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 1. Objeto da Proposta 
 

A proposta aqui idealizada destina-se a modernização Tecnológica dos Sistemas Administrativos 

existentes no MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE, a fim de viabilizar a melhoria da qualidade do 

gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando 

proporcionar ao município a possibilidade de atuar na obtenção de mais recursos estáveis e não 

inflacionários e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços 

nas áreas de administração.  

A elaboração de um projeto torna-se coerente com a grandeza e importância das tarefas a serem 

desenvolvidas, assim como de sua complexidade.  

Considerando-se o crescimento verticalizado da organização, assim como as tendências de expansão, 

depara-se com números significativos, tanto de investimentos voltados à área operacional ou de 

produção, como na aplicação de recursos em imobilizações reais. Neste momento, observado as lições 

do passado, é que se deve estabelecer condições adequadas para um perfeito gerenciamento da máquina 

público, e, gerar subsídios à continuidade do mesmo, no futuro. 

Desta forma, como poder-se-á notar, o conteúdo deste instrumento é bastante objetivo, mas com 

amplitude bem profunda, principalmente no que diz respeito aos resultados projetados com a realização 

do plano de trabalho, os quais entende-se estar perfeitamente enquadrados às necessidades do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE. 
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 2. Ítens da Proposta 

 

2.1. Cessão dos direitos de uso de forma definitiva dos Sistemas Aplicativos componentes da Solução 

“Thema/GRP – Pública”: 

 

2.1.1. Controle da Contabilidade Pública (Conta Pública Fácil); 

2.1.2. Gestão de Almoxarifados, Patrimônio, Frotas, Compras, Licitações e Contratos (Módulo Materiais); 

2.1.2.1. Sub-Módulo De Inventário Patrimonial Mobile (APP). 

2.1.3. Controle de Processos Administrativos (Módulo Protocolo Dinâmico); 

2.1.4. Módulo Thema/DOC´S e Lei (Gestão Eletrônico de Documentos e Certificado Digital). 

2.1.4.1.  Sub-Módulo Assinador Eletrônico (Módulo Thema/DOC´S e Lei). 

2.1.5. Ferramenta de BPM; 

2.1.6. Gestão de Almoxarifados, Patrimônio, Frotas, Compras, Licitações e Contratos (Módulo Materiais); 

2.1.7. Governo Eletrônico (E-governo); 

2.1.8. Portal da Transparência (E-Governo/Transparência); 

2.1.9. Sistema Aplicativo de Gestão de Recursos Humanos (ADM/RH). 

 

2.2. Licença de uso do SGBD Oracle Database Standard Edition 2, no modelo ASFU para atender os 

produtos Thema/GRGP. 

 

2.3.Implementação de todas as rotinas e ferramentas relacionadas a Taxonomia  e Numeração única 

(Resolução 63/2010). 
 

Desenvolvimento das implementações relacionadas a Taxonomia e Numeração Única para atender a 

Resolução nº 63/2010 (e alterações) que visa à padronização e uniformização das terminologias utilizadas 

pelas unidades do Ministério Público, permitindo conhecer o trabalho realizado pelos seus diversos ramos e 

a Resolução nº 168/2017 (e alterações) que trata da uniformização da numeração dos procedimentos 

administrativos da área-meio nas unidades e nos ramos do Ministério Público e no Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

 

2.4.Serviços de Instalação, de treinamento, Customização, Parametrização e Implantação da Solução. 

 

2.5.Prestação de serviços de e suporte técnico dos softwares aplicativos. 
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 3. Características Tecnológicas dos Programas Ofertados 
 

3.1.CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL GERAL 
 

3.1.1.GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS E AMBIENTE OPERACIONAL CLIENTE/SERVIDOR 

A solução aqui apresentada é composta por Sistemas Aplicativos desenvolvidos para rodar em plataforma com interface 

gráfica (GUI) e projetado e desenvolvido para ambiente WEB. Utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

Relacional Oracle 11g ou superiores. 

As regras de negocio da Solução foram desenvolvida no SGBD, com o intuito de propiciar aos seus usuários maior agilidade, 

segurança e rapidez na sua utilização. 

 

3.1.2.AMBIENTE OPERACIONAL WEB 

As transações via Internet estão construídas utilizando-se os seguintes padrões. Java J2EE e transações seguras padrão SSL. 

Geralmente utilizamos para a publicação de páginas o servidor disponibilizado pelo Órgão. 

Possuir Help sensível ao contexto; Controle de Acesso ao Sistema por operador através de Senhas e Permissões; 

Existência de perfis para usuários, controlando o acesso às transações da Solução, inclusive as operações (inclusão, 

alteração, exclusão.); 

Possibilidade de identificar no mínimo dois tipos de usuários (visitantes: pessoas interessadas em verificar a situação de 

seus processos junto a Empresa; ou usuário: usuários da Solução que possui autorização para realizar manutenções nos 

Sistemas).  

 

3.1.3.SISTEMA DE CONTROLE ‘ON LINE’ E ‘REAL TIME’  

O Sistema de controle de execução de atividades básicas é integrado, ‘On Line’ e ‘Real Time’. Propicia diretamente a 

execução destas atividades, através de estações cliente e permitindo o uso de impressoras e coletores remotos. Recolhe 

automaticamente os dados relativos a cada operação realizada sem prejudicar a integridade do banco de dados. Incorpora 

recursos de inspeção da base de dados e agrega informações para suportar a tomada de decisões e avaliação institucional. 

 

3.2.CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL 
 

3.2.1.TRANSACIONAL 

Os Sistemas ofertados utilizam transações para operarem, executando ou registrando as atividades administrativas básicas. 

Os dados recolhidos em uma transação ficam imediatamente disponíveis em toda a rede. Ou seja, cada dado é recolhido uma 

única vez, diretamente onde é gerada. As transações são disponibilizadas através de telas gráficas específicas. Os dados 

transcritos pelos usuários são imediatamente criticados/validados e o efeito da transação é imediato. 

Uma vez executada uma transação os dados não são perdidos, pois o gerenciador da base de dados conta com mecanismos 

seguros de recuperação de falhas. 

3.2.1.1.Segurança de Acesso 

As transações dos Sistemas ofertados são acessíveis somente a usuários autorizados especificamente a cada uma delas. Os 

Sistemas apresentam um catálogo (Categoria dos Usuários) de perfis dos usuários que terão acesso aos Sistemas com os 

seus acessos específicos. Onde para cada transação autorizada, o administrador de segurança poderá especificar o nível de 

acesso (operação registrada em arquivo log chamado de Auditoria das transações realizadas nos Sistemas) após identificar 

o perfil no qual o usuário se enquadra, quem é o usuário, tipo de transação executada, estação onde foi realizada a operação. 

As autorizações ou desautorizações, por usuário, perfil ou transação, são dinâmicas e, com efeito, imediato, podendo ser feita 

através de autenticação através do AD – Active Directory onde é feito a administração dois usuários de rede.   

3.2.1.2.Documentação “On Line” 

Os Sistemas ofertados possuem documentação ‘on line’ para cada modo de operação, por transação. Esta documentação 

possibilita que o próprio administrador atualize cada assunto referenciado. A consulta pode ser feita por capítulos ou palavras 

chave que remetem a um determinado trecho da documentação. 
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3.2.1.3.Recuperação Automática de Falhas 

Em caso de falha operacional ou lógica, os Sistemas através dos recursos disponibilizados pelo SGBD Oracle, possibilitam 

a recuperação automática destas falhas, sem intervenção de operadores, de modo a resguardar a última transação executada 

com êxito, mantendo a integridade interna da base de dados correspondente ao último evento efetuado antes da falha. 

   

3.3.Caracterização Funcional das Transações 
Todo acesso ao SGBDR Oracle efetuado pelo Sistema é feito de forma nativa. Nos programas (Sistemas) ofertados existem 

transações para cada uma das atividades básicas. Em casos particulares poderá haver mais de uma transação para a mesma 

atividade. 

Todo o registro de eventos na base de dados serve como histórico, ou seja, não remove-se ou altera-se registros já cadastrados. 

Cada novo evento é gravado, sem perda das informações anteriores, em forma de movimento. Isto é feito para que se possa 

sempre recuperar o histórico, não existindo a possibilidade de simples deleção de movimentos. Quando existir a necessidade 

de se remover lançamentos entrados erroneamente, outro movimento se encarrega de anulá-lo, simulando, por exemplo, uma 

operação de estorno contábil. 
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  4. Características do Suporte Técnico 
 

A empresa Thema Informática conta com uma estrutura moderna para atendimento de Suporte aos seus clientes, onde toda 

solicitação é feita baseada em Ferramenta específica de Help Desk, onde todos os chamados são protocolados junto a Pólis 

Informática através da (WEB, TELEFONE e/ou CORREIO ELETRÔNICO) contendo a data e hora da solicitação, a 

descrição do problema, o nível de prioridade e especialidade (Conta Pública Fácil, Tributação Ágil, Controle de Materiais e 

etc) para o atendimento da solicitação e uma numeração de controle.  

O atendimento a solicitação de suporte será realizado por atendente apto a prover o devido suporte ao sistema, com relação 

ao problema relatado, redirecionando o atendimento se necessário para técnico qualificado para atender o chamado. 

Para o controle de prestação deste serviço nossa empresa utiliza o software em sua versão 2.0, Software específico de Help 

Desk (suporte ao usuário). 

Tais chamados são recebidos por uma central de atendimento ao cliente que realiza a avaliação prévia dos mesmos e os 

encaminham aos técnicos específicos de acordo com a especialidade da seguinte forma: 

 

4.1. Formas de Abertura de chamada: 
 Chamados Via Web: Permite aos clientes utilizarem-se de features do Help Desk  em ambiente WEB, para tanto é 

disponibilizada aos clientes via browser e acesso a uma URL específica, onde o chamado é aberto através do 

preenchimento de formulário específico onde será preenchido o problema, nível de prioridade e especialidade, data e hora 

da solicitação. Após o preenchimento o sistema fornece ao cliente o número do chamado para controle, podendo imprimir 

cópia do mesmo, após este procedimento estes chamados são encaminhados aos técnicos especialistas de acordo com a 

especialidade identificada na solicitação. A rotina para os clientes além de abertura de chamados via WEB, permite a 

pesquisa de chamados já existentes e extração de relatórios e gráficos; 

 Chamados Via telefone: Permite aos clientes utilizarem-se de linha disponibilizada aos clientes pela Thema Informática 

para abertura de chamados via telefone. Tais chamados são recebidos por uma central de atendimento ao cliente que realiza 

a avaliação prévia dos mesmos identificando o cliente, problema, nível de prioridade e especialidade, data e hora da 

solicitação. Sendo que o cliente que está solicitando o chamado recebe por telefone/fax, ou correio eletrônico a 

confirmação da solicitação com a identificação do mesmo (número do chamado, o cliente, problema, nível de prioridade e 

especialidade, data e hora da solicitação), após este procedimento estes chamados são encaminhados aos técnicos 

especialistas de acordo com a especialidade identificada na solicitação. 

 Chamados Via correio eletrônico: Permite aos clientes abrirem chamados via correio eletrônico, destinando-a para várias 

contas de correio; o Software  de Help Desk é parametrizado, rejeitando e encaminhando mensagens que contenham 

expressões definidas; prioriza mensagens que contenham determinadas expressões. Após o envio por parte do cliente de 

sus solicitação via correio para uma conta específica o Help Desk lê as contas de correio, analisa seu conteúdo, adiciona o 

chamado ao banco de dados, escala para um especialista e salva a mensagem original em uma pasta do Windows. O cliente 

recebe o retorno do chamado com o seu número do chamado, problema, nível de prioridade e especialidade, data e hora da 

solicitação e mais texto personalizado via template. 

 

4.2. Formas de Atendimento:  
Toda solicitação recebida é identificada e encaminhada aos seus respectivos especialistas, que procedem o atendimento 

retornando ao cliente através de contato telefônico, correio eletrônico e carta, acesso remoto ou visita técnica, baseados no 

nível de prioridade de cada chamado. Nos casos que houver a necessidade de intervenção dos técnicos para a realização de 

procedimentos a base de dados e aplicativos instalados e implantados no cliente, tais serviços sempre que possível serão 

realizados remotamente acessando o sistema do cliente de forma a poder verificar condições de erros que não possam ser 

reproduzidas em ambientes internos da Thema Informática. Dependendo das circunstâncias e nível de prioridade o 

atendimento ao chamado será realizado in loco na sede do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE. 

 

4.3. Horário de Atendimento: 
O atendimento será dado, em português, para pedidos de suporte no horário das 08:00 h às 18:00 h, de segundas às sextas 

feiras. 

4.4. Tempo de Atendimento das Solicitações: 
No caso de parada de sistema produtivo o atendimento de suporte será nas 24 horas do dia, inclusive sábados, domingos e 

feriados. 



 
 

 

R. São Mateus, 27 – Bom Jesus, Porto Alegre – RS, CEP: 91410-030 Fone: (51) 3014-6900 - www.thema.inf.br    
Pág. 8 

 

O tempo de início dos trabalhos necessários para a correção das falhas do software é feito de acordo com as prioridades 

estabelecidas quando da abertura do chamado técnico, sendo que no caso da prioridade mais severa este tempo será inferior 

a ½ hora. (Exemplo: paralisação SGBD). 

O tempo de atendimento das solicitações é dividido de acordo com a sua prioridade, da seguinte forma: 

Nível Baixo: Atendimento ao chamado em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da abertura do mesmo, com apresentação da 

solução. 

Nível Médio: Atendimento ao chamado em até 8 (oito) horas, a partir da abertura do mesmo, com apresentação da solução. 

Nível Alto: Atendimento ao chamado em até 2 (duas) horas, a partir da abertura do mesmo, com apresentação da solução. 

 

4.5. Itens componentes do Suporte Técnico de Manutenção: 

 

4.5.1.  Modalidade Garantia Legal e Tecnológica - GLT: 

 

Contrato que prevê a atualização da Solução para o atendimento das exigências ou modificações na legislação Federal, 

estadual ou municipal; 

Fornecimento de novas versões da Solução, desenvolvidas visando o aperfeiçoamento operacional; 

Agilização dos atendimentos a partir do Serviço de Telesuporte; 

Correção de eventuais erros nos Softwares (garantia de funcionamento). 

 

4.5.2. Modalidade Assessoria Operacional: 

 

Treinamento de uso; 

Migração da Solução contratada em caso de expansão ou troca de equipamentos; 

Personalização (Adequação da Solução as características do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE); 

Atendimento de chamados com análise, diagnóstico e encaminhamento de solução de problemas (in-loco); 

Acompanhamento de processamentos, inspeção e verificação de relatórios de fechamento; 

Serviços de conversão e recuperação de dados; 

Monitoramento da integridade dos Bancos de Dados; 

Inclusão de novas funções, relatórios ou consultas.  
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 5. Metodologia de Implantação 
 

Este é um aspecto fundamental que nos permitiu alcançar o melhor dos êxitos com todos nossos clientes já que usamos uma 

Metodologia prática e totalmente aprovada através dos anos, para implantar os Produtos Thema Informática, que visa ao 

final do processo dotar a administração de um Sistema Informatizado totalmente integrado e adequado a realidade e as 

necessidades do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE integrando as áreas envolvidas no projeto, obtendo os resultados num 

curto prazo e com um nível de satisfação esperado por todos.  

Fator importante dentro de nossa metodologia são as pessoas (os técnicos de nossa empresa e funcionários do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ACRE  envolvidos no processo), pois sem o mesmo nenhum processo de implantação de Sistemas Aplicativo 

dentro de Órgão público tem sucesso. As medidas de sucesso da implantação dependem de um planejamento e 

comprometimento global do cliente com relação ao processo, definição de métodos e planos de trabalho com produtos e 

objetivos claramente identificados em cada Fase e etapa do processo de implantação da Solução, incluindo comportamentos 

organizacionais e comportamentais dos envolvidos. 

Toda definição do processo de implantação é discutido e decidido conjuntamente entre a Thema Informática e o cliente, 

sendo assim, durante o decorrer da implantação e partindo das conclusões levantadas nas Reuniões de Avaliação e Medição, 

poderão surgir alterações e adequações no plano de trabalho, sem comprometimento da qualidade do processo e cumprimento 

dos objetivos, metas e cronograma da implantação.    

Tal metodologia baseia-se na elaboração do Plano de Trabalho, onde estarão definidos o número de Fases do projeto e suas 

respectivas etapas. Dentro de cada etapa estão definidas as atividades e tarefas a serem executadas, pré-requisitos, ferramentas 

necessárias e utilizadas, objetivos/produtos e técnicas utilizadas, todas as fases e suas respectivas etapas são estipuladas e 

acompanhadas através do cronograma de trabalho ou implantação que terá a definição das fases e etapas apresentadas por 

cores específicas com seus prazos de execução, bem como cada atividade (identificada por letras do alfabeto, e ou descrição 

da atividade, utilizando a Ferramenta MSProject) a ser executada em cada etapa. Para facilitar o acompanhamento por parte 

do Gerente do Projeto bem como pelos técnicos do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE o Plano de trabalho ou implantação 

de cada fase e suas respectivas etapas são identificadas pelas cores específicas apresentadas no cronograma, dentro de cada 

etapa as atividades detalhadas são identificadas pelas letras do alfabeto também estipuladas no cronograma, tais formas de 

apresentação facilitam a identificação e o acompanhamento do projeto sendo que ao final de cada etapa de trabalho são 

apresentados aos técnicos da MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE responsáveis pelo projeto relatórios de avaliação onde 

serão conferidos os cumprimentos das atividades previstos na etapa.  

Ao final de cada semana de trabalho são repassados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE uma prévia do andamento das 

atividades previstas em cada etapa, com o intuito de dotar os técnicos do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE de todas as 

informações necessárias e permitir aos mesmos total acompanhamento do bom andamento dos trabalhos, a fim de comprovar 

o cumprimento por parte da Thema Informática Ltda dos prazos estipulados no Cronograma e Plano de 

Trabalho/Implantação. 

 

5.1. Metodologia de Gerência de Projetos. 

Devido à complexidade do processo de implantação de Sistemas de Informação, uma única medida de sucesso não é 

suficiente para cobrir todos os fatores que afetam o sucesso desta atividade. Então, uma combinação de diferentes medidas 

globais são os únicos meios plausíveis de definir e superar esta dificuldade, através de uma metologia prática, objetiva e 

eficiente de Gerência de Projetos. 

Utilizamos como base de nossa Metodologia de Gerência de Projetos própria. Uma das maiores virtudes desse modelo é 

permitir ajustar os planos e ações ao processo administrativo do projeto. Permite integrar o planejamento, programação e 

coordenação aos problemas e imprevistos da administração que possam surgir durante o processo de implantação. 

O uso da metodologia Thema garante o controle e a abordagem sistêmica do processo; promove a ênfase nos objetivos; reduz 

os fatores de risco, atentando-se às questões de prazo e performance. Enquanto instrumento interdisciplinar, o Modelo Thema 

permite que as partes envolvidas no projeto se relacionem melhor. Assim cumprem seus deveres e metas conhecendo todo o 

macroambiente do processo. 

 5.2 – Introdução. 

O ambiente dinâmico e de elevado grau de incerteza dos projetos requer, para seu gerenciamento eficaz, procedimentos 

avançados de planejamento e controle, resultantes do processo de abordagem de sistemas. - A execução desses procedimentos 

é de competência do pessoal encarregado da execução do processo de implantação subordinados diretamente ao gerente de 

projetos. A seguir identificaremos tais procedimentos que são realizados durante a implantação. 
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5.3. Planejamento e Controle Técnico - O técnico Gerente do Projeto tem sob sua responsabilidade o planejamento e 

integração do projeto global, do ponto de vista sistêmico. O Gerente do Projeto age nas fases de planejamento para definir 

as características técnicas do projeto, e a fase de execução, de teste e operação, controla e revê tecnicamente essas 

atividades (controle de qualidade). As seguintes funções e os seguintes procedimentos são desempenhados pelo Gerente 

de Projetos e equipe de trabalho: 

 

Determinação dos objetivos - Consiste no estabelecimento das metas a serem alcançadas em cada Fase e etapa do 

Processo de Implantação.  

Determinação dos requisitos - Consiste na definição qualitativa e, quando possível, quantitativa das características 

do projeto para que se atinjam os objetivos estabelecidos. São, portanto, derivados do projeto.  

Elaboração do PLT – Diagrama do Plano de Trabalho - Consiste no fluxograma das atividades (tarefas).  

Determinação das especificações das tarefas - Consiste na definição das características técnicas das tarefas, 

entradas, saídas, métodos, recursos técnicos. 

 Procedimentos para controle técnico - Ao final do planejamento, a equipe de Gerência define os procedimentos 

de controle de qualidade a serem adotados durante a execução do projeto, que dependem do tipo e porte do projeto e do tipo 

e escopo do contrato. Esses procedimentos têm por finalidade garantir que os objetivos sejam atendidos, de acordo com as 

especificações estabelecidas. 

 

5.4. Planejamento e Controle Administrativo (CA) - Consiste em um conjunto de funções inter-relacionadas 

que tem como objetivo planejar e controlar um projeto quanto aos aspectos de progresso, custos e documentação. - 

Analisaremos as funções e procedimentos típicos do CA: 

 

Planejamento e Controle do Tempo (Cronograma) - Essa função compreende a preparação da rede dos 

cronogramas-mestres e parciais, que permitem a definição precisa do tempo disponível para cada tarefa a ser executada, e 

uma visualização do projeto no decorrer da execução. - No controle do tempo, serão empregados alguns procedimentos para 

medir e acompanhar o progresso do projeto, isto é, coordenar a ação de todas as partes do mesmo, de acordo com o plano 

estabelecido: 

Levantamento da situação - Periodicamente, o Gerente do Projeto procura saber qual é a situação em que encontra o 

projeto, no que diz respeito a datas de conclusão de atividades. Isto é feito por meio de relatórios escritos, contatos verbais 

ou observação direta, e apresenta ao final de cada etapa aos coordenadores do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE diagramas 

e relatórios de andamento da Implantação.   

Registro e análise da situação - Uma vez levantada à situação do projeto, atualizam-se os diagramas, indicando-se 

quais são as atividades que foram concluídas no tempo planejado, quais não foram, e as novas datas de conclusão destas 

últimas. Segue-se a análise da situação, com a verificação das atividades atrasadas e, se possível, a causa dos atrasos. 

Relatórios são enviados ao gerente de projetos, com os problemas existentes em virtude das atividades em atraso, suas 

possíveis causas e suas possíveis soluções.  

Ações corretivas - Com base nas informações do relatório, o gerente identifica as áreas críticas e não críticas do projeto 

e providencia as ações corretivas, que deverão ser aplicadas pela equipe de trabalho. Nesse procedimento, identifica-se o 

processo de tomada de decisão, isto é, a determinação da ação adequada para solucionar o problema.  
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5.5. Reuniões de Avaliação e Medição 

Método 

Dentro de nossa metolodogia de Implantação de Sistemas existem algumas métricas que permitem ao Gerente do Projeto 

acompanhar diariamente o andamento das atividades, de forma prática e transparente através da avaliação semanal dos 

objetivos traçados nas agendas diárias de cada técnico, executadas de acordo com o plano de trabalho apresentado e definido 

juntamente com o cliente e seus responsáveis. 

Ao final de cada etapa são realizadas reuniões de validação do Gerente do Projeto juntamente com os responsáveis do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE, onde serão apresentadas e discutidas através de relatórios e gráficos específicos as 

atividades previstas, objetivos traçados em cada etapa e verificação do grau de sucesso atingido. Da mesma forma são feitos, 

casos necessários, ajustes a partir das avaliações feitas nas etapas seguintes com o intuito adequá-las as necessidades, para 

que os objetivos e cronogramas sejam mantidos.   

Objetivos 

Tais avaliações levam em consideração aspectos formais, técnicos e funcionais definidos a fim de identificar em cada etapa 

em termos do produto da informação, do uso da informação para trabalhos organizacionais, da utilização dos sistemas de 

informação pelos usuários e o impacto dos mesmos na empresa, especialmente no desempenho organizacional. 

Em vez de examinar só as características da inovação causadas pelos sistemas de informação no cliente, avaliada-se também 

até que ponto as mudanças no contexto organizacional foram benéficas também. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE é vista como um sistema, cujo processo administrativo mais amplo envolve processos 

menores que interagem entre si. No processo de informatização, é necessário estabelecer objetivos caracterizados por 

melhorias amplas, radicalmente grandes e diferentes, que justifiquem o investimento.  

No Método Thema de Implantação de Sistemas estabelece-se um plano que busca a melhoria contínua, liderando o processo 

organizacional. Isso é feito sob a aplicação de uma metodologia que seja ao mesmo tempo, interfuncional, participativa e 

com ênfase em atingir os objetivos comuns traçados. 
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 6. Produtos e Serviços Ofertados 
 

6.1.Cessão dos direitos de uso da Solução de Informática “GRP-Pública”: 
Solução integrada para atender as diversas áreas da Administração do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE, composta 

em base única de dados.  

6.2.Serviços de Implantação e Treinamento dos Sistemas ofertado: 
Oferecemos um módulo de Treinamento voltado aos usuários, para o Sistema Aplicativo, visando prepará-los para: 

Realização da manutenção da Solução; 

Controle dos processamentos; 

Realização de procedimentos para segurança dos dados; 

Controle das permissões de acesso; 

Estabelecimento das prioridades de processamentos. 

 

6.3.Serviços de Assessoria Operacional de Implantação: 
Será feito um acompanhamento durante o período de implantação da Solução, para a realização de ajustes necessários durante 

a fase de instalação e implantação do produto ofertado. Realização de avaliação da realidade atual do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ACRE nas áreas a serem atendidas pela Solução. 

 

6.4.Serviços de Personalização da Solução ofertada (adequação da Solução as peculiaridades do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ACRE): 
Serão efetuadas as customizações necessárias nos Sistemas Aplicativos componentes da Solução, bem como os ajustes 

necessários na nova Base de Dados da Solução. Para tanto será realizado levantamento para a identificação destas 

customizações, incluindo-se neste serviço as rotinas de integração da Base de Dados Oracle da Solução ofertada com outras 

Bases de Dados. 

6.5.Serviços de Conversão dos Dados: 
Será feita a migração de dados dos sistemas atuais em uso para a nova Solução ofertada. 

 

6.6.Serviços de Suporte Técnico de Manutenção: 
Os serviços de Suporte Técnico ofertado, conforme características dos mesmos apresentados no item “4. (Características 

do Suporte Técnico)”. 
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7. Macro Etapas do Projeto 
 

Os tempos abaixo são estimados em cada etapa de acordo com o histórico de implantações da Thema Informática que 

poderão sofrer alterações devido a disponibilidade da equipe do cliente. Prevemos trabalho em paralelo das equipes para 

que se cumpra o projeto em aproximadamente 12 meses, com início a partir de Março de 2020: 

1º Mês 

- Elaboração e entrega do cronograma detalhado do projeto Migração ERP- GRP e Implantação do Módulo ADM/RH (Folha 

e RH de Funcionários e Magistrados) 

- Liberação dos requisitos de Infraestrutura pelo Tribunal de Justiça para o processo de Migração  

 

2º ao 3º Mês 

- Preparação do Ambiente e homologação das versões  

- Levantamento e análise dos processos do RH e Folha; 

- Parametrizações, configuração e instalação do Ambiente com Alocação da Solução e Configuração do Banco de Dados; 

- Levantamento do Sistema de Protocolo e Processos 

- 1ª Capacitação do Módulo de Protocolo e Processos Administrativos 

- Implantação do Módulo de Protocolo e Processos Administrativos 

 

4º ao 5º Mês 

- Levantamento e análise dos processos dos demais Sistemas; 

- Teste dos Módulos da Solução (Web/GRP) 

- Assessoria Operacional do Módulo de Protocolo e Processos Administrativos, como implementação via customização 

da Taxonomia para atender a regulamentação instituída pelo CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), relativo 

aos processos administrativos. 

 

 

6º ao 7º Mês 

- Capacitação dos módulos de Patrimônio e Almoxarifado (Materiais/GRP) 

- Automatização e Parametrizações do Processos do RH e Folha de funcionários e promotores 

- Capacitação no uso da ferramenta de Assinador Eletrônico de Documentos; 
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- Capacitação do Módulo de RH e Folha. 

- Capacitação do módulo DOC´S 

- Implantação do Módulo de RH e Folha; 

- Implantação do Módulo DOC´S; 

 

8º e 9º Mês 

- Capacitação do módulo Financeiro GRP 

- Capacitação dos módulos de Compras, Licitações e Contratos (Materiais/GRP) 

- Assessoria Operacional de Implantação do módulo ADM/RH; 

- Inicio do Pagamento da Folha de Promotores e Funcionários pelo Módulo ADM/RH; 

- 2ª Capacitação do Módulo de RH e Folha. 

 

10º ao 11º Mês 

- Assessoria Operacional de Implantação dos módulos (Materiais/GRP); 

- Implantação dos módulos de Compras, Licitações e Contratos (Materiais/GRP) 

- Implantação dos módulos do Financeiro/GRP; 

- Assessoria Operacional de Implantação e ajustes dos Processos da Folha e RH; 

- Assessoria Operacional de Implantação do módulo ADM/RH; 

 

12º Mês 

- Assessoria Operacional de Implantação Implantação dos módulos de Compras, Licitações e Contratos (Materiais/GRP) 

- Assessoria Operacional de Implantação Implantação dos módulos do Financeiro/GRP; 

- Finalização do projeto. 

- Início dos serviços de suporte e manutenção de toda Solução GRP (GLT). 
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8. Investimentos 
 

8.1. Licença, Serviços e Manutenção: 
Valores referentes a Licença de uso definitiva do “GRP-Pública” para a aquisição pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ACRE e Suporte Técnico de Manutenção Modalidade Garantia Legal e Tecnológica (GLT): 

 

8.1.1. Licença de uso: 

ITEM NÚMERO DE 

USUÁRIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

* GRP-Pública ILIMITADOS R$ 854.500,00 R$ 854.500,00 

  
  

* Licenças isentas de investimento, considerando a realização de Termo de cooperação com o Tribunal de Justiça do 

Estado do Acre para compartilhar os produtos já licenciados àquele Tribunal. 

 

8.1.2. Licença dos SGBD Oracle em modelo ASFU: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 

1 Oracle Database Standard 
Edition 2, licença para 
processador; 

Versão Adquirir:Última 
Versão; 

Idioma: Português/Ingles 

Arquitetura: 64 bits; 

Sistema Operaional: 
Windows/Linux 

Acesso simultâneo: Sim 

O produto ofertado está 
inteiramente de acordo com o 
Termo de Referência Anexo II 
do Edtal  

2 (duas) 
licenças 

R$ 74.334,00 R$ 148.668,00 

2 Suporte Técnico e atualização 
de versão, pelo período de 12 
(doze) meses Oracle Database 
Standard Edition 2, licença 
para processador 

2 (duas) 
licenças 

R$ 16.353,48 R$ 32.706,96 

Valor global dos itens 01 e 02 R$ 181.374,96 
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Cláusula OMA 

"O licenciamento dos produtos Oracle e/ou a prestação dos serviços ora contratados por você serão regidos, 

em detrimento de qualquer outra documentação, única e exclusivamente pelos termos do Contrato Master 

Transacional da Oracle e pelo(s) Adendo(s) aplicável(is). Referidas Condições, versão v040119, encontram-

se devidamente registradas no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de 

São Paulo-SP sob nº 9.025.808 em 06/05/2019, também disponíveis em www.oracle.com/contracts. Você 

se obriga a ler tais Condições antes de fazer download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar 

serviços objeto deste pedido de compra, ficando desde já estabelecido entre as partes que, ao fazer o 

download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços, você ratifica sua total concordância 

com tais termos." 
 

 

8.1.3.Serviços: 
 

Serviços de Consultoria de Planejamento e Gestão 

Item Descrição Quantidade Valor  

1 
Planejamento e Gestão do processo de 

Implantação da Solução Thema/GRP  
80 horas  R$ 12.000,00 

                 Subtotal:           R$ 12.000,00 

Serviços de Consultoria de Estruturação da Infraestrutura de Servidores e Banco de Dados no ambiente da Solução-

Thema/GRP 

Item Descrição Quantidade Valor  

2 
Instalação, Estrutura e Base de Dados, dos 

módulos da Solução Thema- GRP/Web 
80 horas R$ 12.000,00 

3 

Preparação do Ambiente, Homologação, 

Configurações e Capacitação da equipe 

técnica da MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE. 

160 horas R$ 24.000,00 

4 
Serviços de Migração e conversão de dados 

de toda Solução Thema- GRP/Web. 
480 horas R$ 72.000,00 

Subtotal:           R$ 108.000,00 

  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__app.response.oracle-2Dmail.com_e_er-3Felq-5Fmid-3D140574-26sh-3D0912252209071213220712293508170904-26cmid-3DACMK190612P00047-26s-3D1973398186-26lid-3D313359-26elqTrackId-3D42ff64961c3f4a949932d73f2815f64f-26elq-3D7b06caf4dc074cbcaf3c46a299690430-26elqaid-3D140574-26elqat-3D1&d=DwMCaQ&c=RoP1YumCXCgaWHvlZYR8PZh8Bv7qIrMUB65eapI_JnE&r=1TqdcmZGYkypVRVWNf_ECqmNJEkmczZNz9f-kheEcaU&m=01ZnRcicQP377At0EqpxzEhxpxwjf5Bz6-RC_W8NDWo&s=6ig9IM_asi76X9ZgcjwSgyX1Ijjmd4hTKR_lvNAb-0o&e=
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Serviços de Consultoria Técnica, Treinamento e Implantação do Sistema GRP/Web 

Item Descrição Quantidade Valor  

5 

Levantamento e mapaeamento da situação 

atual do Ministério Público em cada área a ser 

atendida pelo projeto. E apresentação dos 

objetivos a serem alcançados com o devido 

planejamento e plano de trabalho 

1  R$ 184.999,92 

6 

Configuração Inicial do Sistema - Serviço de 

Adequação e Padronização de Dados, 

Configuração das Tabelas Coorporativas, 

Configuração de Segurança e Controle de 

Acesso e Classificação e Padronização dos 

Cadastros 

1 R$ 82.050,84 

7 

Implementação de todas as rotinas e 

ferramentas relacionadas a Taxonomia  

e Numeração única (Resolução 

63/2010). 
  

1 R$ 135.000,00 

8 

Treinamento formal e presencial no 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE dos Módulos 

componentes da Solução Thema- GRP/Web 

680 horas R$ 135.999,96 

9 

Assessoria Operacional  de Implantação  dos 

Sistemas componentes do Solução Thema- 

GRP/Web 

2.500 horas R$ 499.999,92 

10 
Despesas de deslocamento e estadia para a 

implantação da solução 
12 viagens R$ 120.000,00 

Subtotal:           R$ 1.158.050,64 

TOTAL DO INVESTIMENTO Valor Total 

 

Serviços de Migração, Treinamento, Implantação, Consultoria e 

Assessoria Operacional de Implantação da Solução Thema/GRP 

e Ferramentas e Licenças do SGBD Oracle em modelo ASFU 

R$ 1.459.425,60 

 

FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO:  

Em até 12 (DOZE) parcelas mensais fixas. 

FORMA DE PAGAMENTO Das licenças do SGBD ORACLE: 

 Em 3 (Três) parcelas em 30, 45 e 60 dias, após a emissão  do pedido de compra ou assinatura do contrato. 
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8.1.4.PLANILHA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MODALIDADE GLT E ASSESSORIA OPERACIONAL E 

CUSTOMIZAÇÕES: 
 

Item Descrição Valor Mensal Valor Total 12 meses 

1 
Valo  Serviços de Atualização Legal e Tecnológica 

(GLT)  (Manutenção Adaptativa) – 

Mensal – de toda a Solução Thema/GRP 

R$ 30.200,00 R$ 362.400,00 

Item Descrição Qtd horas 

anual 

Valor 

unitário 

Valor Total 12 meses 

2 Serviços de Assessoria Operacional 

(Suporte Técnico Remoto, in loco e 

Customização Evolutiva) – sob demanda. 

500 R$ 150,00 R$ 75.000,00 

 

FORMA DE PAGAMENTO GLT: parcelas fixas mensais, com vencimento da primeira parcela a partir da entrada em produção da 

Solução, ou seja, a partir do 8º mês de contrato.   

 

Observação:  

A disponibilidade de atendimento dos profissionais será no horário comercial, de segunda a sexta-feira. Todos os custos e encargos 

do mesmo serão de responsabilidade da Thema. 

Os Valores correspondentes aos Serviços de Suporte Técnico de Manutenção, modalidade Assessoria Operacional e ou Ponto de 

Função serão faturados conforme o total de serviços efetuadas mensalmente de acordo com relatórios de atendimento aprovados 

pelo Ministério Público. 

Impostos já incluídos. 
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9.  Considerações Gerais 
 

9.1. Início dos Trabalhos: 
O início dos trabalhos (implantação e treinamento do aplicativo ofertado) poderá ser iniciado, após a confirmação do pedido e 

aceite desta proposta (emissão de empenho ou assinatura do contrato). 

 

9.2. Cronograma de Implantação e Treinamento: 
A implantação e treinamento da Solução serão feitos de acordo com as etapas apresentadas em cronograma a ser definido em 

conjunto com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE. O prazo estimado para a execução da implantação total da Solução 

ofertada é de no mínimo 270 (duzentos e setenta) dias e no máximo 330 (trezentos e trintas) dias, a contar da data da assinatura 

do contrato.  

Nas etapas apresentadas em nosso cronograma sugestões, já estão previstas a estada de 1 (hum) a 2 (dois) técnicos on site, por 

Sistema Aplicativo nas dependências do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE durante o período previsto no cronograma. Até 

a conclusão da implantação de cada conjunto de Sistemas.   

 

9.3. Equipe Técnica Encarregada pelos Serviços: 
Serão destinados no mínimo 2 (dois) técnico por Sistema Aplicativo e 1 (hum) DBA para a realização da Implantação da 

Solução no MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE, todos técnicos funcionários de nossas empresas (Thema e Polis Informática) 

com experiência em Implantação de Soluções em órgãos do porte do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE. 

 

9.4. Coordenação e Acompanhamento: 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE colocará à disposição da Thema, um ou mais Analistas, que ficarão como 

responsáveis pelos trabalhos, os quais deverão acompanhar todas as fases do mesmo, bem como centralizar todos os contatos 

relacionados ao bom desempenho dos serviços. 

9.5.  Documentação: 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE receberá juntamente com a Solução, de forma gratuita, toda a documentação dos 

produtos GRP-Pública ofertada. Documentação esta composta por toda e qualquer informação obedecendo a padrões 

internacionais de técnicas de desenvolvimento de sistemas, bem como será fornecido todo o manual técnico e de usuário das 

Soluções ofertadas contendo todas as descrições das rotinas dos Sistemas e seus módulos. 

9.6. Conversão de Dados: 
Será de responsabilidade dos técnicos do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE disponibilizar a base de dados, na plataforma 

atualmente utilizada no MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE, no formato de arquivos “. txt” com os respectivos layouts 

das tabelas a serem convertidas. A importação dos dados fornecidos, bem como todos os procedimentos de crítica e 

validação para a solução ofertada será realizada por nossos técnicos durante o período de implantação do projeto. 

 
9.7. Transferência de Tecnologia: 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE poderá designar funcionários para efetuar o acompanhamento de todas as fases do 

projeto. Estes funcionários serão instruídos por nossos técnicos encarregados do projeto, onde serão repassadas a estes 

funcionários todas as informações pertinentes ao projeto, pois desta forma ao final do mesmo, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ACRE terá pleno conhecimento de todos os componentes e de seu funcionamento.  

 

9.8. Sistema Gerenciador de Banco de Dado e Ferramentas: 
É de responsabilidade da Thema a disponibilização do Banco de Dados Oracle 18, versão Standard Edition 2, para o de 

usuários necessários para a implantação da Solução. 
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10. Validade da Proposta 
 

Esta proposta tem validade de 60 dias. Após este periodo preços, prazos e condições poderão ser alterados. 

 

Porto Alegre, 19 de Junho de 2020. 

 

       

MARCELO GOMES BICCA 

DIRETOR COMERCIAL/MARKETING 

THEMA INFORMÁTICA LTDA 

e-mail: marcelo@thema.inf.br  

Fone: 51.30146900 
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