
 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

O Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Anchieta/SC, em 

conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores vigentes, convoca empresas interessadas em prestar capacitação para os Conselheiros 

Tutelares Titulares e Conselheiros Tutelares Suplentes do Município de Anchieta/SC, sobre o 

Sistema de Informação sobre a Infância e Adolescência SIPIA Conselho Tutelar, demonstrando 

o passo a passo para alimentação do sistema, com abordagem de no mínimo os seguintes itens a 

seguir relacionados: acesso ao sistema, usabilidade do sistema, perfis de acesso, menu ferramentas 

(Direito violado, medida, modelos de documentos), Unidades (Sistema de Garantia de Direitos, 

Conselhos), Tipos de registro (Informação, denúncia, atendimento, cadastramento de pai, mãe, 

responsável, crianças e adolescentes, cadastramento de grupo, comunidade, cadastramento e 

edição de atendimentos, aba aplicação de medidas por direito violado, agente violador, medida a 

ser aplicada, sistema de garantia de direitos, medidas aplicadas, geração de documentos, resposta 

e acompanhamento de educação de medidas, assinatura de documentos eletronicamente, respostas 

de medidas, gerenciamento de atendimento, consulta de medidas, relatórios, estatísticas, consulta 

pública de entidades. 

 

A capacitação deverá ser na metodologia de oficina prática com manuseio do sistema SIPIA CT 

onde cada conselheiro participante deverá realizar o acesso ao sistema pelo seu perfil de acesso, 

também deverá realizar cadastramentos de casos e outras informações necessária no sistema com 

a mediação da profissional responsável pela capacitação. 

 

Carga horária mínima: 8 horas, compreendendo cada hora 60 minutos. 

 

Data da capacitação: No dia 29 ou 30 de novembro de 2022 na sede do Conselho Tutelar de 

Anchieta/SC. 

 

A empresa vencedora deverá emitir certificado de participação aos que participarem da 

capacitação. 

 

Habilitação Técnica/Fiscal mínima exigida para o item: 

 

Apresentação Atestado de Capacidade Técnica comprovando que já prestou capacitação sobre 

o Sistema SIPIA CT com Conselheiros Tutelares. 

 

Apresentar também as seguintes documentações: N. FEDERAL, N. ESTADUAL, N. 

MUNICIPAL, CPF/IDENTIDADE. 

Critério de Julgamento das Propostas, será o “Menor Preço’ e cumprimento de 

formação/experiência.  

 

Para procederem a inscrição até o dia 24/11/2022, no departamento de licitações, na Avenida 

Anchieta, nº 838, Centro, dúvidas entrar em contado pelo telefone. (49)3653-3200.  

.  

Obs: Enviar a Proposta e as Documentações Preferencialmente em Envelope Fechado ou pelo e-

mail: licitacoes@anchieta.sc.gov.br, até o dia 24/11/2022. 

Anchieta - SC, 18 de novembro de 2022. 

IVAN JOSÉ CANCI 

Prefeito Municipal 


