) soluções melhor
avaliadas pela comissão de análise participarão do evento Maringá Pitch, a se realizar no Auditório Hélio Moreira em data a ser
estipulada.
5.6. O resultado com a solução melhor avaliada para cada demanda
será divulgado em data a ser estipulada, no endereço eletrônico
da Prefeitura do Município de Maringá.
6. Maringá Pitch
6.1 Os interessados a que se refere o item 5.5 acima se apresentarão no evento Maringá Pitch que contará com representantes da
prefeitura Municipal e profissionais da área –, tendo direito a uma
exposição de 10 (dez) minutos, além de outros 10 (dez) minutos
para responder perguntas.
6.2. Caso um interessado habilitado a participar do Maringá Pitch
desista de participar do evento com antecedência razoável, a Secretaria da Gestão poderá chamar o interessado classificado na
ordem subsequente para participar.
6.3. Os interessados que, classificados para o Maringá Pitch, não
comparecerem ao evento estarão desclassificados para as próximas fases do procedimento.
7. Desenvolvimento e Teste de soluções no âmbito da Administração
7.1. Após as apresentações do Maringá Pitch, as respectivas
comissões de análise farão relatório, sugerindo aos interessados
a serem convocados para terem suas soluções desenvolvidas e
testadas no âmbito da Administração.
7.2. Em até 10 (dez) dias do Maringá Pitch, a Secretaria da Gestão
divulgará no site da prefeitura do município de Maringá os interessados a que se refere o item 7.1 acima.
7.3. Em até 30 (trinta) dias da divulgação a que alude o item 7.2,
o Prefeito, mediante publicação no Órgão Oficial do Município,
interessados para iniciarem suas atividades para terem suas
soluções testadas no âmbito da Administração, iniciando assim o
prazo estabelecido conforme o projeto apresentado nesse edital.
7.4. Após a publicação no Órgão Oficial do Município, a equipe
vencedora de cada desafio estabelecerá junto com cada respectiva comissão, as datas e horários para reuniões de alinhamento,
levantamento de contexto, análise de requisito, planejamento
das atividades e demais assuntos que demandarem acordo em
comum, sendo que todas as reuniões deverão ser oficializadas
através de atas.
7.5. Havendo convocação, o teste das soluções inovadoras será
realizado no âmbito das Secretarias Municipais, no que couber,
mediante celebração de convênio, sem transferência de recursos
financeiros ou materiais por parte do Município.
7.6. Para o teste das soluções, serão disponibilizados os necessários dados e informações de caráter público, não atingidos por
sigilo legal.
7.7. O teste da solução inovadora será acompanhado pela mes-
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ma comissão que a analisou (cf. item 6 acima), a qual caberá
encaminhar relatório conclusivo para a Secretaria da Gestão ao
término do teste.
8. Disposições Gerais
8.1. Todo o procedimento descrito neste Edital de chamamento
público submete-se à Lei nº 10.407/2017 e decreto 1136/2017.
8.2. A participação no procedimento descrito neste Edital implica,
por parte do interessado:
(i) a leitura e compreensão de todas as suas regras;
(ii) o reconhecimento, atendimento e submissão a todos seus itens
e condições;
(iii) a cessão de direitos sobre depoimentos, apresentações e outras
formas de exposição semelhantes;
(iv) a autorização do uso e cessão de direitos de imagem e voz
decorrentes de eventual filmagem e fotografias realizadas no
âmbito das ações do evento Maringá Pitch, para reprodução e
composição de material do Governo Municipal.
8.3. Quaisquer dúvidas e pedido de informações complementares
referentes a este Edital, seu procedimento ou o evento Maringá
Pitch poderão ser enviados para o e-mail:
seide_inovacao@maringa.pr.gov.br
8.4. A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico
reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações
não previstas neste Edital.
Maringá, 26 de junho de 2020.
Estanislau Cesar Rael dos Santos
Diretor de Inovação Tecnológica
Rafael da Silva
Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico
Clóvis Augusto Melo
Secretário de Gestão
ANEXO I
DESAFIOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Desafio único: Integração de todos os sistemas utilizados no Município de Maringá
Detalhes do desafio: Como tornar o trabalho de monitoramento e acompanhamento dos atos administrativos (fiscalização
do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a
execução dos programas orçamentários, acompanhamento
da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Município e das entidades da Administração
indireta), mais eficiente e eficaz a fim de detectar irregularidades, erros ou falhas de forma preventivamente. O ideal seria
um sistema ou software para gestão de governança, riscos,
conformidades, permitindo a integração efetiva da execução
estratégica com as práticas de conformidade s e gestão de
riscos a fim do acompanhamento do atingimento das metas
previstas pelas secretarias e órgãos, utilizando-se da análise
de riscos, políticas internas, leis e regulamentos, eventos de
perda, indicadores de riscos e desempenhos, problemas, planos de ação e auditorias.
Benefícios esperados: Desenvolver um sistema que integre os
sistemas utilizados pelos diversos órgãos da administração pública direta e indireta (ex: sistemas elotech, sistema prima, sistema
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sênior, sistema gestor saúde, sistema lista de espera educação,
sistema SASC web, combustível, manutenção e frotas) – fornecendo uma visão integrada dos sistemas, produtos e serviços.
Demonstrar por meio de gráficos estatísticos de desempenho
(painéis gerenciais de indicadores) em tempo real, fornecendo
informações sobre as atividades consideradas de risco (órgão,
assunto ou item pesquisado). Gerar relatórios de metas do PPA,
LDO, LOA e programas orçamentários, operacional, patrimonial,
medicamentos, entre outros. Gerar alertas e relatórios quanto aos
prazos de ofícios, contratos, atas, recomendações, formulários de
avaliação de conformidade, entre outros). Gerar alertas e relatórios
quanto aos processos e atividades de rotina desenvolvidos pelas
secretarias e órgãos.
ANEXO II
DESAFIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
Desafio 01: Como implantar um aplicativo na Ouvidoria (156) que
atenda de forma prática e rápida os contribuintes que ligam no
156 solicitando serviços públicos através do registro de protocolos.
Detalhes do desafio: Sistema Multiplataforma: Android, Smartphones IOS, Computador, Tablets e Windows fone, capacidade de
anexar no mínimo três imagens/fotos. (vídeo não), descrição (caixa
de diálogo) com limite de caracteres, integração do sistema 156
com todos os setores, para que ao salvar o protocolo, o mesmo
seja enviado automaticamente a secretaria fim, que quando o
atendimento do serviço solicitado pelo contribuinte for executado,
o mesmo receba uma resposta/retorno automaticamente via e-mail
ou SMS previamente cadastrados no aplicativo.
Benefícios esperados: Descongestionar as linhas de telefone do
156, agilizar o registro de protocolos, satisfação dos contribuintes
no atendimento, tornar o serviço do 156 funcionando 24hrs/dia, gerar relatórios informando o que foi: Solicitado / Atendido / Pendente
e criar um sistema funcional, autônomo e independente que gere
ao Prefeito e ao Ouvidor, informações em tempo real.
Desafio 02: Diminuição da Burocracia usando robôs
Detalhes do desafio: Utilizando o RPA, diminuir o tempo de espera
dos setores, fazendo com que o Robô busque através do número
do processo, onde ele se encontra e criar um relatório para os
secretários e depois os contribuintes.
Benefícios esperados: Diminuição do tempo de espera dos secretários sobre aonde estão os processos, depois para o contribuinte,
aumento da agilidade nos processos e diminuição no lead time
do processo fazendo com que as respostas sejam mais rápidas
e automatizadas.
Desafio 03: Avaliação do Atendimento da Ouvidoria
Detalhes do desafio: Disponibilizar de forma online a avaliação
do atendimento, através de questionários específicos que serão
disponibilizados pelas secretarias, fazendo com que a apreciação
das avaliações sejam facilitadas por meio da geração de relatórios
gerais ou individuais, identificando ponto fortes e fracos no processo de atendimento.
Beneficios esperados: Aproximar o dialogo entre usuários do serviço para com o órgão público, permitir que as avaliações online
sejam disponibilizadas através de acesso com smartphone. Automatizar os relatórios para que sejam emitidos de forma ágil para
uma melhor gestão, traduzindo dados em informações relevantes,
com isso identificando os problemas enfrentados e as estatísticas
de resolução das demandas.
ANEXO III
DESAFIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER
Desafio único: Criar um sistema independente, funcional e autô-
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nomo, que, em tempo real sejam compartilhadas as informações,
sobre vítimas de violência contra a mulher, entre os órgãos responsáveis.
Detalhes do desafio: Criar um sistema independente, funcional
e autônomo, que, em tempo real sejam compartilhadas as informações entre os órgãos responsáveis, gerar relatórios dos
atendimentos e dados mais precisos, das vítimas e agressores,
gerar relatórios das regiões de risco, para um acompanhamento
de forma mais eficaz nas localidades afetadas, gerar um mapa
de acompanhamento das vítimas pós violência, para um acompanhamento mais eficiente dos casos, obter o compartilhamento
das informações, minimizando as falhas no reconhecimento e
atendimento dos casos e rastreamento das vítimas e agressores.
Benefícios esperados: Promover de forma eficiente o atendimento a mulheres vítimas de violência nos termos da Lei Maria
da Penha, de maneira integrada entre os órgãos responsáveis
pelos atendimentos as vítimas, formular um cadastro das vítimas
completo e eficaz para encaminhamento aos serviços oferecidos
pelo município, de forma segura e sigilosa, rastrear e acompanhar
as vítimas pós violência, para que o atendimento seja mais seguro, rápido e eficaz nos casos de reincidência, integração com os
cidadãos informando sobre os órgãos responsáveis por garantir
a segurança, o atendimento, aconselhamento ou acolhimento as
vítimas, através de denúncias ou fazendo com que ela se enxergue
na condição de vítima, de forma segura e sigilosa, compartilhar as
informações entre os órgãos do município para que a vítima seja
encaminhada ao local correto de atendimento e aconselhamento.
ANEXO IV
DESAFIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Desafio único: Aplicativo que coloque a biblioteca na mão do
usuário.
Detalhes do desafio: Escolhemos e estamos às voltas com a
proposta “Biblioteca ComVida”, que nasceu da importância de se
trabalhar a formação de público leitor a partir dos equipamentos
culturais da Prefeitura, promovendo uma nova visão do papel
das bibliotecas. Para tanto, de maneira geral, precisamos tornar
as bibliotecas mais atrativas e acolhedoras, investir em decoração, novo s mobiliários e, principalmente, em equipamentos,
como computadores, e numa competente linha de internet (wi-fi).
Segundo pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 68% dos alunos do 4º
ao 9º ano do ensino fundamental acessam ambientes online mais
de uma vez por dia. Nesse cenário, somos instados a ampliar o
olhar, identificando nos sistemas e na tecnologia da informação
soluções que disponibilizem produtos e serviços com a qualidade
que os usuários desejam. O desenvolvimento tecnológico propicia
uma infinidade de oportunidades de acesso à informação e de
ferramentas que auxiliam a formação de leitores, o desenvolvimento de pesquisas e a tomada de decisões. Pensando nisso,
seria muito bem-vindo um aplicativo que colocasse a biblioteca
na mão do usuário, informando dados para além do acervo, como
os eventos e serviços que ocorrem na biblioteca. Automatizar os
procedimentos (catracas de controle de trânsito, acervo magnetizado, máquinas de autoatendimento, simplificação do fluxo de
trabalho de servidores etc.) e oferecer ao usuário uma biblioteca
que torne as transações mais rápidas, eficientes e convenientes
possíveis e, por que não dizer, com atendimento 24 horas.
Benefícios esperados: Mais frequentadores, maior número de empréstimos
de livros, maior interesse nas ações promovidas em nossas bibliotecas.
ANEXO V
DESAFIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PÚBLICAS
Desafio único: Implementação da Tecnologia BIM (Decreto
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9.377/2018)
Detalhes do desafio: Sistema que padronize projetos, banco de dados e orçamento, plataforma de integração de diferentes projetos,
para verificar compatibilização. Que agrupe todas as dimensões
(Ds) da tecnologia BIM (ex: projeto 3D, orçamento, cronograma,
etc). Permita a edição de usuários simultâneos e com diferentes
níveis de permissão, treinamento nas novas tecnologias implementadas, implantação de infraestrutura necessária para atender
aos sistemas desenvolvidos (servidores, computadores, conexões
elétricas, entre outros) e aquisição de licença de software de apoio
ao BIM (Ex: Revit, Archicad), implantação de laboratório para
análise de pavimentação.
Benefícios esperados: Diminuir retrabalho, aumentar qualidade
dos projetos, aumentar qualidade de execução, facilitar processos
de fiscalização, evitar prorrogações de prazo em obras e redução
de custo.
Outras informações:
Sobre a padronização: Sugerimos o caderno de padronização
utilizado pela prefeitura de São Paulo ou do FDE paulista, para as
especificações de projeto adequando aos padrões da Prefeitura
do Município de Maringá. No que tange ao orçamento, a base
de preços do município deverá ser formada de acordo com a
integração das tabelas SINAPI, FDE, ORSE, DER-PR, AGETOP,
SWAPI, SICRO, CPOS e composições próprias. É preferível que
os preços possam ser atualizados mensalmente, virtualmente e
estejam vinculados à composição citada anteriormente, de acordo
com critérios do usuário.
Sobre a plataforma de integração: A plataforma deve possuir visualizador gráfico para poder fazer aferição de compatibilização de
maneira visual. Sugestões feitas pelo software de choques entre
projetos ou dimensões na plataforma de compatibilização são um
bônus. A tecnologia BIM é um conceito de 7 Ds, sendo os três
primeiros as dimensões de projetos, o 4ºD é o cronograma, o 5º é
o orçamento, o 6º é verificação da performance da obra e o 7ºD é
a previsão de manutenções da obra. A plataforma deve ser capaz
de permitir a criação da dimensão 3D a partir de um projeto 2D,
deve aceitar e receber arquivos .DWG, deve exportar arquivos
.DWG, .PDF, .XLXS, .ODT e demais extensões que se provem
necessárias. De acordo com o necessário para cada dimensão
BIM, deve gerar o 4º e 5ºD a partir dos dados dos projetos 2D e
3D e com base no banco de dados citados na padronização, permitindo interação com o usuário e complementações. O 6ºD como
simulação virtual é um bônus e na fiscalização, é bom mostrar o
progresso de maneira interativa. Deverá ser feito um banco de
dados similar ao citado na padronização para poder informar o 7ºD
(ex: a porta precisará de óleo em 2 anos, fazer recapeamento em
10 anos), sendo gerado também com pouca interação do usuário.
Sobre o treinamento: Deverão ser capacitados todos os funcionários presentes nos setores em que serão implementadas as
inovações.
ANEXO VI
DESAFIOS NA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Desafio 01: Gerar dados de mapeamento da demanda turística
da cidade de Maringá.
Detalhes do desafio: Gerar dados de mapeamento da demanda
turística da cidade de Maringá através das reservas Online dos
hotéis de Maringá.
Como? Espelhar os dados da FNRH – Ficha Nacional de Registro
de Hóspedes, que além de ser obrigatória aos hotéis, já agiliza
o check-in do hóspede, que não mais precisará preenche-la no
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momento de sua chegada. Os dados necessários para o estudo
de demanda (não considerados sigilosos) deverão entrar automaticamente no banco unificado de dados. A cada começo de mês
teremos os dados completos dos visitantes do mês anterior! Olha
que beleza! E também serão encaminhadas de forma organizada
ao órgão receptor (Paraná Turismo). Os hotéis possuem seus
sistemas de reservas próprios. Alguns usam os mesmos. A ideia
então seria promover a adaptação e unificação desses sistemas
integrados à Paraná Turismo, pois os hotéis são obrigados a enviar
esses dados da FNRH – Ficha Nacional de Registro de Hóspedes.
Cada
- Integração com o 156 (Sistema de Ouvidoria Municipal).
Benefícios esperados: Criar um sistema funcional, autônomo e
independente que gere à Governança Turística informações em
tempo real, gerar relatórios que indiquem dados sobre a demanda
turística da cidade, o estudo de demanda proporcionará informações para tomada de decisões estratégias, os dados permitirão
a formação de banco de contatos para promoção de Maringá
enquanto destino turístico.
Desafio 02: Conectando Oferta x Demanda de Turismo
Detalhes do desafio: O visitante que vem a Maringá tem dificuldade
em obter informações do que fazer na cidade (oferta turística). Ao
mesmo tempo, o município tem dificuldade em obter dados dos
visitantes para tomada de decisões. Informações básicas como:
De onde veio; pra onde vai; Motivação da viagem.
Benefícios esperados: O visitante tenha as informações do destino
no momento em que está definindo sua vinda à Maringá, para que
possa se programar melhor e aproveitar seu tempo livre na cidade
(ações de promoção turística), um “sistema” ou plataforma que consiga centralizar as informações turísticas de Maringá e que possa
ser usada e indicada por todos que trabalham no trade turístico e
que tem contato com o visitante (taxistas, recepcionistas de meios
de hospedagens, garçons de restaurantes, atendentes de outros
produtos turísticos, atendentes de equipamentos públicos, etc).
Permita, inclusive, a comercialização de passeios que forem pagos
ou que gere link com os passeios pagos, proporcione obter dados
do visitante: De onde veio; pra onde vai; Motivação da viagem. E
envio de questionário maior, pós consumo.
Desafio 03: Sistema para organizar atividades e fiscalizações da
Diretoria de Agricultura
Detalhes do desafio: As fiscalizações e inspeções realizadas pelo
serviço de inspeção municipal (SIM) são baseadas em legislações
especificas aplicadas a todos os estabelecimentos que fabriquem/
manipulem produtos de origem animal (POA).
A frequência destas são baseadas no risco de fabricação e tipo do
produto assim como, nos programas de auto controle empregados
e mantidos ativos pelas empresas.
As fiscalizações atualmente são realizadas através de anotações
manuais nos autos/termos impressos na secretaria, descrevendo
os pontos críticos do local que se encontram em desacordo com a
legislação vigente. Todo o processo manual demanda muito tempo,
visto que possuímos atualmente quase 150 empresas registradas
no SIM e apenas 3 técnicas médicas veterinárias para os atendimentos de todas. Após a fiscalização in loco, é necessário ainda
o registro de toda a atividade realizada durante o serviço externo
(nas empresas), em um site gratuito disponível online (TRELLO),
onde mantemos os dados das empresas registradas, assim como
o check list com os documentos já apresentados, data da inspeção
e data prevista para retorno, algumas observações, dentre outros.
Benefícios esperados: Agilizar os processos de fiscalização e
inspeção por meio de sistema digital e uso de tablets, celulares
ou outros possíveis, diminuir tempo demandado em cada empresa
podendo assim, aumentar a quantidade de empresas fiscalizadas
por dia/semana/mês, regularizar e manter um modelo padrão
de inspeção e fiscalização para todas as empresas, diminuir ou

PÁG. 68

anular os erros que porventura venham ser cometidos durante o
processo de preenchimento dos auto/termos, mantendo modelos
pré programados no sistema assim como, check list baseado nas
legislações vigentes (manter texto base por tipo de documento).
Possuir uma base de documentos que gera a numeração sequencial por fiscal, Realizar e manter anexado registros fotográficos das
não conformidades encontradas durante as inspeções nos estabelecimentos, o que corrobora com a fundamentação da fiscalização
caso não seja corrigida, a aplicar penalidades previstas em leis e
também, auxiliar o responsável pelo estabelecimento a visualização
dos pontos a serem sanados, dispor de um banco de dados de
todo o município reunindo os dados das empresas registradas no
SIM, dados do responsável técnico, pessoa física, dentre outros.
Adotar os sistemas tecnológicos, com o objetivo de criar um
banco de dados eficiente e dinâmico, onde a qualquer momento
possamos acessar e auditar cada empresa fiscalizada pelo SIM,
acompanhando os prazos concedidos a cada item em desacordo
pontuado durante as fiscalizações o que beneficiara também o
agendamento de inspeções, desburocratizando e economizando
em mais de 70% as impressões em papel sulfite que gera hoje um
retardo na dinâmica do serviço de inspeção municipal executado
pela técnicas médicas veterinárias da SEIDE, possibilidade de
enviar uma via do auto/termo ao estabelecimento/ proprietário ou
responsável, via e-mail com confirmação de recebimento, evitando
assim a alegação por parte destes de desconhecimento do auto/
termo a ser cumprido.
Possibilidade de um sistema INTEGRADO de acesso dos registros
do serviço externo com os serviços internos, ou seja, todo o serviço
realizado in loco nas empresas, já ficarem automaticamente salvos
em um “programa” interno, onde conseguimos acessar todas as
ações desenvolvidas fora da prefeitura, o auto/termo emitido, os
dados das empresas, os documentos que já foram apresentados
e/ou os que ainda estão atrasados/em falta, fotos das inspeções
realizadas assim como, manter os registros atualizados e com
alguma forma de lembrete das datas de retorno prevista, aviso
de vencimento de documentos (lembrando a equipe de intimar
a empresa de apresentar os documentos e laudos novamente
atualizados), e vice-versa (durante a inspeção externa, podermos
contar com esse banco de dados interno e termos esse suporte
a mais durante as fiscalizações, nos permitindo desta maneira,
avaliar as documentações apresentadas e verificar se estão de
acordo com o que estamos fiscalizando no momento).
Nivelar e equivaler ao modelo de serviço prestado e realizado
pela agência de defesa agropecuária (ADAPAR) às empresas de POA registradas em nível estadual e ao ministério de
agricultura, pecuária e abastecimento (MAPA) às empresas
de POA registradas em nível federal, sendo está uma das
necessidades impostas aos serviços de inspeções municipais que pretendem solicitar a adesão ao SISBI (serviço de
inspeção brasileiro) junto ao MAPA ou ao SUSAF-PR (sistema unificado estadual de sanidade agroindustrial familiar,
artesanal e de pequeno porte do Paraná) junto à ADAPAR,
que é o caso do SIM de Maringá.
Desafio 04: Desenvolver plataforma que integre desktop, mobile e
outros sistemas da Prefeitura Municipal de Maringá para acesso
dos servidores e gestores.
Detalhes do desafio: Sistema multiplataformas no formato Dashboard na nuvem para acesso de todos os servidores com foco
na gestão e exposição das atividades realizadas por todas as
diretorias e gerências.
Benefícios Esperados: Controle de conteúdos das mídias sociais,
agenda da sala de reuniões, agendas compartilhadas, controle de
reserva e uso dos veículos, resumo de informações públicas de
serviços à população como vagas de emprego e acompanhamento
de processos e editais desta secretaria.
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Desafio 05: Facilitar a comunicação interna entre os colaboradores
municipais
Detalhes do Desafio: Disponibilizar através de ferramentas como
MEMORANDO DIGITAL, AVISOS, NOTÍCIAS, BLOGS, HOTSITES, LINHA DO TEMPO (ex.: Facebook) e outros recursos
disponíveis, com possibilidade de segmentação do público alvo
da comunicação. Possibilitar além da comunicação vertical, a
comunicação horizontal onde todos os colaboradores poderão
publicar informações com os outros usuários através de ferramentas como, por exemplo, o APP registrando fotos e publicando
na linha do tempo.
Benefícios Esperados: Engajar os colaboradores com o propósito
do planejamento executivo envolvendo desde estagiários até funcionários de carreira dentro de uma mesma plataforma. Aumentar a
agilidade da comunicação interna tendo em vista a disponibilidade
do acesso via WEB e Mobile e também o módulo de CHAT. Promover o engajamento entre os colaboradores onde todos estarão
se conhecendo e mostrando suas atividades diárias como, por
exemplo, fiscalizações, acompanhamentos e outros. Centralizar
as informações dos colaboradores como HOLERITE, FÉRIAS,
CONTATOS DE EMERGÊNCIA, CURRÍCULO e ORGANOGRAMA. Ter um alcance maior em suas pesquisas internas (ex.: Clima)
através do módulo de FORMULÁRIOS. Permitir a realização de
reuniões online através da ferramenta de VIDEOCONFERÊNCIA
a partir do CHAT sendo este individual ou de grupo.
ANEXO VII
DESAFIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
Desafio 01: Redução do consumo de óleo diesel e poluição atmosférica da frota atual.
Detalhes do desafio: Grande parte da frota de nossa cidade é composta por veículos que utilizam diesel como combustível principal,
como caminhões de lixo, caminhões de coleta seletiva, tratores,
ônibus escolares e outros. Os mesmos operam por longos períodos
de funcionamento, o que gera um elevado consumo de diesel e
custo, e consequentemente elevado nível de poluição. Também
sabemos que parte deste consumo é desperdício pela má queima
do diesel. Pelos motivos apresentados buscamos soluções que nos
auxiliem a otimizar o consumo de combustível reduzindo assim os
gases emitidos e consumo de diesel.
Benefícios esperados: Redução do custo com combustível, redução
da poluição atmosférica, a Aumento da eficiência da queima do
diesel e aumento de eficiência energética da operação logística.
Desafio 02: Prolongar a vida útil dos pneus para geral economia.
Detalhes do desafio: Os pneus apresentam desgaste irregular das
bandas de rodagem, os motoristas dão pouca atenção ao processo
de calibragem dos pneus. Dificuldade de acesso ao bico interno
para realizar a calibragem e perdas de pneus pela sua utilização
com calibragem incorreta.
Benefícios esperados: Aumentar a vida útil dos pneus, evitar desgaste irregular das bandas de rodagem, eliminar a dificuldade de
acesso a calibragem do pneu interno, reduzir o tempo de calibragem, facilitar o processo de calibragem dos pares de pneus, auxiliar
o motorista e construir uma nova cultura de atenção ao processo
de calibragem e diminuir a necessidade de rodízios.
Desafio 03: Solução completa em gestão para oficinas mecânicas
com integrações e transparência.
Detalhes do desafio: Sistema de Gestão Modularizado – ERP,
integração com fornecedores de produtos para agilizar entrega e
minimizar capital giro, integração com regularizadores de preços
da montadora, integração com regularizadores tempário troca de
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peças, banco de dados em nuvem evitando estrutura interna e
sistema de backup, dashboard com indicadores de desempenho
e gastos com veículos, eventos e consultores e palestrantes associados, aplicativo móvel para busca de oficinas e outros recursos
e acompanhamento das OS.
Com toda essa tecnologia integrada e de fácil acesso o principal
é contar com a interatividade entre o cliente e a oficina com transparência;
Através do portal disponibilizará integração entre o cliente final e
o prestador de serviço possibilitando que as ordens de serviços
sejam acompanhadas em tempo real oferecendo a possiblidade
de autorização para efetuar os serviços, comparativo de preço
e tempo, rastreabilidade das peças evitando transtornos e com
isso gerando dados, e consequentemente, tomadas de decisões
estratégicas.
Os mapeamentos a partir dos dados poderão ser veiculados para
comunicação com à prefeitura.
Benefícios esperados: Lista de oficinas credenciadas, ordem de
Serviço ON-LINE, comparativo de preços e tempo, acesso a público
e manutenção preventiva de frota.
ANEXO VIII
DESAFIOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Desafio 01: Sistema de instrução para abertura de processos de
licitação e contratação.
Detalhes do desafio: Existe uma falta de uniformidade no modo de
montar os processos de licitação e dispensas do Município. Diante
disso, o modo como um processo é montado acaba sendo diferente conforme a Secretaria e o funcionário que monta o processo.
Consequentemente o parecer jurídico acaba demorando mais, já
que a ordem dos documentos é diferente conforme quem monta
o processo. Ante isso, vislumbramos como possível um sistema
em que cada operador lançaria os dados necessários para abrir
o processo no sistema. O próprio sistema solicitaria a documentação, o operador carregaria a informação no sistema e ao final o
sistema geraria um arquivo PDF, com a ordem de documentação
conforme parametrizado. O operador imprimiria a documentação
impressa, juntaria com os demais documentos e assim montaria o
processo. Imaginamos como sendo um sistema estilo formulário,
em que o operador preenche o formulário e responde aos quesitos solicitados no sistema. Ao final, na hora de “gerar arquivo”,
o sistema geraria um arquivo timbrado, com fonte e alinhamento
padrão. Esse arquivo PDF pode ser guardado pelo operador para
arquivo pessoal ou arquivo da Secretaria. A PROGE iria auxiliar a
criar os parâmetros para o sistema.
Benefícios esperados: Automatizar, padronizar e harmonizar os
procedimentos de licitação e contratação para todas as Secretarias do Município. Consequentemente, mesmo que quem monte o
processo não conheça a legislação, o próprio sistema solicitaria a
documentação/informação necessária (justificativa de contratação,
justificativa de escolha, comprovante de composição de preços,
tipo de dispensa e inexigibilidade e os documentos necessários
para esse tipo de dispensa e inexigibilidade), gerando um arquivo,
que ao final seria apenas assinado pelas autoridades responsáveis,
juntando com a documentação apontada no próprio sistema. Diante
disso, as Secretarias abreviaram o tempo de montagem do processo, economizariam pessoal e recursos, propiciariam a continuidade
do serviço em caso de exonerações e troca de servidores. Para
a PROGE, o processo chega padrão, de modo que o Procurador
já sabe o que exatamente tem que olhar, abreviando o tempo de
emissão do Parecer Jurídico.
Desafio 02: Criação de um banco de documentos, que congregue

MARINGÁ, (TERÇA FEIRA) 30/06/2020

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 3366

em um ambiente virtual os principais modelos de petições, pareceres e ofícios.
Detalhes do desafio: As manifestações dos Procuradores Municipais são basicamente exteriorizadas a partir de petições, pareceres e ofícios. Observada a autonomia técnico-jurídica desses
servidores que exercem a advocacia pública municipal, faz-se
necessário a busca por mínima padronização de tais manifestações, considerando ser a Procuradoria-Geral um órgão público.
Sendo assim, a ideia é buscar a padronização formal e material de
tais documentos, bem como uma maneira adequada e inteligente
de arquivá-los em ambiente virtual. Atualmente já foi verificado
que cada núcleo tenta, de maneira analógica, o compartilhamento
desses documentos, buscando as referidas padronizações. Os
documentos são compartilhados em pastas da rede de computadores da Prefeitura Municipal. Contudo, a busca pelo documento
semelhante não garante a agilidade necessária para a manifestação em cerca de 35 mil processos judicias e todos os processos
administrativos que tramitam pela Procuradoria-Geral. Ademais,
há limitadíssimo espaço na rede interna da Prefeitura. Também
não é possível acessá-los de forma remota. A racionalização da
execução de tais tarefas (edição desses documentos) poderá
ser resolvida através da criação de um banco de documentos,
que congregue em um ambiente virtual os principais modelos de
petições, pareceres e ofícios, separando-os por temas e palavras-chave para uma rápida busca e disponibilização. E, ainda, que a
edição dos modelos próprios possa se dar neste mesmo ambiente
virtual (por exemplo, num editor de textos on-line, como o Google
Docs ou o Word on-line). E o arquivamento, por sua vez, possa
ser feito em nuvem para acesso remoto. futura integração desta
plataforma com programas de peticionamento eletrônico através
de inteligência artificial.
Benefícios esperados: Quanto à padronização material: estudo
das próprias manifestações da Procuradoria-Geral a respeito de
determinados temas, garantindo agilidade na solução dos casos,
coerência da Procuradoria-Geral ao seguir as teses jurídicas do
órgão no caso das petições judiciais e dos pareceres jurídicos, que
poderão ser homologada pelo Conselho Superior, se necessário
formação de “jurisprudência administrativa” no caso dos pareceres jurídicos, buscando segurança jurídica e uniformização das
informações constantes dos ofícios, facilitando a identificação por
parte do receptor. Quanto à padronização formal: agilidade na
edição dos textos, tendo em vista aspectos pré-formatados (ex.:
brasão do Município, cabeçalho, rodapé, formatação de fonte e
espaçamentos) e identidade visual das manifestações da Procuradoria-Geral do Município de Maringá. Quanto ao arquivamento
das manifestações em nuvem: arquivamento das manifestações
a partir de palavras-chave, para busca mais precisas e geração
da numeração de ofícios e pareceres.
ANEXO IX
DESAFIOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
Desafio 01: Monitoramento das ciclovias
Detalhes do desafio: Como gerar dados de utilização das ciclovias,
tais como: contagem de ciclistas, congestionamentos de bikes,
condições das pistas, conflitos viários, ausência de paraciclos /
bicicletários.
Benefícios esperados: Criar um sistema que gere as informações
já tabuladas e mapeadas, criar um sistema de monitoramento
contínuo e que gere comparativos entre períodos, criar um sistema que mapeie as rotas dos usuários de bicicleta para facilitar o
planejamento de novas ciclovias, possibilitar que o sistema seja
alimentado pelos usuários, com uma gama variada de informações,
de modo a fornecer informações para o setor.
Desafio 02: Compatibilizar o Atendimento para os Portadores de
Necessidades Especiais - PNE
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Detalhes do desafio: Como promover de forma eficiente o atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais que utilizam o
Trans livre que é um tipo de transporte coletivo especial (adaptado)
onde os passageiros credenciados são embarcados e desembarcados conforme agendamento em seu endereço de origem e destino.
O sistema poderia ser um aplicativo como o Uber, que mostra o
transporte que está mais próximo do usuário e desta forma, seria
acionado pelo próprio usuário.
Benefícios esperados: Reduzir o tempo de espera e otimizar os
roteiros utilizados pelo micro-ônibus adaptado, de maneira que
as viagens sejam mais rápidas e os usuários melhor atendidos.
Desafio 03: Estar Digital
Detalhes do desafio: Implementar uma solução automatizada de
pagamentos eletrônicos para as áreas de estacionamento público
da cidade, visando a redução de contato com o dinheiro para o
servidor público e facilidade de pagamento para o contribuinte,
tendo em vista que o pagamento poderia ser feito de qualquer
lugar, a qualquer momento.
Benefícios esperados: Automação de processos e redução do
papel, diminuindo a necessidade de novos servidores, ampliação
do estar na cidade, mais formas de pagamento, possibilidade do
pagamento das notificações do Estar em uma plataforma eletrônica.
ANEXO X
DESAFIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Desafio 01: Como modernizar o processo administrativo de aprovação de Relatório de Impacto Vizinhança.
Detalhes do desafio: O sistema deve obrigatoriamente registrar
todas as atividades de cada usuário interno (obrigatório por lei),
possibilidade de utilização do sistema para o trâmite interno do
processo administrativo, deve ser possível validar os documentos
anexos ao processo.
Benefícios esperados: Possibilitar o protocolo on-line e o acesso
às informações de maneira organizada e fluída, melhorar a transparência do processo, reduzir ou eliminar o uso de papel, criar
um banco de dados dos relatórios aprovados, diminuir o tempo
de análise do processo, procedimento administrativo totalmente
eletrônico, possibilitar melhor gestão dos processos e emissão
de relatórios.
Desafio 02: Como modernizar o processo administrativo do cálculo
de outorga onerosa para adquirir potencial construtivo.
Detalhes do desafio: O sistema deve obrigatoriamente registrar
todas as atividades de cada usuário interno (obrigatório por lei),
possibilidade de utilização do sistema para o trâmite interno do
processo administrativo, deve ser possível validar os documentos
anexos ao processo e o sistema deve estar integrado com o sistema
tributário utilizado pelo município para o lançamento do débito no
referido cadastro imobiliário.
Benefícios esperados: Possibilitar o cálculo automatizado da outorga onerosa, possibilitar o protocolo on-line e o acesso à informação
de maneira fluída e organizada, eliminar o processo em papel, criar
um banco de dados de potencial adquirido por cadastro, possibilitar
a emissão de relatórios e desburocratizar o processo.
Desafio 03: Como modernizar o processo administrativo de cálculo
de outorga onerosa para adquirir embasamento.
Detalhes do desafio: O sistema deve obrigatoriamente registrar
todas as atividades de cada usuário interno (obrigatório por lei),
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possibilidade de utilização do sistema para o trâmite interno do
processo administrativo, deve ser possível validar os documentos
anexos ao processo e o sistema deve estar integrado com o sistema
tributário utilizado pelo município para o lançamento do débito no
referido cadastro imobiliário.
Benefícios esperados: Possibilitar o cálculo automatizado da outorga onerosa, possibilitar o protocolo on-line e o acesso à informação
de maneira fluída e organizada, eliminar o processo em papel, criar
um banco de dados de potencial adquirido por cadastro, possibilitar
a emissão de relatórios e desburocratizar o processo.
Desafio 04: Possibilitar o protocolo, trâmite e emissão de documentos de forma digital, na secretaria, a fim de aumentar a eficiência
do atendimento aos munícipes e a transparência dos processos.
Detalhes do desafio: Possibilitar o atendimento não presencial do
munícipe para abertura de protocolos por meio de portal WEB, com
a possibilidade de upload de arquivos digitais, utilizar o acesso
cidadão para validar o login de contribuintes para o protocolo de
processos, enviar e receber informações dos munícipes de forma
eletrônica, por meio de portal WEB, possibilitando o trâmite do
processo e o envio de arquivos para o requerente realizar correções, bem como receber o processo e os arquivos corrigidos por
meio de portal WEB, permitir o acompanhamento do trâmite do
processo pelo requerente/contribuinte por meio de portal WEB,
possibilitar o download dos documentos emitidos como resposta
aos processos por meio de portal WEB e realizar integração com
os sistemas tributário e de fiscalização em uso pela prefeitura do
Município, havendo o preenchimento automático de informações
nos processos a partir da informação do cadastro imobiliário de
um lote.
Além disso, possibilitar a automatização de fluxos de processos por
meio de BMPN (Business Process Model and Notation), possibilitar
o controle de permissões ao sistema, sendo possível liberar níveis
de acesso aos usuários por meio da criação de grupos de trabalho e
perfis de usuários, a serem definidos no fluxo do processo, permitir
a automatização de etapas dos processos, gerar documentos de
resposta aos processos automaticamente a partir de layout definido, possibilitar a assinatura digital de documentos, anexos ou
gerados, durante etapas do trâmite por meio de Certificado Digital
ICP- Brasil, possibilitar a autenticação eletrônica de documentos
e arquivos anexos ao processo (código autenticador, QR-Code,
assinatura digital), permitir a geração de relatórios da quantidade
de processos por etapa, por tipo, status, etc, gerando indicadores
de desempenho, manter histórico de processos, contendo todas
as etapas de tramitação, e possibilitar a consulta de processos
encerrados, permitir a gerência e arquivos de projetos aprovados
nos processos, criando um banco de dados indexado para consulta
e possibilitar o controle de auditoria de acesso e ações no sistema.
Benefícios esperados: Ser mais eficiente no atendimento ao
contribuinte, reduzir tempo de trâmite dos processos, aumentar a
eficiência do serviço prestado, modernizar e otimizar o trâmite de
processos, diminuir o número de pessoas envolvidas na tramitação
dos processos, possibilitando a relocação de pessoal, eliminar
etapas de trâmite por meio da automação de ações, eliminar o uso
de papel para protocolo e trâmite dos processos, reduzir custos de
tramitação de processos, aumentar a transparência e rastreabilidade dos processos, fornecer indicadores para auxiliar a gestão
dos processos e permitir a aplicação de melhorias e criar arquivo
de projetos aprovados estruturado, facilitando a consulta e fornecimento de informações das edificações aprovadas no município.
ANEXO XI
DESAFIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
Desafio 01: Criação de um sistema que sincronize e integre os
utilizados (Estoque e Logística).
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Detalhes do desafio: Sincronizar controle de estoque ao sistema
elotech, ou seja, o que for movimentado no Sistema, automaticamente ser baixado no controle de estoque.
Sistema de logística: monitoramento dos veículos e melhores rotas
para as entregas dos mobiliários. Melhorar o gerenciamento dos
imóveis alugados sob responsabilidade de outras secretarias.
Sistemas de alarme e monitoramento com supercâmeras nos dois
barracões. Integração entre os sistemas Património / Tributário e
integração entre os sistemas patrimônio e obras/seplan.
Benefícios esperados: Maior organização e redução do retrabalho.
Desafio 02: Como garantir a eficácia da entrega dos materiais,
otimizando tempo e força de trabalho, melhorando a qualidade
das entregas dos materiais aos setores finais.
Detalhes do desafio: A Gerência de Almoxarifado Central, bem
como a Diretoria de Logística, vinculados à Secretaria de Patrimônio, Compras e Logística — SEPAT. tem como atribuição principal
o recebimento, conferência, a estocagem e também distribuição
dos materiais de consumo de uso comum de todas as unidades
administrativas da Prefeitura de Maringá. Ficamos instalados em
um prédio de aproximadamente 9.000 metros quadrados de área
coberta, onde encontra-se nosso estoque de materiais, desde
materiais de limpeza, passando por materiais de expediente, até
merenda escolar. Uma de nossas atribuições mais importantes é
garantir a distribuição eficaz de todos os materiais e garantir que
todos os setores da administração tenham insumos em tempo
hábil para o bom funcionamento. Contamos com uma equipe de
45 servidores administrativos e operacionais, bem como frota
própria, de 3 vans, 2 caminhonetes com furgão, e 2 caminhões,
para realizar a distribuição dos materiais.
Benefícios esperados: Aumentar o volume de entregas realizadas
em um mesmo período de trabalho, garantir a chegada dos materiais com qualidade aos setores solicitantes, otimizar o tempo e
distância percorridos pelos veículos durante as entregas, ter um
mapeamento virtual das unidades da administração municipal, com
um sistema que trace melhores opções de rotas de entrega conforme posicionamento geográfico, ter um histórico de tempo gasto por
entrega de cada veículo, ter um banco de dados com distâncias,
tempos, datas e horários de saída e chegada, a fim de aprimorar o
trabalho externo executado e possibilidade de expansão do sistema
para controle de toda a frota da Prefeitura de Maringá.
Desafio 03: Sistema para digitalização e armazenamento de
arquivos.
Detalhes do desafio: Tendo o atendimento de processos de contribuintes na praça de atendimento que ocorre o maior fluxo de volumes
diários. O grande desafio no arquivo geral é desenvolver o andamento
do trabalho em armazenamento e localização dos documentos. O
correto seria adquirir um equipamento de grande porte para digitalização dos documentos, com um software de indexação por secretarias,
tendo armazenamento adequado dos documentos digitalizados, para
posteriormente os documentos físicos serem descartados, pois a
quantidade de papéis é muito grande. Hoje temos aproximadamente
75.900 caixas box, aproximadamente 37.300.000 folhas de papel A.4.
Tendo um gerenciamento de documentos com planilhamento on line,
para atender as solicitações diárias. O sistema.
Benefícios esperados: Descarte de documentos físicos liberando
mais espaço, melhor gerenciamento de documentos, entre outros.
ANEXO XII
DESAFIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL CIDADANIA
Desafio 01: Como garantir que a população que é beneficiária de
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alguma política pública ou demanda de alguma ação da Assistência Social, não seja prejudicada pelo descumprimento de prazos.
Detalhes do desafio: Sistema Multiplataforma (Computador, IOS,
Android, Linux), integração com o sistema administrativo em
desenvolvimento SASCWEB e sistema não pode se basear no
número telefônico do usuário, pois a população atendida costuma
substitui-lo com frequência.
Benefícios esperados: Que as unidades da SASC possam informar aos usuários prazos como, atualização do cadastro único,
condicionalidades do bolsa família, recebimento de documentos
solicitados, criação de encontro, capacitações dentre outras diversas notificações. (Aplicativo/Aplicação Web), gerar relatórios
sobre envios de notificações, com confirmações de recebimento
e resposta do usuário com data e disponibilidade para comparecimento a unidade e possibilitar ao usuário informar que não reside
mais no município de Maringá.
Desafio 02: Facilitar que a população informe as equipes de
abordagem sobre pessoas em situação de risco e trabalho infantil.
Detalhes do desafio: Sistema Multiplataforma (Computador, IOS,
Android, Linux) e integração com o sistema administrativo em
desenvolvimento SASCWEB e Geoprocessamento.
Benefícios esperados: Moradores que identificarem um cidadão
em situação de risco possam “compartilhar”, de modo anônimo se
preferir, com a SASC a localização do mesmo ao invés de telefonar
para um número e descrever o endereço e informar ao cidadão
que comunicou a unidade que a solicitação foi recebida e que a
abordagem será efetuada e com a possibilidade ou não de um
retorno informando qual a ação foi tomada e gerar relatórios referenciados (CRAS, CREAS, Bairros), para a SASC de solicitações
com níveis de atendimentos como, resultados e público atendido.
Desafio 03: Auxiliar as unidades governamentais e não governamentais no monitoramento das metas de atendimento pela rede
socioassistencial.
Detalhes do desafio: Sistema Multiplataforma (Computador, IOS,
Android, Linux), possibilidade da secretaria “cobrar” envio de
documentos e cumprimento de prazos bem como as entidades
“justificarem”, possíveis atrasos e integração com o sistema administrativo em desenvolvimento SASCWEB e Geoprocessamento.
Benefícios esperados: As entidades poderão informar o público
atendido durante o período acordado pelo setor de monitoramento,
justificando a cobertura dos territórios pelos serviços socioassistenciais à população, aplicação contendo o cadastro “básico” do
cidadão, presença no projeto, rh da unidade e capacitações dos
funcionários (conforme planilha de modelo disponível no Setor
de gestão da Informação da secretaria), gerar relatório quantitativo para conferência do cumprimento da meta de atendimento,
períodos determinados como, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral e anual e gerar relatório qualitativo (modelo
disponível no Setor de Gestão de Informação da secretaria).
Desafio 04: Como catalogar, dispor e organizar os arquivos INATIVOS, sinalizando os arquivos que já podem sofrer expurgo.
Detalhes do desafio: A Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania, por intermédio do setor de Cadastro Único e Transferência de Renda, tem como um de seus papéis manter os cadastros
guardados e organizados em ordem, para fácil localização. Esta
informação deve estar disposta em caráter permanente e a guarda
dos cadastros deve ser mantida em arquivo por cinco anos contados da última atualização ou inclusão de dados da família, denominado arquivo ATIVO (Portaria 177/2011 e Decreto 5209/2004).
Constituem o arquivo INATIVO os formulários de famílias que
sofreram exclusão lógica (inclusive por não terem atualizado seus
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cadastros há mais de 48 meses). Esses devem permanecer guardados por 5 anos contados da data de exclusão física (Portaria
231/2012). Na prática esta operação leva aproximadamente 6 a 7
anos de acervo. Quanto aos transferidos para outras localidades
também devem ser mantidos pelo prazo mínimo de cinco anos,
contados do encerramento do exercício em que ocorrer a atualização de dados. (Decreto 5209/2004, art. 33 §1º).
O cadastro único do município de Maringá conta com um total de
25.281 cadastros excluídos (dado extraído em 20/07/2018), na
catalogação proposta no desafio, deverá conter dados como código
familiar e data da última atualização ou inclusão das famílias e o
cadastro único contém dados sigilosos das famílias cadastradas
que podem ser consultadas apenas por pessoal autorizado.
Benefícios esperados: Diminuir o montante de formulários, otimizar
o espaço físico existente, diminuir o tempo para busca dos formulários, atender as Portarias 177/2011, 231/2012, 555/2005 e Decreto
5.209/2004, maior segurança nos descartes dos formulários de
cadastros excluídos e otimizar o controle dos arquivos incinerados.
Desafio 05: Acompanhar os atendidos por dependência química
na rede de saúde e comunidades terapêuticas em Maringá-PR.
Detalhes do desafio: Uma das dificuldades que temos é ter dados
que sejam confiáveis do número de atendimentos em dependência
química e uma forma de ter os registros dos usuários que buscam
tratamento para verificar se ele já foi atendido em algum outro
momento por outro serviço, hoje as referências para atendimento
de dependência química são: comunidades terapêuticas (hoje no
município temos 4 comunidades terapêuticas), CAPS AD (Centro
de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas), Caps i (infantil), Caps
III, Emergência Psiquiátrica do Hospital Municipal e Hospital Psiquiátrico. Temos um relatório circunstanciado em um sistema da
prefeitura, mas os números muitas vezes não são confiáveis e os
serviços não conseguem se comunicar através do sistema. Segue
o Link do relatório circunstanciado: http://www2.maringa.pr.goc.br/
sistema/arquivos/1622c31c7a61.pdf
Benefícios esperados: Com essa solução esperamos ter dados
para ser usados tanto por pesquisas e trabalhos científicos, quanto
um diagnóstico de números para serem usados na construção de
políticas públicas sobre Drogas no município, seria muito importante que a solução nos apresentasse já em tabela a quantidade
de atendimentos e os dados dos atendidos, para facilitar a observação, com isso esperamos ainda uma agilidade na avaliação do
paciente, pois pelo nome seria possível ver por onde ele passou e
quais os encaminhamentos que já foram dados. O nosso objetivo
geral seria melhorar o tratamento dando acesso a equipe que fará
o cuidado da verdadeira situação do interno.
Desafio 06: Utilizar a tecnologia para analisar o tráfego de pessoas
na cidade
Detalhes do desafio: Uma das formas mais efetivas de achatar
a curva de transmissão do Covid-19 e que inclusive foi adotada
por inúmeros países, é o distanciamento social. Porém falta uma
ferramenta para medir quantitativamente o trânsito das pessoas
na cidade. E analisar o quanto as decisões tomadas pelo poder
público impactam diretamente no isolamento. O desafio é criar um
sistema que conte através das câmeras a quantidade de pessoas
e carros que estão trafegando na cidade.
Benefícios esperados: Com a solução o poder público poderá tomar
decisões mais assertivas. Também poderá monitorar se as medidas
adotadas estão sendo respeitadas, em caso de toque de recolher ou
até mesmo se porventura o governo adote a medida de lockdown.
Desafio 07: Auxílio a entidades voluntárias
Detalhes do desafio: Desenvolver aplicação / aplicativo, em que
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entidades possam cadastras suas vagas disponíveis para serviços
voluntários, em contra partida que voluntários possa se pôr a disposição para desenvolver serviços para as entidades. É necessário
que a aplicação / aplicativo, possa ser acessada de diversas plataformas tecnológicas e sistemas operacionais distintos. O cadastro
deve permitir que a entidade aceite ou não a inscrição do voluntário.
Deve ainda, ser capaz de emitir certificação, padronizada e validada
via link ou QRCode. Relatórios quantitativos e qualitativos devem
ser gerados por um perfil administrativo do sistema.
Benefícios esperados: Ajuda a entidades sem acesso a mão de
obra paga. Ajuda a voluntários ou estagiários que nem sempre tem
acesso aos serviços necessitados. A toda população que necessita
das entidades e suas funções.
ANEXO XIII
DESAFIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Desafio 01: Abolir o livro de registro de classe de forma manuscrita,
eliminar os problemas gerados pelas rasuras e agilizar os cálculos
de notas das avaliações.
Detalhes do desafio: Sistema multiplataforma (computador, smartphones IOS, android, windows phone e tablet) que contenha
divisão de quatro bimestres com os dias letivos, lista nominal dos
alunos onde todos possuem presença e será registrado somente
as falta nos alunos ausentes no dia, campo para o registro dos
conteúdos de acordo com o Currículo para lançamento dos conteúdos específicos, campo para o registro das notas bimestrais e
recuperações. Calculo automático da média, campo para o relatório diário das faltas dos alunos por turma, campo de acesso ao
relatório do aluno individual, com o número de faltas e notas das
avaliações e identificação do aluno com laudo.
Benefícios esperados: O Registro de Classe On-line permitirá
que o professor registre conteúdos, avaliações e frequência dos
alunos, dispensando o Livro de Registro de Classe impresso. Sua
função será de facilitar o acesso aos dados sobre a vida escolar
dos estudantes, aos demais dados referentes ao funcionamento,
a organização didática e pedagógica.
Ainda, proporcionará que os conteúdos básicos estejam lançados
e normatizados bastando apenas para o professor marcar a data
da aula, registrar a falta do aluno ausente, escrever o conteúdo
específico trabalhado e realizar anotações sobre cada aluno.
Além disso, a equipe pedagógica terá o acesso em tempo real a
frequência e rendimento escolar dos alunos.
Desafio 02: Otimizar o tempo do professor com a correção de
gabaritos de avaliações com a tabulação dos resultados.
Detalhes do desafio: Necessitamos de um programa que possa
tabular todos os resultados de uma avaliação, apresentando os
acertos e erros dos alunos individualmente, por turma e de todas
as turmas de um mesmo ano, bem como, o resultado geral da rede.
Sistema multiplataforma (computador, smartphones IOS, android,
windows phone e tablet) que contenha lista nominal de todas as
turmas, utilização da câmera do celular ou código de barras para
identificar as respostas de provas objetivas, resultados individuais
da turma de acertos e erros, descritores com maior e menor número de acertos, alunos com maior dificuldades e destaques na
avaliação, detalhamento em tabelas e gráficos (acertos e erros
por) turma, ano, escola e rede e comparação dos resultados das
avaliações com o quadro de notas.
Benefícios esperados: A correção das avaliações (simulados) toma
um certo tempo do professor, no qual ele poderia utilizar para
realizar a retomada dos conteúdos em que os alunos apresentam
maior dificuldades. Verificamos que a automação de processos
hoje em dia já é uma tendência e otimiza o tempo para quem quer
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ganhar mais produtividade no dia a dia e obter informações mais
rapidamente para que os encaminhamentos e intervenções ocorra
o mais breve possível.
Desafio 03: Promover o acesso ao boletim escolar do aluno para
consulta dos pais por meio de aplicativo.
Detalhes do desafio: Integração com o SERE (Sistema Estadual
de Registro Escolar) que é gerenciado pela SEED (Secretaria
de Estado da Educação), sistema multiplataforma (computador,
smartphones IOS, android, windows phone e tablet).
Benefícios esperados: Criar um sistema funcional e independente
que gere aos pais informações em tempo real e disponibilizar
consulta a fim de que os pais possam acompanhar a vida escolar
do seu filho.
Desafio 04: Como registrar as presenças dos profissionais da
educação nos cursos de formação continuada de forma que o
lançamento seja automático no sistema de certificação.
Detalhes do desafio: Descrito acima.
Benefícios esperados: Agilizar o lançamento das presenças no
sistema, contar com o benefício de um leitor óptico para o registro
das presenças por meio do código de barras do crachá do servidor
ou pela leitura digital do profissional, ter opção de lançamento
das presenças caso haja alguma falha com o leitor óptico e ter a
permissão para abertura e lançamento das presenças de diversos
cursos simultaneamente.
Desafio 05: Como agrupar em certificação única as cargas horárias
das formações continuadas para os profissionais da educação
que acontecem no decorrer do ano letivo, tendo como critério o
agrupamento pelo número do CPF de cada profissional.
Detalhes do desafio: Criar um multiplataforma (computador,
smartphones IOS, android, windows phone e tablet) que permita o
lançamento dos cursos ministrados, logo após, o término de cada
conteúdo/tema, permita o lançamento de cursos com diferentes cargas horárias para atender os diferentes segmentos da educação,
tenha a opção de lançamento de vários cursos simultaneamente,
disponha de plataforma on-line para o profissional acompanhar
os cursos concluídos no decorrer do ano e emita o certificado
com carga horária unificada, juntando todos os conteúdos/tema
que cada profissional fez no período estabelecido pela SEDUC.
A carga horária total para emissão do certificado deverá ser de
no mínimo 8h.
Benefícios esperados: Agilizar o processo de certificação para
promoção do profissional e garantir a certificação única para as
formações continuadas.
Desafio 06: Sistema que outros setores ou gerências possam alimentar informações e ou encaminhamentos referentes aos alunos.
Detalhes do desafio: Atualmente as assessorias pedagógicas não
possuem informações articuladas dos alunos, o que dificulta muito
as tomadas de decisões futuras em favor da criança. Quando em
visita à unidade escolar a assessora ou psicóloga detecta uma
situação de risco que envolve a criança ou família, é preciso reunir informações do histórico da mesma com outras gerências ou
assessorias, cadastro da criança e Rede de Atenção. Para isso,
necessita fazer a visita em outros setores, marcar a reunião de rede
para depois elaborar outros encaminhamentos. Criar um sistema
que outros setores ou gerências possam alimentar informações e
ou encaminhamentos referentes aos alunos, que o acesso possa
ser imediato dinamizando o tempo atendendo as necessidades do
aluno, da escola e da Seduc, aquisição de tablet para assessoria
para que os servidores possam acessar os dados do aluno para
tomadas de decisões imediatas e seja um sistema multiplataforma
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(computador, smartphones IOS, android, windows phone e tablet).
Benefícios esperados: ter acesso imediato ao histórico da criança
alimentado por outras gerências e ou setores. Essas informações
são importantes e necessárias para tomar decisões e minimizar
os problemas existentes que afetam a criança causando, muitas
vezes, conflitos no espaço escolar, para a assessoria esse programa dinamizará o tempo influenciando no atendimento preciso
para o bem-estar do aluno, da família e da escola e dinamizando
esse tempo, consequentemente a assessoria poderá atender mais
alunos, com mais qualidade, em menos tempo.
Desafio 07: Desenvolver uma plataforma digital para que as instituições cadastradas no Programa Municipal de Bolsas de Estudos
– PROMUBE possam adicionar os alunos beneficiados de acordo
com o curso escolhido.
Detalhes do desafio: Desenvolver uma plataforma digital para que
as instituições cadastradas no Programa Municipal de Bolsas de
Estudos – PROMUBE possam adicionar os alunos beneficiados
de acordo com o curso escolhido, porcentagem da bolsa fornecida,
controle de início e término de tais cursos, bem como uma relação
de desistência, fornecendo em forma de relatórios semestrais de
acordo com as datas de publicação dos editais das Instituições de
Ensino Superior – IES. Além das funcionalidades da plataforma,
anteriormente descritas, deverá fornecer para a Comissão Especial
o acesso as datas de cadastramento dos beneficiados pelas IES.
Deve ser um sistema multiplataforma (computador, smartphones
IOS, android, windows phone e tablet).
Benefícios esperados: atualizar a comissão especial sobre o controle de cadastramento dos beneficiados, agilizar de forma prática
as informações entre as Instituições de Ensino Superior – IES e a
Comissão Especial e criar um sistema que permita o cadastramento
das IES, com a finalidade de estabelecer uma fiscalização rápida
e eficaz sobre os alunos ingressantes no PROMUBE.
Desafio 08: Disponibilizar atendimento (programa ou projeto piloto)
de robótica e programação para os alunos de altas habilidades
fornecendo um atendimento para os alunos de altas habilidades.
Detalhes do desafio: Deve conter materiais para o desenvolvimento das atividades de programação e robótica, método de ensino
e separação de aulas, método de quantificação e registro das
atividades e acompanhamento e compatibilidade com diferentes
plataformas. Recursos mínimos de infraestrutura física.
Benefícios esperados: O atendimento proporcionará uma oficina
pra os alunos de altas habilidades, fomentando o desenvolvimento
e potencialidade dos mesmos. Fomentará o desenvolvimento de
aspectos tecnológicos da educação e trabalhará com projetos de
pesquisa e desenvolvimento nas áreas de lógica, matemática,
linguagem e artes para além do eu o Ensino Regular proporciona.
Visa-se assim que esses alunos cresçam integralmente e contemplando suas necessidades de ensino de acordo com as capacidades como afirma o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
13.257, de 8.3.2016) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDBN (Lei nº 9394/96). Assim, podemos fomentar o
desenvolvimento de profissionais e pessoas engajadas no desenvolvimento e uso de tecnologia, compreendendo a demanda
histórica atual e social.
Desafio 09: Elaborar um repositório de atividades facilitando o
compartilhamento de atividades, textos, imagens, vídeos e vários
tipos de materiais educativos entre os professores da rede municipal de Maringá.
Detalhes do desafio: Elaborar um repositório de atividades facilitando o compartilhamento de atividades, textos, imagens, vídeos
e vários tipos de materiais educativos entre os professores da rede
municipal de Maringá, assim, contemplando a proposta do próprio
Ministério da Educação para o uso de Recursos Educacionais
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Digitais – RED’s. Com usuário individual (login) para compartilhamento e a submissão dos arquivos para a curadoria, acesso livre
para download e busca dos recursos, campo para sugestões e
comentários sobre o recurso disponibilizado, formato de compartilhamento via link e compatibilidade com navegadores de internet
e interface simples e intuitiva.
Benefícios esperados: Proporcionar um repositório de RED’s
online facilitando a distribuição e compartilhamento de atividades
educativas, tanto quanto planejamentos e ações realizadas por
diferentes escolas, o repositório visa aumentar a gama de recursos
que os professores podem contar e assim garantir a segurança
desses recursos, fazendo posteriormente a curadoria dos mesmos que entrarão no portal e, sendo assim, toda a equipe escolar
deve ter acesso a esses recursos por meio de portal e fomentar o
desenvolvimento próprio de materiais relativos a nossa realidade
educativa, tanto quanto materiais adaptados para os diferentes
tipos de alunos e realidades escolares.
ANEXO XIV
DESAFIOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Desafio 01: Integrar informações entre diversos órgãos de segurança, sistema de saúde e assistência social.
Detalhes do desafio: Falta de troca de informações entre as agências de segurança pública, onde cada um alimenta seu próprio
sistema, impossibilitando o fornecimento de um prognostico real da
criminalidade. Integração de informações entre os diversos órgãos
de segurança, sistema de saúde e assistência social.
Benefícios esperados: Mapa do crime “real”, rapidez na identificação de suspeitos, rapidez em todos os procedimentos administrativos relacionados ao atendimento de situações delituosas e
planejamento estratégico mais eficiente e eficaz.
Desafio 02: Implantação do sistema de monitoramento urbano
moderno.
Detalhes do desafio: O atual sistema, adquirido em 2012 é obsoleto, conta com poucas câmeras em funcionamento, refletindo em
poucos locais monitorados, bem como a central de monitoramento
não é capaz de salvar imagens e informações por mais de 7 dias.
Portanto, o desafio seria implementar um sistema de monitoramento moderno, com inteligência artificial e diversos analíticos em
todos os próprios públicos e áreas de vulnerabilidade da cidade.
Benefícios esperados: Modernização e ampliação do sistema de
câmeras, com mais pontos a serem monitorados, modernização da
central de monitoramento, possibilitando a ampliação do sistema
para todos os setores da municipalidade, redução do efetivo que
fica em frente aos monitores, devido a implantação de inteligência
artificial nos sistemas que gerem as câmeras, de acordo com parâmetros estabelecidos. Economicidade, pois um novo processo
seria contratado garantias e serviços de manutenção por período
maior, processo amplo, multissetorial e transparente, atendendo
os interesses do município e não de empresas.
Desafio 03: Construção de um prédio próprio, sustentável, que
atenda toda a demanda da secretária e guarda municipal
Detalhes do desafio: A locação de prédios para receber a sede de
qualquer secretaria atende as demandas pontuais, mas analisando
as necessidade a médio e longo prazo, os valores utilizados com o
aluguel podem ser revertidos na construção de um prédio próprio,
atendendo as demandas necessárias para o bom desempenho das
atividades exercidas, qualidade de vida aos servidores e melhor
receptividade aos munícipes.
Benefícios esperados: Construção de prédio já com as demandas previstas (salas administrativas, academia, vestiários, área
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de segurança, cofre, estande, centro de operações integradas),
sustentabilidade, economicidade aos cofres públicos, utilização de
terreno de propriedade do município, melhora nas condições de
segurança da região a ser construído e melhora na autoestima e
qualidade de vida dos servidores.
Desafio 04: Implantação de sistema de informações embarcadas
(aplicativo).
Detalhes do desafio: Falta de um único sistema com acesso a banco de dados, dificuldade na configuração de provas e testemunhas
em situações de delitos. Implantação de sistema de informações
embarcadas (aplicativo), com câmeras em viaturas, bodycam e
acesso remoto em tempo real de banco de dados diversos.
Benefícios esperados: Controle efetivo das ações do agente de
segurança, materialidade nas situações de intervenção do agente
de segurança, rapidez na tomada de decisões dos agentes operacionais e a central de comando, realizando troca de informações
em tempo real e materializada para com as investigações do setor
de ouvidoria e corregedoria.
Desafio 05: Desenvolvimento de sistema interno de gestão da
SSM e GM.
Detalhes do desafio: Criação de um sistema de gerenciamento de
todas as informações internas da Secretaria de Segurança – Guarda Municipal, pois um projeto já foi iniciado, chamado SPARTANO
junto ao setor de T.I. da prefeitura de Maringá, entretanto este anda
a passos lentos, com apenas mínimas funcionalidades e um longo
período de desenvolvimento, dificultando os controles necessários
dentro da secretaria.
Benefícios esperados: Controle das ocorrências, movimentação de
documentos internos, padronizando-os, controle de estoques de
materiais, viaturas e pessoal, empréstimo de materiais, informações organizadas geram perspectiva de planejamento estratégico
eficiente, estatísticas de fonte única, mesma de onde são inseridas
as informações, criação de bancos de dados, facilidade no acesso
às informações, unificação de todas as informações pertinentes,
excluindo planilhas externas e outros sistemas.

cidadão possa ter acesso aos dados de qual a empresa detentora
da caçamba, qual o tipo de resíduo a ser recolhido, qual sua destinação e por quanto tempo a caçamba ficará no local. Sistema
multiplataforma (computador, smartphones IOS, Android e tablet’s).
Desafio 02: Desenvolvimento de um sistema que integre e compatibilize os dados de meio ambiente em relação ao licenciamento
eletrônico.
Detalhes do desafio: Desenvolvimento de um sistema que integre
e compatibilize os dados de meio ambiente em relação ao licenciamento eletrônico, visando padronização de procedimentos e
rotinas de recebimento e análise dos processos para liberação das
licenças ambientais e demais documentos de forma automatizada,
com base na legislação vigente aplicável. Sistema multiplataforma
(computador, Smartphones IOS, Android, Windows phone e tablet).
Integração com sistema de Alvará Online e Nota Fiscal Eletrônica,
além de outros sistemas municipais que contemplem os dados
necessários para o Licenciamento Ambiental, englobando todo o
processo de licenciamento até a emissão do documento.
Benefícios esperados: O software de licenciamento ambiental
eletrônico deverá permitir a gestão plena dos procedimentos administrativos nas modalidades:
- Licença ambiental simplificada;
- Licença ambiental unificada;
- Dispensa de licença ambiental;
- Certidão de regularidade ambiental;
- Declaração de ligação de energia ou aumento de carga;
- Licença prévia;
- Licença de instalação;
- Licença de operação;

ANEXO XV
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar
Animal

- Autorização ambiental;

Desafio 01: Desenvolver um Sistema Online de gerenciamento de
coleta e movimentação de resíduos.

- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Detalhes do desafio: Desenvolver um Sistema Online de gerenciamento de coleta e movimentação de resíduos o qual disponibilizará em tempo real o acompanhamento, por meio do manifesto
de transporte de resíduos on-line, de quem faz o transporte, o
que está sendo transportando, quem foi o contratante e qual a
destinação, bem como o acesso ao cidadão para a conferência
dessas informações.
Benefícios esperados: Criar um sistema funcional, autônomo e
independente que gere à Diretoria informações em tempo real,
sobre a localização das caçambas, qual o tempo de estacionamento, tipo de resíduo a ser transportado, destinatário do resíduo, as
informações sobre os dados do locatário e da empresa detentora
da caçamba e sua destinação final possam ser acessados pelo
agente fiscal em tempo real seja por sistema em destkop, ou pelo
agente fiscal no local de forma online em smartphone ou tablet,
que a emissão de documentos seja encaminhada diretamente ao
proprietário da empresa e/ou tomador do serviço por meio eletrônico, que seja possível fazer o cruzamento entre as informações
obtidas e as notas fiscais municipais de prestação de serviços, que
seja possível fazer o cruzamento entre as informações obtidas e o
PGR (Plano de Gerenciamento de Resíduos) on-line e que qualquer
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- Autorização florestal;

Deverá apresentar relatórios completos, dados estatísticos
(tempo médio de análise por colaborador; tempo médio de
solicitações abertas, em trâmites e encerradas; número de
protocolos; licenças e declarações emitidas, tipificando e
quantificando os documentos mensalmente e anualmente,
detalhamento da solicitação de modo individual com data de
abertura, dados empresariais como nome e CNPJ, responsável
técnico da empresa, técnico responsável na secretaria, entre
outras informações que venham auxiliar e aprimorar o trabalho
executado por meio do programa desenvolvido), Gerenciamento
de tarefas a serem executadas, com prazo para a finalização
e status diferenciados para os pedidos em análise, pendentes
e já concluídos, sistema inteligente que permita o preenchimento dos dados empresariais de forma automática a partir da
vinculação existente com os programas do município e dados
já inseridos nestes, sistema de autenticação do consultor ou
Responsável Técnico, permitindo a confirmação de leitura e o
recebimento das adequações exigidas pelo setor técnico da
secretaria ou meio semelhante que traga segurança jurídica
comprobatória do recebimento das informações e indicadores
que apontem empresas com licenças vencidas e sem protocolo
de licenciamento, baseando-se em dados extraídos do sistema
Alvará Online e Laudos.
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Desafio 03: Sistematização de toda a legislação ambiental municipal em endereço eletrônico já existente.
Detalhes do desafio: Sistematização de toda a legislação ambiental
municipal em endereço já existente da própria Secretaria de Meio
Ambiente, com ferramentas de indexação que facilitem a pesquisa
e o trabalho de todos os que, direta ou indiretamente, precisam do
direito ambiental municipal. Atualmente há uma aba, na página da
SEMA, intitulada precisamente Legislação Ambiental (http://www2.
maringa.pr.gov.br/meioambiente/?cod=legislacao), mas ali não está
disposta toda a legislação ambiental municipal, esparsa em muitos
endereços eletrônicos. O que se propõe é que seja catalogada,
sistematizada e unificada toda a legislação ambiental municipal, aí
incluídos todos os decretos, nesse único endereço já existente com
o nome Legislação Ambiental, oferecendo indexação de conteúdo.
Benefícios esperados: Que a consulta, por servidores, empreendedores, consultores e munícipes em geral, seja facilitada ao
se concentrar toda a legislação ambiental municipal num único
endereço.
Desafio 04: Mapeamento de controle de zoonoses e geração de
dados estatísticos sobre animais de estimação (PET).
Detalhes do desafio: Um aplicativo desenvolvido com o objetivo
de gerar saúde e bem-estar aos animais de estimação, que por
consequência, refletirá na saúde humana. Deve conectar os tutores de PET, clínicas veterinárias e pet shops, dentro da mesma
plataforma, permitindo interação entre as partes, e consequentemente, geração de dados estatísticos, para trabalhos preditivos e
estratégicos das entidades parceiras.
Através de sua base com tecnologia de Inteligência Artificial, tem
que fazer o mapeamento de zoonoses, controle de vacinação,
vermifugação e identificação de doenças infecto-contagiosas com
comunicação imediata à prefeitura/secretárias e CRMV (Conselho
Regional de Medicina Veterinária).
O sistema deve oferecer base de dados demográficos, possui
histórico de patologias e procedimentos realizados nos PETs, dificultando riscos de fraude para o município. Contar também, com
uma base para ONGs e Protetores, os quais poderão se cadastrar
para receber doações em dinheiro ou em mantimentos, além de
facilitar o encontro de Pets perdidos.
Com esta base os órgãos públicos possuem uma ferramenta para
ações preventivas, usando estatística para combater problemas
de saúde animal e por consequência humana.
Benefícios Esperados: Mapeamento e controle de Zoonoses,
geração de dados estatísticos, quantidade de animais por Município, Bairro ou Microregiões, quantidade de animais por ONGs e
Protetores, quantidade de animais devidamente vacinados ou com
vacinação atrasada, quantidade de animais castrados por região
e dentre outras informações estatísticas.
Desafio 05: Desenvolvimento de um aplicativo de Educação Ambiental, voltado para sensibilizar a população para a conservação
das diversas espécies de árvores de Maringá.
Detalhes do Desafio: O aplicativo terá um mapa de árvores pré
selecionadas com grande valor paisagístico, imponentes e que possuam importância histórica para a cidade. São árvores que estão
localizadas no Parque do Ingá, Parque Alfredo Werner Nyffeler,
Parque do Japão e em algumas praças e avenidas. O aplicativo
disponibilizará informações como espécie, época de floração, fotos,
informações sobre sua importância ecológica e histórica, curiosidades e etc. Possibilitará ainda, que o usuário encontre a árvore
mapeada através de GPS do celular e de fotos mostrando o local
em que a árvore se encontra. O usuário poderá postar uma foto
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com a árvore e poderá ver fotos tiradas por outras pessoas neste
mesmo local, bem como postar fotos das suas árvores preferidas,
mesmo que não estejam mapeadas no aplicativo. Poderá pesquisar
uma determinada espécie que deseja conhecer, ou poderá conhecer as espécies existentes em um determinado local que esteja
Benefícios Esperados: Contribuir para que as pessoas conheçam
as diferentes espécies de árvores existentes na cidade, e obtenham informações da sua floração, usos, importância, histórico e
etc. Estimular a observação das árvores da cidade e despertar a
curiosidade do usuário, bem como proporcionar um meio divertido,
facilitado e informativo, aos usuários podem ver e compartilhar
fotos com as árvores.
ANEXO XVI
Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Desafio único: Plataforma digital para cursos de capacitação
Descrição: Uma plataforma digital em que os servidores consigam
fazer a inscrição nos cursos de capacitação e as presenças sejam
computadas por meio da biometria. Além disso, deve conter espaço
para cursos online, em que, após o servidor assistir todas as aulas
gere um histórico de conclusão e certificação do curso.
Benefícios esperados: Tonar prática e rápida a inscrição do servidor nos cursos, reduzindo o número de ligações. Além disso, a
presença é computada com o preenchimento de listas, o que gera
transtorno, pois alguns servidores esquecem de preencher, logo, a
biometria solucionaria esse problema. Ademais, a disponibilização
de cursos online diminui as saídas dos servidores do seu local de
trabalho, tendo em vista que o mesmo pode efetuar o acesso de
um terminal de sua loação e realizar os cursos conforme a disponibilidade de liberação da chefia imediata. O servidor também tem
acesso a informações importantes logo no início de sua entrada na
Prefeitura, não tendo a necessidade de aguardar a formação de
turmas para se deslocar até a Diretoria de Capacitação.
ANEXO XVII
Secretaria Municipal de Fazenda
Desafio 01: Certificado Digital Gratuito
Descrição do desafio: Fornecer certificado digital gratuito para a
população de Maringá através da Prefeitura Municipal de Maringá.
Sendo este certificado digital pessoal com validade jurídica e de
emissão gratuita. Possibilitar acesso à cidadania digital ampla a
toda população do Município de Maringá.
Benefícios esperados: Amplo acesso à solução de certificado digital
pessoal, sem os custos da atual certificadora (cerca de R$300,00
por ano por certificado). Iniciar a revolução de acesso totalmente
digital a serviços e protocolos na Prefeitura de Maringá, com assinatura em tela (leitura de QR code), sem gerar papéis de protocolo
e comprovantes físicos, somente comprovantes digitais. Criar um
instrumento de desenvolvimento social, dando identidades digitais
certificadas a toda população de Maringá, gratuitamente.
Assinatura online de documentos públicos com segurança, sem
custo, tanto para a população quanto para os servidores públicos.
Automatização de processos diversos na Prefeitura de Maringá.
Sistema em funcionamento, com fácil integração e uso imediato,
conforme demanda de setores.
Desafio 02: Pagamento de tributos: IPTU, ITBI, ISSQN e demais
impostos do município por meio eletrônico.
Descrição do desafio: implementar solução automatizada de
pagamentos eletrônicos para a secretaria de fazenda do município, levando em conta as questões de pandemia e agilidade
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para contribuinte, a solução espera levar ainda mais mobilidade
para contribuinte. Na qual reduza custos de emissão de carne
contato com dinheiro, e contribuinte com menos. Contato com
papéis do município, agilizando mais ainda os serviços para
o município.
Benefícios esperados: Automação de processos para município
possibilitando aumento de receita sem novas contratações de
servidores, redução de atendimentos na praça de atendimento,
mais formas de pagamento ao contribuinte adequando município mais ainda ao novo normal sem contato com dinheiro ou
gastos com gráficas, possibilidade de pontos de atendimento
em terminal de ônibus com um toten para consulta de débitos
do contribuinte e pagamento com cartão de crédito ou débito.
Possibilidade de Maquinas de cartão para consulta das dividas
e pagamentos junto ao município em pontos estratégicos da
cidade.
Desafio 03: Protocolo online
Descrição do desafio: Receber virtualmente protocolos realizados
na praça de atendimento, hoje presencialmente, com possibilidade
de anexar documentos, realizar desmembramentos, inclusão de
cadastros entre outros.
Benefícios esperados: Maior transparência e agilidade nos
procedimentos de protocolo evitando o comparecimento do
contribuinte à Praça de Atendimento, bem como a economia
processual.

do Município de Maringá.
Detalhes do desafio: Todo município enfrenta diversos desafios
nas mais diferentes necessidades já conhecidas ou ainda imprevistas, como a recente pandemia de COVID-19. Pensando nisso
Maringá instituiu a Lei de Inovação em 2017 e vem buscando
soluções inovadoras para suas diversas demandas através de
chamamento, listados neste edital pontualmente por secretaria
ou diretoria para atender as demandas da população. Além dos
desafios retro listados, sugestões para necessidades e soluções
até então não mapeadas terão oportunidade agora para protocolo através deste edital, ficando a propositura de desafio e
respectiva solução em aberto para sugestão e apreciação aos
mais diversos postulantes e futura apreciação pela diretoria
de inovação para encaminhamento e validação, se aceitos e
aprovados, nas respectivas secretárias objeto do projeto. Todo
e qualquer projeto proposto neste chamamento da Lei de Inovação será regido por Termo de Cooperação Técnica e Termo de
Sigilo, tendo portanto as parcerias necessárias das secretarias
envolvidas para sua validação, se aprovados no Maringá PITCH.
Benefícios esperados: Com os desafios e soluções, se propostos,
o poder público poderá tomar decisões mais assertivas, após
avaliação dos respectivos comitês de apreciação composto especialmente para avaliação no Maringá PITCH.

MARINGÁ PREVIDÊNCIA

ANEXO XVIII
DESAFIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Desafio único: Disseminar informações e assistência a população
através da divulgação de exercícios físicos remotos e a transmissão
de boas práticas alimentares, através de um aplicativo.
Detalhes do desafio: Aplicativo para celulares Android, Smartphones IOS, no qual as informações serão propagadas após o cadastro
da população, tem como principal objetivo transmitir remotamente
atividades físicas e práticas alimentares saudáveis para cada parcela da população de acordo com as faixas etárias.
Benefícios esperados: Propiciar a população estratégias para
a manutenção ou recuperação das condições de saúde, por
meio de intervenções não farmacológicas para o tratamento
de doenças crônicas não-transmissíveis, as quais estão relacionadas com aproximadamente 75% das mortes em todo o
mundo. Visa reduzir os níveis de estresse, ansiedade e depressão, aumentar o nível de autoestima e atividade física, assim
como estimular o consumo de alimentos “in natura” e reduzir o
consumo de alimentos processados e sobretudo, dos alimentos
ultraprocessados. Fomentar informações de saúde e combater
as fakenews através de uma linguagem direta e especializada
pelos profissionais das áreas afins como Educação Física, Fisioterapia, Nutricionista entre outros conforme necessidade. A
longo prazo, reduzir os custos hospitalares e não hospitalares,
relacionados a doenças crônicas não-transmissíveis, como por
exemplo a obesidade, diabetes mellitus tipo II, dislipidemias,
doenças cardíacas, hipertensão arterial sistêmica e alguns
tipos de câncer.
ANEXO XIX
DESAFIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Desafio Único: Soluções Inovadoras para as diversas demandas

PORTARIA Nº. 098/2020-MGAPREV
A Diretora Superintendente da MARINGÁ PREVIDÊNCIA – Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
CONCEDER à servidora abaixo relacionada, DISPENSA DE UM
DIA PARA DOAÇÃO DE SANGUE, de conformidade com o art.
139, inciso I, da Lei Municipal Complementar nº239/1998.
Nome

Matrícula

Dias

Período

Sinádia Batista Silva

61

01

25/06/2020

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
SEDE DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, 26 de junho de 2020.
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE

TERMINAIS AEREOS DE MARINGÁ S.A - SBMG
EXTRATO REFERENTE AO I ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 36/SBMG/2019.
São partes integrantes neste instrumento:
1. de um lado, TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG
S/A, sociedade de economia mista, com sede na Avenida Dr.
Vladimir Babkov, s/n°, em Maringá-PR, inscrita no CNPJ sob nº
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03.869.208/0001-30, neste ato representado pelo seu Superintendente Sr. FERNANDO JOSE REZENDE, portador da Cédula
de Identidade RG nº 3.109.470-4 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº
361.664.649-91 e pelo seu Diretor Adjunto Sr. MURILO JORDAN
FERNANDES MARTINS, portador da Cédula de Identidade RG
nº 7.040.969-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 044.841.739-13,
doravante denominado CONTRATANTE.
2. de outro lado, empresa EDITORA E GRÁFICA PARANA PRESS
S.A, com CNPJ n. 77.338.424/0001-95, situada na Rua Piauí,
n. 241, centro, Cep n. 86.010-909, na cidade de Londrina – PR,
neste ato representada pelo Sr. JOSÉ NICOLAS MURTA MEJIA,
brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº.
11.006.378-4 SSP/PR e inscrita no CPF sob n°. 744.969.561-87,
e pelo Sr. PAULO SERGIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, contador,
portadora da Cédula de Identidade RG nº. 4.229.954-5 SSP/PR e
inscrita no CPF sob n°. 616.395.089-53, doravante denominada
CONTRATADA.
As partes acima nomeadas e qualificadas têm entre si, justo e
acordado, celebrar o I Aditivo referente ao Contrato de Prestação
de Serviço N. 36/2019, devidamente autorizado pelo Processo
Administrativo nº. 91/2019 – Dispensa de Licitação nº. 54/2019,
que se regerá pelas normas da Lei Federal nº. 13.303/16, Regulamento de Contratos da SBMG e pelas condições a que
estipulam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em cumprimento ao disposto na Cláusula Segunda do Contrato Originário, a CONTRATANTE acorda
com a CONTRATADA em renovar por mais 12 (doze) meses a
partir de 01 de julho de 2020 com vencimento para 01 de julho
de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais
cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e nos seus
aditivos, as quais são expressamente ratificadas, desde que não
contrariem as disposições deste ajuste.
E por estarem às partes justas, contratadas e de pleno acordo com
o seu conteúdo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor
e forma, juntamente com as testemunhas infra firmadas.
Maringá, 15 de junho de 2020.
O presente Extrato está em conformidade com a Lei Federal nº
13.303/16.
FERNANDO JOSÉ REZENDE
Superintendente - SBMG S/A.
MURILO JORDAN FERNANDES MARTINS
Diretor Adjunto - SBMG S/A.
JOSÉ NICOLAS MURTA MEJIA
EDITORA E GRÁFICA PARANA PRESS S.A

S/A, sociedade de economia mista, com sede na Avenida Dr.
Vladimir Babkov, s/n°, em Maringá-PR, inscrita no CNPJ sob nº
03.869.208/0001-30, neste ato representado pelo seu Superintendente Sr. FERNANDO JOSE REZENDE, portador da Cédula
de Identidade RG nº 3.109.470-4 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº
361.664.649-91 e pelo seu Diretor Adjunto Sr. MURILO JORDAN
FERNANDES MARTINS, portador da Cédula de Identidade RG
nº 7.040.969-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 044.841.739-13,
doravante denominado CONTRATANTE.
2. de outro lado, empresa MORAN PROJETOS E MONTAGENS
ELÉTRICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 00.906.796/000146, com sede à Av. Pintassilgo, Nº 334. Parque das Laranjeiras,
CEP: 87083-085 em cidade de Maringá - PR, neste ato representada pelo Sr. ALEXANDRE MORAN, portador da Cédula de
Identidade RG nº. 5.124.001-4 SSP/PR e inscrita no CPF sob
n°. 017.1419.639-69, doravante denominada CONTRATADA.
As partes acima nomeadas e qualificadas têm entre si, justo e
acordado, celebrar o III Aditivo referente ao Contrato de Prestação de Serviço nº 24/SBMG/2018, devidamente autorizado pelo
Processo Licitatório nº 36/2018 – Pregão Presencial nº 10/2018,
que se regerá pelas normas da Lei Federal nº. 13.303/16,
Regulamento de Contratos da SBMG e pelas condições a que
estipulam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes acordam que
o valor mensal passará de R$ 23.793,03 (Vinte e três mil,
setecentos e noventa e três reais e três centavos) para R$
23.294,41 (Vinte e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e
quarenta e um centavos), referente a mudança na carga horária
do Eletricista Oficial B, a contar do dia 22/06/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais
cláusulas e condições contidas no Contrato primitivo e nos
seus aditivos, as quais são expressamente ratificadas, desde
que não contrariem as disposições deste ajuste.
E por estarem às partes justas, contratadas e de pleno acordo
com o seu conteúdo, assinam o presente em 03 (três) vias de
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas infrafirmadas.
Maringá, 19 de junho de 2020.
O presente Extrato está em conformidade com a Lei Federal nº
13.303/16.

PAULO SERGIO DA SILVA
EDITORA E GRÁFICA PARANA PRESS S.A

FERNANDO JOSÉ REZENDE
Superintendente - SBMG S/A.

Maringá, 29 de junho de 2020.

MURILO JORDAN FERNANDES MARTINS
Diretor Adjunto - SBMG S/A.

EXTRATO REFERENTE AO III ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 24/SBMG/2018.
São partes integrantes neste instrumento:
1. de um lado, TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG
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ALEXANDRE MORAN
MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELÉTRICAS EIRELI
Maringá, 29 de junho de 2020.

