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DETERMINO À COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO  QUE,  INSTAURE 
PROCESSO PRÓPRIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93, E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES, PARA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE 
BANCO DE DADOS DE INVENTÁRIO DA OFERTA E DEMANDA TURÍSTICA DAS 

CIDADES QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA 
VERDE E MAR – CITMAR, QUAIS SEJAM BALNEÁRIO PIÇARRAS, BOMBINHAS, 

CAMBORIÚ, ILHOTA, ITAJAÍ, ITAPEMA, LUÍS ALVES, NAVEGANTES, PENHA E PORTO 
BELO PARA UMA GESTÃO E PROMOÇÃO MAIS EFICAZ DO CITMAR, BEM COMO A 
CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO USO DO SISTEMA; FORNECIMENTO DOS 

RELATÓRIOS COM INDICADORES DO TURISMO REGIONAL; CAPACIDADE DE 
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DO DESTINO ATRAVÉS DE UMA 
COMPLETA REST API DE INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA INTEGRAR OS 3 

APLICATIVOS DE PROMOÇÃO QUE JÁ TEM DISPONÍVEIS O CITMAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

________________________________ 
RODRIGO COSTA 

PRESIDENTE - CITMAR 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR – CITMAR 

 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 01/2015 
 
 
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Por determinação do Senhor Rodrigo Costa, Presidente do CITMAR, com a autoridade que 
lhe foi atribuída conforme deliberado em assembléia geral, e ao Protocolo de Intenções 
firmado e de acordo com a Lei 8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados 
que, às 9h (horário de Brasília) do dia 15 de Setembro de 2015, no Setor de Licitações do 
CITMAR, serão abertos os envelopes contendo a habilitação e as propostas referentes a 
esta licitação, de conformidade com as seguintes condições: 
 
II – DO OBJETO 
 
A presente Tomada de Preços visa a escolha da melhor proposta para o seguinte objeto: 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE 
BANCO DE DADOS DE INVENTÁRIO DA OFERTA E DEMANDA TURÍSTICA DAS 
CIDADES QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA 
VERDE E MAR – CITMAR, QUAIS SEJAM BALNEÁRIO PIÇARRAS, BOMBINHAS, 
CAMBORIÚ, ILHOTA, ITAJAÍ, ITAPEMA, LUÍS ALVES, NAVEGANTES, PENHA E PORTO 
BELO PARA UMA GESTÃO E PROMOÇÃO MAIS EFICAZ DO CITMAR, BEM COMO A 
CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO USO DO SISTEMA; FORNECIMENTO DOS 
RELATÓRIOS COM INDICADORES DO TURISMO REGIONAL; CAPACIDADE DE 
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DO DESTINO ATRAVÉS DE UMA 
COMPLETA REST API DE INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA INTEGRAR OS 3 
APLICATIVOS DE PROMOÇÃO QUE JÁ TEM DISPONÍVEIS O CITMAR.  
 
 
2.1 As informações do presente Edital de Licitação estão contidas nas Seções que se 
fazem em anexo ao presente Edital, e que passam a fazer parte integrante deste Edital. 
 
2.1.1 Todas as informações técnicas a que se refere a presente licitação, encontram-se 
à disposição no sítio eletrônico (www.amfri.org.br), e no Termo de Referência 
constante no presente edital.  
 
 
2.2 Justificativa: 

 
O turismo é uma respeitada atividade socioeconômica que tem despertado a atenção 

de governos, empresários, comunidades e estudiosos, principalmente quanto a sua organização 
e gestão.  

 
A análise do processo, das atividades e dos resultados em turismo demanda um 

conhecimento abrangente e conexo a uma maturidade da comunidade local, governo, turistas e 
iniciativa privada. Especificamente no âmbito do poder público, tal maturidade é ainda mais 
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evidenciada, pois as destinações turísticas (localidade, município, região ou país) exigem um 
gerenciamento eficaz de seus recursos.  

 
O Plano Nacional de Turismo do Ministério do Turismo é um instrumento de 

planejamento e gestão estratégica das ações governamentais que visam o desenvolvimento do 
setor turístico no País. 

 
Como parte do Plano, o Ministério do Turismo criou o projeto Inventário da Oferta 

Turística, que consiste no levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, dos 
serviços e equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio ao turismo, como instrumento 
base de informação para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade turística, 
possibilitando a definição de prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo ao turismo 
sustentável. 

 
Para a inventariação da oferta turística brasileira, o Ministério do Turismo estabeleceu 

uma metodologia única, oficial, por meio da parceria entre governos estadual e municipal, suas 
representações em esfera regional(instâncias de governança regionais) e entidades 
representativas do setor turístico. 

 
Dessa forma, os dados levantados por meio da inventariação, deverão ser 

armazenados e atualizados periodicamente no Sistema de Inventariação da Oferta Turística – 
INVTUR, que é um banco com informações detalhadas acerca da oferta turística do município. 

 
O CITMAR é um dos usuários de um sistema de administração do INVTUR. 
 
A gestão dos dados através deste sistema permite a visualização e geração de 

relatórios de todos os itens do inventário. Além de contar com relatórios estatísticos que fazem a 
comparação dos dados das ofertas turísticas nos diferentes municípios consorciados. 

 
Após a inventariação dos dados do CITMAR do INVTUR pelos municípios, ficou clara 

a necessidade da aquisição de uma ferramenta específica que faça a geração de índices e 
gráficos estatísticos, sempre atualizados, visando uma melhor clareza e facilidade no uso de 
dados para o planejamento das ações do turismo local baseados na oferta. 

 
Entendendo o projeto de Inventário da Oferta Turística - INVTUR como todas as 

atividades envolvidas no levantamento, cadastramento, revisão e posterior exploração de dados, 
o formato e marco de trabalho atual, através do sistema adquirido despertou o interesse de 
aquisição de um sistema próprio que, além de armazenar informações dos formulários de cada 
item da Oferta, faria a contagem, o cruzamento de dados e a geração de relatórios específicos 
com a distribuição por tipologia e comparação da oferta ao longo do tempo. Este instrumento 
seria, portanto, de grande importância na tomada de decisões com base no inventário turístico 
das cidades e da região Costa Verde & Mar.  

 
Sobre a Demanda Turística, como um modo de dominar por completo o 

monitoramento da atividade turística dos municípios e da Região, a Solução almejada prevê a 
implementação de uma ferramenta que acompanhe a Demanda Turística nas suas diversas 
variáveis, bem como a taxa de ocupação nos meios de hospedagem, o perfil e o fluxo de 
visitantes nos diversos atrativos da cidade, ao longo de intervalos de tempo configuráveis. 

 
Deste modo, a ferramenta estatística prevista para este sistema atenderá pelo menos 
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3 (três) variáveis do monitoramento (Sistema de Estatísticas do Turismo, Medição dos Impactos 
da Atividade Turística, Setor Específico de Estudos e Pesquisas), além de servir de referência 
para toda a região turística dos municípios consorciados e do Brasil.  

 
Portanto, visando atender as suas atribuições e competências, respeitar as 

orientações dos órgãos superiores de turismo, fornecer aos municípios rapidez na sistematização 
e no trato da informação turística – tanto na oferta, quanto na demanda – o CITMAR entende que 
é plausível e economicamente viável adquirir tal sistema.  

 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 
____________________                ____________________   ________________ 
             Presidente                                       Membro                          Membro 
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SEÇÃO I – DIRETRIZES PARA OS CONCORRENTES 
 
 
1.1 – OBJETO  
 
Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada para locação 
de sistema de banco de dados de Inventário da Oferta e Demanda Turística das cidades que 
compõem o Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar – CITMAR, quais sejam 
Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, 
Penha e Porto Belo para uma gestão e promoção mais eficaz do CITMAR, bem como a 
capacitação dos funcionários no uso do sistema; fornecimento dos relatórios com indicadores 
do turismo regional; capacidade de acesso às informações turísticas do destino através de 
uma completa REST API de Integração de Dados para integrar os 3 aplicativos de promoção 
que já tem disponíveis o CITMAR, pelo tipo “melhor técnica” e “menor preço”, para o 
Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar – CITMAR nos municípios a ele 
consorciados conforme os ditames do presente edital. 
 
 
1.2 -TIPO DE LICITAÇÃO  
 
Esta licitação se processa na modalidade de Tomada de Preços, tipo “melhor técnica e 
menor preço” seu objeto será executado com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e 
materiais.  
 
 
1.3 – DATAS DE PROTOCOLO E JULGAMENTO  
 
1.3.1 Os envelopes de “habilitação” e de “proposta de preço” de empresa interessada em 
participar desta licitação deverão ser protocolados no Departamento de Licitações do 
CITMAR, sito a Rua Luiz Lopes Gonzaga, n. 1655, Bairro São Vicente, em Itajaí/SC, até as 
08:30 horas (horário de Brasília) do dia 15/09/2015, prazo preclusivo do direito de 
participação.  
 
1.3.1.1 O CITMAR não se responsabilizará e NÃO serão aceitas documentações que, tendo 
sido enviadas via postal ou entregue em outros setores e locais que não o indicado no item 
1.3.1, não chegarem à Comissão Permanente de Licitação até o dia 15/09/2015, às 
08:30 horas (horário de Brasília).  
 
1.3.1.2 A abertura dos envelopes e o procedimento de julgamento dar-se-ão no dia 
15/09/2015 às 9 horas (horário de Brasília), na sala de reuniões, situada no endereço 
acima citado, com a presença de quantos se interessarem.  
 
 
1.3.2) DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
 
1.3.2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos e que 
tenham objeto social pertinente e compatível como objeto licitado. 
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1.3.2.2. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrem em uma ou 
mais das seguintes situações: a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, quer do 
CITMAR; quer dos demais municípios, dos Governos Estaduais ou da União e seus órgãos 
da Administração indireta; b) Sob processo de falência, recuperação de crédito ou 
insolvência civil; c) Impedidas de licitar e contratar com a Administração Municipal dos 
municípios consorciados ao CITMAR e quaisquer de seus órgãos descentralizados; d) 
Reunidas em consórcio; e) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
1.3.2.3. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa 
proponente, sob pena de responsabilidade administrativa e penal cabíveis, conforme 
legislação vigente.  
 
 
1.3.3 – DO CADASTRO  
 
As empresas não cadastradas no CITMAR deverão promover o cadastramento específico (§ 
2º do artigo 22 da Lei Federal 8666/93), satisfazendo a todos os requisitos e exigências 
legais previstas nos artigos 28 e seguintes do vigente Estatuto da Licitação, a seguir 
indicados. Os documentos deverão ser apresentados em uma única via, até três dias ÚTEIS 
anteriores à data designada para protocolo das propostas, que gerará o CRC 
(Certificado de Registro Cadastral) junto a contabilidade do CITMAR, em envelope lacrado, 
endereçado à Comissão Permanente de Licitação.  
 
 
1.3.4 – DO CREDENCIAMENTO  
 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarará aberto o certame licitatório em 
data e hora, especificada neste Edital, dando início a identificação dos representantes dos 
proponentes.  
 
Para a realização do credenciamento o representante legal deverá apresentar-se ao 
presidente da comissão de licitação munido dos seguintes documentos:  
 

Para Sócios/Proprietários das empresas deverão “apenas” apresentar:  
      Documento de Identidade (original / cópia 
autenticada).Contrato social com as alterações ou última alteração 
contratual consolidada (original ou cópia autenticada). 

 
Para não Sócios/Proprietários deverão “entregar”: Procuração Específica. 

Contrato social com as alterações ou última alteração contratual 
consolidada (cópia autenticada).Documento de Identidade (cópia 
autenticada).  

 
Os documentos, acima citados, deverão ser apresentados fora dos envelopes 
de habilitação e proposta.  
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1.3.5 – DA DOCUMENTAÇÃO  

 
a) estar em nome do licitante;  
b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente;  
c) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz.  
d) As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se 
admitindo complementação posterior.  
e) As cópias de documentos retiradas nas dependências do CITMAR que 
acaso sejam necessárias serão cobradas.  
f) Tanto a solicitação de cópias de documentos quanto a autenticação dos 
documentos, deverão ser realizadas em até 1 (um) dia útil antes da abertura 
do certame. Os licitantes que não apresentarem os documentos exigidos no 
item anterior no ato da abertura do certame não serão habilitados para a 
participação no certame. 
g) Qualquer documento solicitado neste edital que seja apresentado sem 
autenticação do cartório competente ou do Departamento de Compras será 
considerado inválido, impedindo que a empresa licitante que o apresentou 
participe do certame. 
h) A falta de quaisquer dos documentos acima referidos ou apresentação dos 
mesmos sem a devida autenticação pelo órgão competente ou pelo CITMAR, 
ou, ainda, com o prazo vencido, implicará na inabilitação do licitante de 
participar da próxima fase da licitação.  
i) Todos os documentos juntados aos autos do procedimento licitatório não 
poderão ser desentranhados posteriormente.  
j) Serão aceitos documentos que expressem respectivas validades, desde 
que em vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, 
expedidos a sessenta dias, no máximo, da data designada para apresentação 
das propostas. Esse dispositivo não se aplica aos itens de “a” e “b” da 
REGULARIDADE FISCAL.  

 
 
ENVELOPE A: DOCUMENTAÇÃO  
 
1.4 – CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO  
 
1.4.1 – Será admitida a participar desta licitação empresa cadastrada no CITMAR, no ramo 
de atividades objeto deste certame, e que comprove:  
 

a) Certificado de Registro Cadastral do CITMAR (CRC), vigente;  
b) Declaração que atende ao inciso V, art. 27 da Lei Federal 8.666/93 (Anexo 
III); 
c) As empresas que desejarem utilizar as prerrogativas concedidas pela Lei 
Complementar nº.123/2006 deverão apresentar certidão de enquadramento 
como microempresa, emitida pela Junta Comercial do Estado do Licitante ou 
Certidão de Registro Civil de Pessoa Jurídica, emitida pelo Cartório de 
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Registro de Títulos e Documentos, de que cumprem os requisitos legais para 
a qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte(EPP), estando aptas a usufruir o tratamento favorecido estabelecido 
nos arts. 42 a 49 da referida Lei. 

 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente 
registrado, acompanhado de prova da diretoria em exercício e de sua 
representação legal.  

 
 
REGULARIDADE FISCAL:  
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ do 
Ministério da Fazenda;  
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto licitado; 

 b1) Declaração formal de dispensa da prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes estadual ou municipal.  
c) Prova de regularidade para com as Fazendas públicas incluindo 

obrigatoriamente:  
c.1)  Certidão conjunta de quitação de tributos federais, dívida 
ativa da união e previdenciária;  
c.2) Certidão de quitação com a fazenda estadual. 
c.3)  Certidão de quitação com a fazenda municipal da sede da 
licitante. 
c.4) Certidão negativa de débitos trabalhistas ou positiva com 
efeito de negativa (CNDT).  

d) Prova de regularidade relativa à seguridade social:  
   d.1) Certificado de regularidade de situação (CRS) com o FGTS. 

 
 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:  

 
a)Contrato social devidamente arquivado, demonstrativo de que a licitante 

possui capital social integralizado mínimo de 10 % (dez por cento) do valor 
estimado da contratação.  

 
-------------------------------------------------------OU--------------------------------------------  
 
b) Balanço patrimonial do último exercício social (2014), demonstrativo da boa 
situação econômico-financeira da licitante, consubstanciada no Índice de 
Liquidez Corrente (ILC) igualou superior a 1,00 (Um), Índice de Liquidez Geral 
(ILG) igual ou superior a 1,00 (Um) e Índice Geral de Endividamento (IGE) 
igual ou inferior a 0,50 (cinqüenta centésimos). O ILC, ILG e o IGE serão 
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calculados pelas fórmulas:  
   AC (AC + RLP)     (PC + ELP) ILC = —— ILG = 

————— IGE = ———————   PC  (PC + ELP) PL  
OBS: As empresas deverão demonstrar todos os índices calculados de 
acordo com as fórmulas.  

 
Na aplicação das fórmulas, AC é o ativo circulante; PC é o passivo circulante; 
RLP é o realizável a longo prazo; ELP é o exigível a longo prazo e PL é o 
patrimônio líquido.  
 
OBS – 1) O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação feita 
na imprensa ou em cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde 
se acha transcrito, acompanhado de cópia reprográfica de seus “termo 
de abertura” e “termo de encerramento”, comprobatórios de registro na 
Junta Comercial. 
 2) A empresa licitante que não atingir o Índice de Liquidez Corrente 
(igual ou maior a1,00), Índice de Liquidez Geral (igual ou superior a 1,00) 
e Índice Geral de Endividamento(igual ou menor que 0,50), deverá 
apresentar junto à documentação para habilitação, ENVELOPE n°1, a 
comprovação de PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO DE 10 % (DEZ POR 
CENTO) DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO juntando, se 
houver, relação de compromissos que importem em diminuição de 
capacidade operacional ou absorção de disponibilidade financeira, sob 
pena de inabilitação, conforme disposto nos§§ 2º a 5º do artigo 31 da Lei 
8.666/93.  

 
1.4.2 As empresas que desejarem utilizar as prerrogativas concedidas pela Lei 
Complementar nº 123/2006, deverão apresentar certidão de enquadramento como 
microempresa ou EPP, expedida pela junta comercial ou Certidão de Registro Civil de 
Pessoa Jurídica, emitida pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, sob as penas 
da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), estando aptas a usufruir o tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 a49 da referida Lei.  

 
1.4.2.1 - As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) 
definidas, respectivamente, nos Incisos I e II do Art. 3º, da Lei Complementar 
123/2006, interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar toda 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43 da Lei Complementar 
123/2006).  
1.4.2.2-Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventual certidão negativa ou positiva com efeitos de 
negativa (§ 1ºArt. 43, Lei Complementar 123/2006).  
1.4.2.3- As microempresas e empresas de pequeno porte que não 
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regularizarem a documentação no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2°, Art. 
43, Lei Complementar 123/2006).  
1.4.2.4  -A falta de qualquer documento caracteriza a inabilitação do licitante.  
1.4.2.5 - Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte.  
1.4.2.6 -Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada.  
1.4.2.7 -Verificando-se igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais 
propostas, o desempate será decidido por sorteio a ser realizado 
publicamente, através de convocação de todos os licitantes  

 
 
ENVELOPE B: TÉCNICA  

 
Os critérios da Comissão de Avaliação para analisar os trabalhos estão divididos nas 
seguintes categorias:  

 

Item  
Descrição  Identificação  Nota Máxima (Pontos)  

A  Técnica  N1  60,0 

B  Preço  N2  40,0 

  TOTAL  N1+N2  100,0 

 
 DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS:  

 
A. Técnica  

 

 Habilitação do programa ao padrão do Ministério do Turismo (Total máximo 20,0 
pontos) 

1. Atestado demonstrativo de ter executado no mínimo dois projetos diferentes de 
software voltado à gestão da atividade de Turismo usando a metodologia 
InvTur/MTUR de 2011.  

Possui: 20 (vinte) pontos 
Não possui ou apresentou documentação insuficiente ou errônea: 0 
pontos  
 

 Capacidade técnica da empresa (Total máximo 40,0 pontos) 
1. Atestado demonstrativo da existência e funcionamento em produção da 

ferramenta de gestão do inventário turístico, gestão de pesquisas e  análise de 
dados (Plataforma de Business Intelligence) cobrindo todas as exigências 
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informadas no termo de referência.  
Possui: 10 (dez) pontos 
Não possui ou apresentou documentação insuficiente ou errônea: 0 
pontos  
 

2. Atestado demonstrativo da existência de um Link de Dados operativo e de um 
Website para desenvolvedores em funcionamento que esteja sendo usado por, 
pelo mínimo, duas empresas privadas ou instituições públicas; 

Possui: 20 (vinte) pontos 
Não possui ou apresentou documentação insuficiente ou errônea: 0 
pontos 
 

3. Atestado demonstrativo que comprove que na atualidade tem clientes vigentes 
com a modalidade de serviço de aluguel de soluções voltado ao Inventário de 
Oferta Turística: 

Possui: 10 (dez) pontos 
Não possui ou apresentou documentação insuficiente ou errônea: 0 
pontos 

 
 
ENVELOPE C: PROPOSTA DE PREÇO  
 
 
A análise da proposta de preço terá em conta o valor global da proposta pelo licitante.  
 
Será atribuída nota máxima (40 pontos) ao licitante que ofertar o menor valor pelos produtos 
e serviços requeridos e aos demais será atribuída nota inversamente proporcional a este 
valor, conforme o seguinte exemplo:  
 
Se o menor valor ofertado for de R$ 1.000,000 (um mil reais), ser-lhe-á atribuída a pontuação 
de 40 (quarenta) pontos. A porcentagem à maior que o outro licitante ofertar atribuir, será 
descontado os respectivos pontos.  
 
Exemplo: 
 
R$ 1.000,00 = 40 pontos 
R$ 1.001,00 = 1% à mais = 39 pontos 
R$ 1.100,00 = 10% à mais = 30 pontos. 
 
Os valores quebrados serão sempre considerados para o número maior. 
 
A nota total será a somatória dos pontos obtidos em cada quesito.  
 
Será vencedora a licitante que obtiver a maior nota TOTAL.  
 
Em caso de empate, o critério de desempate será o critério “B”, a empresa que apresentar o 
menor preço pela Solução, ganha a concorrência.  
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A documentação deve ser apresentada em língua portuguesa, impressa por qualquer meio 
eletrônico em 01(uma) via, em papel A4, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo as 
especificações do objeto a que se refere este certame, devendo ainda ser datada e assinada 
na última folha e rubricada nas demais, por seu representante legal. Documentação 
incompleta não será revisada.  
 
Considerando que a presente licitação trata-se da busca pela melhor técnica e menor preço 
global, não sendo possível a divisão do objeto ora contratado, o pagamento da empresa 
contratada deverá ser efetuado da seguinte forma: 
 

As licenças do Sistema de Gestão do Inventário Turístico e Pesquisas de Demanda em 
modalidade SAAS para os municípios de Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, 
Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo, integrantes do CITMAR, 
somente poderão ser cobradas no primeiro ano de usos do sistema. O prazo para utilização 
do sistema e soluções será por tempo indeterminado. 
 
2 – PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável até 60 

(sessenta) meses de acordo com o art. 57, Lei federal 8.666/93.  
 
 

 Cronograma Financeiro 

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS % Prazos para Pagamento 

   Soluções e Sistemas 

01 Sistema de Gestão do Inventário Turístico e Pesquisas 
de Demanda em modalidade SaaS para os Municípios 
de Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, 
Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto 
Belo e Sistema de Centro de Monitoramento do Turismo 
em modalidade SaaS para o CITMAR. 

100 Até 15 dias úteis após a 
comprovação de entrega dos 
objetos. 

02 Licenças do Sistema de Gestão do Inventário Turístico e 
Pesquisas de  de Demanda em modalidade SaaS para 
os Municípios de Balneário Piçarras, Bombinhas, 
Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, 
Navegantes, Penha e Porto Belo e  Licença do Sistema 
de Centro de Monitoramento do Turismo em modalidade 
SaaS para o CITMAR. 

100 Em 12 parcelas mensais. 

03 200 Fichas promocionais para empresas e atrativos 
turísticos. 

 Em 12 parcelas mensais. 

04 3 Licenças de uso de uma completa REST API de 
Integração de Dados, para permitir integrar às 
informações turísticas do destino nos aplicativos de 
promoção do CITMAR. 

 Em 12 parcelas mensais. 

Serviços Técnicos Especializados 

05 50 horas para o desenvolvimento de relatórios e painéis 
de indicadores com índices regionais sob os dados do 
inventário. 

100 Em até 15 dias úteis após a 
conclusão do objeto. 

06 Capacitar os colaboradores dos Municípios de Balneário 
Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, 
Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo e do 
CITMAR no sistema de monitoramento e promoção do 
turismo (Treinamentos). 

100 Em até 15 dias úteis após a 
conclusão do objeto. 
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2.1 – FONTE DE RECURSO  
 
Os serviços postos em licitação serão custeados por recursos próprios da dotação 
orçamentária do CITMAR: 
 
01 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE MAR – CITMAR 
01.01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE MAR – CITMAR 
23.695.0001 – Turismo 
2.001 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR 
3.3.90.00.00.00.00.00.0303 – Aplicações Diretas 
 
 
2.2 – VALOR DE REFERÊNCIA  
 
Segundo cotação de preços unitários aplicados às quantidades da “planilha de custos” 
elaborada CITMAR (Anexo II), o valor estimativo da contratação será de R$ 105.092,68 
(Cento e cinco mil, noventas e dois reais e sessenta e oito centavos). 
 
 
2.3 -DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
A adjudicação do objeto ao vencedor será realizada pelo Presidente do CITMAR e 
confirmada com Ato de Homologação, que poderá ser feito na própria ata de certame.  
 
 
2.4 -DA PUBLICAÇÃO 
 
O extrato do presente edital será publicado e disponibilizado nos meios oficiais pertinentes, 
para efeitos legais previstos na legislação pertinente. 
 
 
2.5 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO  
 
O pagamento será efetuado conforme acima citado, após a execução dos serviços e 
emissão de respectiva Nota Fiscal, aprovada pelo CITMAR. O pagamento quando tratar-se 
de empresa somente será efetuado mediante comprovação por parte da contratada de 
regularidade fiscal e regularidade frente ao FGTS e INSS. 
 
 
PARTE II  NORMAS GERAIS 
 
2.6 – REGIME LEGAL  
 
A contratação de empresa para execução do projeto aqui licitado rege-se, basicamente, 
segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666/93, em sua 
redação vigente, e pela Lei Federal 5.194/66.  
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2.7 – PARTICIPANTES  
 
Poderá participar da licitação somente empresa que satisfaça às exigências especificadas na 
parte I – normas especiais deste edital, vedada, expressamente, a formação de consórcios.  
 
 
2.8 – PROCEDIMENTO  
 
2.8.1 – À empresa licitante cumpre apresentar dois envelopes numerados, opacos e 
lacrados, endereçados ao CITMAR, contendo: o de número 1 a documentação exigida para 
sua habilitação, e o de número 2 a proposta de preços. Os envelopes serão identificados, 
externamente, apenas coma indicação do seu conteúdo, o número da licitação, o nome e 
endereço da licitante.  
 
2.8.2 - A Carta Proposta (anexo II) deverá ser apresentada em uma via, em papel timbrado 
da proponente, sem emendas ou rasuras, com todas as folhas numeradas e rubricadas, 
contendo a assinatura do representante legal onde pertinente, e deverá estar acompanhada, 
obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, da planilha de custos (anexo II).  
 
2.8.3 – A empresa licitante que tenha dúvida de caráter legal na interpretação dos termos 
deste edital poderá impugná-lo ou consultar a respeito do mesmo à Comissão Permanente 
de Licitação, através do E-mail: juridico@amfri.org.br, até 02 dias úteis antes da data fixada 
nos termos do art. 41 da Lei 8.666/93. As consultas serão respondidas, via e-mail, a todos os 
potenciais licitantes.  
 
2.8.4 – Poderá se manifestar no curso dos trabalhos de julgamento, em nome da empresa 
licitante, tão só seu dirigente, preposto ou procurador, os dois últimos credenciados através 
de documento de credenciamento entregue, no ato, à Comissão Permanente de Licitação.  
 
2.8.5 - Aberta a reunião, os representantes das licitantes serão convidados a rubricar, 
juntamente com os membros da Comissão, os invólucros que encerram as propostas de 
preços das concorrentes, após o que, proceder-se-á a abertura dos envelopes que contem 
os documentos de “HABILITAÇÃO”, cujo conteúdo será submetido ao exame e rubrica dos 
credenciados, para que a tanto se interessarem.  
 
2.8.6 - Concluído o exame da documentação apresentada, e formuladas eventuais 
impugnações, cumprirá à Comissão de Licitação anunciar sua decisão com respeito à 
habilitação das empresas licitantes, e consultá-las sobre seu interesse pela interposição de 
recursos e retenção de prazo para esse fim.  
 
2.8.7 -Havendo protesto por recurso, a reunião será suspensa, até que solucionado o 
incidente. Não havendo, proceder-se-á ao conhecimento do conteúdo das propostas de 
preços das licitantes habilitadas, que também será submetido ao exame dos interessados. 
Após análise, na mesma assentada ou em outra que designar, a Comissão pronunciará a 
classificação final, indicando a vencedora do certame.  
 
2.8.8 -A Comissão de licitação compete consignar, em ata circunstanciada, todos os fatos 
ocorridos e pronunciados, submetendo o procedimento e a decisão adotada à homologação 

mailto:juridico@amfri.org.br
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da autoridade competente.  
 
2.8.9 – O CITMAR reserva-se o direito de, por despacho fundamentado de seu Presidente, e 
sem que caiba, em qualquer dos casos, à licitante interessada, direito a indenização:  
 
Revogar a licitação, em razão de interesse público;  
 
Anular o procedimento, total ou parcialmente, em razão de ilegalidade ocorrida em seu 
curso;  
 
Homologar o resultado do julgamento, sem prejuízo da redução superveniente das 
atividades por serem contratadas. 
 
 
3 – RECURSOS  
 
3.1 - É admissível, em qualquer fase da licitação ou da execução do contrato que dela 
resulte, a interposição de recursos para o Presidente do CITMAR, 5 (cinco) dias úteis na 
conformidade dos preceitos contidos no artigo 109 da Lei Federal 8.666/93.  
 
3.2 – Os recursos, na fase da licitação, serão dirigidos à Comissão Permanente e 
protocolados no Departamento Jurídico do CITMAR, na Rua Luiz Lopes Gonzaga, n. 1655, 
Bairro São Vicente, em Itajaí/SC.  
 
 
4 – CLASSIFICAÇÃO FINAL  
 
4.1 Será vencedora a licitante que obtiver a maior nota TOTAL. Em caso de empate, o 
critério de desempate será o critério “B”, a empresa que apresentar o menor preço pela 
Solução, ganha a concorrência.  
 
 
5 – CLÁUSULA DE ADESÃO  
 
5.1 O protocolamento de proposta implica, independentemente de declaração expressa por 
parte do licitante, a aceitação integral e irretratável dos termos do edital, seus anexos e 
instruções, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das normas 
técnicas, gerais ou especiais, aplicáveis.  
 
 
6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
6.1 - Qualquer esclarecimento sobre esta licitação será fornecido pela Comissão Permanente 
de Licitação pelo telefone (47) 3404-8000 (das 08h às 12h) ou pelo e-mail: 
juridico@amfri.org.br.  
 
 
 

mailto:juridico@amfri.org.br
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PARTE III 

NORMAS CONTRATUAIS 
 
7 -CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO.  
 
7.1 - Concluído o processo licitatório, inclusive homologado o seu resultado, o Presidente, 
adjudicará a contratação de empresa especializada para locação e gerenciamento de 
sistema de banco de dados para inventário da Oferta e Demanda Turística do CITMAR, à 
licitante vencedora.  
 
7.3 – O CITMAR convocará a licitante vencedora, que terá o prazo de cinco dias úteis, 
contado da data da convocação, para assinar o termo de contrato, de acordo com o Edital. 
 
7.4 – A empresa convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, para 
assinatura do contrato, desde que formulado no curso do prazo inicial e alegado justo motivo, 
condicionado o atendimento do requerido à aceitação pelo CITMAR. 
  
7.5 – Transcorrido o prazo sem que o contrato seja assinado, o CITMAR poderá, a seu 
critério, convocar as licitantes remanescentes obedecidas à ordem de classificação, para 
assinar contrato em idêntico prazo e nas mesmas condições negociadas com a licitante 
vencedora.  
 
7.6 – Havendo recusa injustificada por parte da licitante vencedora quando da assinatura do 
contrato, o CITMAR, poderá aplicar multa à empresa no valor equivalente a 10% (dez por 
cento) calculado sobre o valor anual estimado da contratação sem prejuízo de outras 
sanções previstas na Lei n. 8.666/93.  
 
7.7 – A licitante vencedora, no momento da assinatura do contrato, devera apresentar 
documentos hábeis que comprovem a regularidade de suas obrigações junto à Seguridade 
Social, FGTS e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, conforme especificado no neste 
edital, exceto nos casos em que os documentos acostados no processo estejam em vigor.  
 
 
8 – CONTRATAÇÃO  
 
8.1 - Observar-se-ão no contrato que se celebrar com a licitante vencedora, no que forem 
aplicáveis aos serviços e obras licitados, as normas legais vigentes e as regras a seguir 
expressa, atendidas ainda as especificações técnicas porventura inseridas neste edital.  
 
8.2 – Nenhum serviço será realizado sem cobertura de “ordem de serviço” específica, 
previamente emitida. A contratada deverá atender, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, às 
ordens recebidas para mobilização de pessoal e equipamentos.  
 
 
9 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO  
 
9.1 Constituirão peças integrantes do contrato independentemente de transcrição no 
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instrumento respectivo, o edital de licitação e seus anexos, a proposta e a “planilha de 
atividades e quantidades” cotada e oferecida pela licitante contratada.  
 
 
10 - ADITAMENTO  
 
10.1 O CITMAR poderá autorizar, quando reconhecer a ocorrência de força maior ou de 
conveniência administrativa, alteração contratual de que decorra variação do valor do 
contrato ou modificação no prazo de sua execução, bem como na forma, qualidade, redução 
ou acréscimo das atividades contratadas, nos limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 
65 da lei 8.666/93, a qual se formalizará através de Termo Aditivo, numerado em ordem 
crescente para cada contrato e a ele incorporado.   
 
 
11 - PUBLICIDADE  
 
11.1 O contrato, eventuais termos aditivos ou apostilas que lhe forem incorporados, serão 
publicados no “Diário Oficial dos Municípios”, em extrato, por iniciativa e conta do CITMAR.  
 
 
12 - PREÇOS  
 
12.1 – As quantidades fixadas na “Planilha” (anexo II). Embora criteriosamente levantadas, 
são meramente informativas e destinam-se a permitir a uniformização das propostas. A 
licitante contratada receberá, pelas obras que vier a executar, o valor resultante das 
quantidades efetivamente realizadas, medidas com base nos preços unitários por ela 
propostos.  
 
12.2 – A licitante que não apresentar preço unitário ou apresentar preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis em itens propostos na planilha de preços, será considerada 
desclassificada pela Comissão de Licitação, em obediência aos preceitos fixados nos incisos 
I e II do Art. 48 da Lei Federal 8.666/93.  
 
12.3 – As atividades eventualmente não previstas na planilha de orçamento, que se revelem 
contidas no objeto licitado, se julgadas indispensáveis para a perfeita execução das obras 
contratadas, poderão ser objeto de justificativa técnica da fiscalização do CITMAR submetida 
à aprovação da autoridade competente. Se aprovadas, apenas poderão ser executadas após 
terem seus preços unitários ajustados entre as partes e integrados à planilha contratual 
mediante termo aditivo. 
 
12.4 – A partir do segundo ano de contrato, em havendo necessidade justificada e com a 
concordância do CITMAR os valores poderão ser reajustados pelo INPC, não podendo 
ultrapassar o valor da tabela do INPC. 
 
 
13 – DAS OBRIGAÇÕES  
 
Sem prejuízo das disposições previstas na legislação aplicável e daquelas constantes do 
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Contrato e do Edital, constituem obrigações da Contratada:  
 
  (a) Fornecer a estrutura de hardware necessária para atender as necessidades do 
serviço em produção;  
  (b) Disponibilizar e manter em perfeito funcionamento, durante todo o período de 
vigência do contrato de aluguel, do ambiente tecnológico de produção;  
  (c) Configurar, gerenciar e manter todos os recursos de rede necessários ao perfeito 
funcionamento do ambiente produtivo da Solução;  
  (d) Realizar todas as atividades de atualização de novas versões no ambiente de 
produção;  
  (e) Realizar o gerenciamento completo da plataforma tecnológica da Solução, 
contemplando a instalação, configuração, manutenção e backup.  
  (f) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas 
para a licitação, bem como a comprovação da existência de profissionais com capacidade 
técnica envolvidos nas atividades referentes ao Projeto;  
  (g) Realizar testes e corrigir eventuais defeitos identificados no ambiente da Solução, 
sem quaisquer ônus para CITMAR, conforme premissas de nível de serviço (SLA) previstas 
neste Termo;  
  (h) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em 
parte, os fornecimento sem que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
sua execução;  
  (i) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo Contratante, referentes ao cumprimento das obrigações assumidas neste 
certame e;  
  (j) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução 
do fornecimento e da garantia. 
  (k) Emitir relatórios com informações das etapas de implantação do sistema; 
  (l) Ao término do contrato, entregar todos os dados turísticos contidos no sistema. 

 
 
Constituem obrigações do CITMAR: 
  
  (a) Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 
assinando-lhe prazo para que regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais 
e contratualmente previstas;  
  (b) Prestar à Contratada, mediante solicitação formal, todo e qualquer esclarecimento 
necessário à perfeita execução dos serviços contratados;  
  (c) Esclarecer às concorrentes quaisquer dúvidas a respeito do processo de licitação e 
do projeto.  
  (d) Fornecer à Contratada os formulários relativos ao Inventário Turístico da região 
para fins de orçamento e para que a Contratada faça a importação dos dados em tempo 
hábil.  
  (e) Fornecer toda a metodologia do inventário e do funcionamento da ferramenta de 
análise da demanda tanto para a fase de criação do Sistema quanto para fins de orçamento  
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14 – CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO  
 
Vedada a cessão, total ou parcial, a terceiros, dos direitos decorrentes do presente contrato, 
sob pena de rescisão de pleno direito, independentemente de notificação judicial.  
 
 
15 – PENALIDADES:  
 
15.1 O contrato ficará de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução, total ou parcial 
(arts. 77 e 78 da lei8.666/93), ficando a administração com o direito de retomar os serviços e 
aplicar multas no contratado, além de exigir, se for o caso, indenização. 
 
15.2 Parágrafo primeiro. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
caracterizará a inadimplência do contratado sujeitando-o as seguintes penalidades:  
Advertência; 
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da remuneração mensal; 
Suspensão de contratar com o Município pelo prazo de 2 (dois) anos; 
Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública. 
 
15.3 O CITMAR poderá promover a rescisão do contrato, se a contratada, além dos motivos 
no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93: 
 
 
16 - RESOLUÇÃO  
 
16.1 – Constituem condições resolutivas do contrato:  
 
O integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo das obras 
contratadas; 
O decurso do prazo de vigência contratual, sem que prorrogado no interesse do CITMAR. 
O acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 1093 do Código Civil 
Brasileiro. 
 
 
16.2 – Resolvido o contrato, pelo decurso do prazo de vigência ou por força de acordo formal 
ente as partes, o CITMAR pagará à contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em 
nome desta, apenas o valor correspondente aos serviços afetivamente executados e 
aproveitados.  
 
 
17 – DA RESPONSABILIDADE CIVIL  
 
17.1 A contratada assumirá, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade 
exclusiva por danos causados ao CITMAR ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, 
em consequência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou 
dolo da contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos.  
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18 – TRIBUTOS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS.  
 
18.1 – Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituem seu 
objeto deverá ser pagos regularmente pela contratada, e por sua conta exclusiva. Competirá 
igualmente à contratada, exclusivamente, o cumprimento de todas as obrigações impostas 
pela legislação trabalhista e de previdência social pertinentes ao pessoal contratado para a 
execução dos serviços avançados.  
 
 
 

Itajaí/SC 13 de agosto de 2015. 
 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 
____________________                ____________________   ________________ 
             Presidente                                       Membro                          Membro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Objeto da Contratação 
 

Locação de sistema de banco de dados de Inventário da Oferta e Demanda 
Turística, para concentrar todas as informações turísticas relacionadas com todos os 
serviços, empreendimentos e atrativos turísticos das cidades que compõem o Consórcio 
Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar – CITMAR, quais sejam Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo 
para uma gestão e promoção mais eficaz do CITMAR; Capacitar os funcionários no uso do 
sistema; fornecer relatórios com indicadores do turismo regional; capacidade de acesso às 
informações turísticas do destino através de uma completa REST API de Integração de 
Dados para integrar os 3 aplicativos de promoção que já tem disponíveis o CITMAR.  
 
Fundamentação da Contratação 
 
Relação demanda x necessidade 
 

A especificação do objeto licitado, bem como os quantitativos máximos a serem 
adquiridos pelo CITMAR, estão explicitados nos quadros resumo a seguir: 
 
ANO 1 

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE 
MÁXIMA / ANO 

   Soluções e Sistemas 

01 Sistema de Gestão do Inventário Turístico e Pesquisas de 
Demanda em modalidade SaaS para os Municípios de 
Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, 
Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. 

unid 10 

02 Licenças do Sistema de Gestão do Inventário Turístico e 
Pesquisas de Demanda em modalidade SaaS para os 
Municípios de Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, 
Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto 
Belo. 

LSI 10 

03 Sistema de Centro de Monitoramento do Turismo em 
modalidade SaaS para o CITMAR  

unid 01 

04 Licença do Sistema de Centro de Monitoramento do Turismo 
em modalidade SaaS para o CITMAR. 

unid 01 

05 200 Fichas promocionais para empresas e atrativos 
turísticos. 

Fichas 200 

06 3 Licenças de uso de uma completa REST API de Integração 
de Dados, para permitir integrar às informações turísticas do 
destino nos aplicativos de promoção do CITMAR. 

LSI 3 

 Serviços técnicos especializados 

07 50 horas para o desenvolvimento de relatórios e painéis de 
indicadores com índices regionais sob os dados do 
inventário. 

UST 50 hrs 
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Justificativa 
 

O turismo é uma respeitada atividade socioeconômica que tem despertado a 
atenção de governos, empresários, comunidades e estudiosos, principalmente quanto a sua 
organização e gestão.  

Segundo dados da Organização Mundial do Turismo – OMT (2003a) no ano de 
1995 as chegadas de turistas internacionais no mundo foram de 563.641.000 pessoas, 
gerando uma receita de U$ 399 bilhões. No ano 2000, as chegadas foram de 702.000.000 de 
turistas internacionais e a receita de U$ 621 bilhões de dólares. No Brasil, segundo o 
Ministério do Turismo (2006) a entrada de turistas internacionais em 1996 foi de cerca de 2,6 
milhões de pessoas, gerando uma receita cambial de 840 milhões de dólares. No ano de 
2004, esse número passou para aproximadamente 4,7 milhões de turistas internacionais, 
gerando uma receita superior a 3,2 bilhões de dólares.  

Pelos índices apresentados se percebe que o país ainda não atingiu resultados 
satisfatórios no cenário turístico internacional. A atividade é carente de estudos que 
possibilitem compreendê-lo e avaliá-lo.  

A análise do processo, das atividades e dos resultados em turismo demanda um 
conhecimento abrangente e conexo a uma maturidade da comunidade local, governo, 
turistas e iniciativa privada. Especificamente no âmbito do poder público, tal maturidade é 
ainda mais evidenciada, pois as destinações turísticas (localidade, município, região ou país) 
exigem um gerenciamento eficaz de seus recursos.  

Segundo o Ministério do Turismo (2006, p. 56):  
O setor ainda apresenta grandes carências no que se refere às 
informações e dados sistematizados sobre os fluxos turísticos 
domésticos, números e empregos informais gerados no setor de 
turismo, bem como de informações mais consistentes sobre a oferta 
turística, em nível nacional e também sobre os riscos e potencialidades 
de investimentos no turismo no Brasil. 
 

Em relação a demanda e oferta turísticas, Boullón (2002) considera que a 
demanda é mensurada através do número total de turistas em uma determinada destinação. 
A demanda turística pode ser classificada em diferentes tipologias que incluem 
principalmente, a demanda turística real e a potencial. A demanda real é composta pelo 
número de turistas que efetivamente viajam a uma dada destinação (BOULLÓN, 2002; DIAS, 
2005). A demanda potencial é constituída por pessoas propensas a viajar, mas que por 
motivos diversos, ainda não o fizeram (BOULLÓN, 2002; DIAS, 2005).  

Por sua vez, a oferta turística é conceituada pela OMT (2001, p. 43) como “o 
conjunto de produtos turísticos e serviços postos à disposição do usuário turístico num 
determinado destino, para seu desfrute e consumo”. Significa dizer que a oferta turística é 
representada por todos os elementos turísticos ou não colocados a disposição de turistas e 
visitantes. 

De acordo com o Ministério do Turismo (2011), o Brasil apresenta, na dimensão 
monitoramento e promoção turística, um índice muito abaixo do desejável. Significa que os 

08 Capacitar os colaboradores dos Municípios de Balneário 
Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís 
Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo e do CITMAR no 
sistema de monitoramento e promoção do turismo 
(Treinamentos). 

Turma 30 
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atores do turismo na esfera municipal não estão encontrando métodos que possibilitem de 
forma clara e objetivo o monitoramento do turismo local e da correta promoção do mesmo.  

A caracterização do fenômeno turístico, a determinação de suas variáveis, a 
composição de seus elementos e a atuação dos atores faz com que a complexidade do 
turismo seja evidenciada. A análise do processo, das atividades e dos resultados em turismo 
requer um conhecimento abrangente associado a uma maturidade de todos os envolvidos 
(poder público, empresas privadas, turistas e comunidade receptora). Só a partir desse 
estágio é que, acredita-se, seja possível conduzir uma destinação turística, espaço onde 
efetivamente o turismo se concretiza. Diante do exposto, infere-se que a atividade turística 
deve ser um processo sistematicamente estudado, organizado, planejado e conduzido, nos 
âmbitos local, regional, nacional e internacional de maneira estratégica.  

Organizar a oferta turística, entender as demandas mercadológicas, saber quais 
os impactos da atividade turística na região, são os desafios que cada instância de 
governança, seja ela, municipal, regional ou estadual, enfrenta com a implantação do Centro 
de Monitoramento do Turismo Regional, os municípios do CITMAR e ele próprio passam a 
contar com uma solução inovadora em monitoramento turístico.  

Faulker (1995) afirma que são importantes dois tipos de informação: em primeiro 
lugar, quanto melhor for à gestão do sistema de informação, maior a capacidade dos atores 
do turismo atuantes da cidade para gerir os diferentes aspectos dos produtos turísticos 
ofertados. E em segundo lugar, os resultados da investigação (coleta e análise dos dados) 
fornecem as bases de informação para permitir que uma cidade se adapte às mutações do 
mercado, e por meio de suas estratégias, acelera o processo de decisão com as seguintes 
ações: Estatísticas sobre os padrões de comportamento dos turistas; Medidas de 
desempenho capazes de identificar problemas; Estudos de satisfação dos turistas (as quais 
identificam problemas e oportunidades); Impacto econômico e social causados pelo 
desenvolvimento do turismo; e informações que acompanhem e monitoram a atitude da 
população local em relação ao turismo.  

Os benefícios imediatos ao processo são: Descentralização da gestão do turismo, 
concentração das informações turísticas (eficiência, produtividade e considerável redução de 
custos); Aproximar essa tecnologia de vanguarda às administrações locais, os distritos, e aos 
atores do turismo local para que gerenciem e tenham acesso a todas as informações 
turísticas da cidade de maneira confiável.  
 
Plano Nacional de Turismo (PNT)  
 

O Plano Nacional de Turismo do Ministério do Turismo é um instrumento de 
planejamento e gestão estratégica das ações governamentais no setor que estabelece 
diretriz a um conjunto de ações que visam o desenvolvimento do setor turístico no País. 

Como parte do Plano, o Ministério do Turismo criou o projeto Inventário da Oferta 
Turística, que consiste no levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, dos 
serviços e equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio ao turismo, como instrumento 
base de informação para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade turística, 
possibilitando a definição de prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo ao 
turismo sustentável. 

Para a inventariação da oferta turística brasileira, o Ministério do Turismo 
estabeleceu uma metodologia única, oficial, por meio da parceria entre governos estadual e 
municipal, suas representações em esfera regional (instâncias de governança regionais) e 
entidades representativas do setor turístico. 
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Dessa forma, os dados levantados por meio da inventariação, deverão ser 
armazenados e atualizados periodicamente no Sistema de Inventariação da Oferta Turística 
a serem contratado, que será um banco com informações detalhadas acerca da oferta 
turística dos municípios da região. 
 
Promoção turística  
 

É preciso ampliar as funções proporcionadas pela metodologia padrão do 
Ministério de Turismo, para fazer possível um trabalho mais incisivo e direcionado à 
promoção de toda a região da Costa Verde & Mar, sendo possível melhorar os resultados em 
materia de promoção turística, permitindo a integração de todos os municípios envolvidos, de 
maneira totalmente transparente, e ajudando a transmitir uma único mensagem ao mercado, 
sem contradições. 

Como benefício direto para a comunidade, visitantes e turistas, o principal sera 
o acesso atualizado e confiável às informações sobre atrativos e serviços e equipamentos 
turísticos localmente e regionalmente, ou seja, as viagens autoguiadas serão facilitadas, e 
indiretamente serão beneficiados pela possibilidade de uma gestão que detém ferramentas 
profissionalizadas do turismo. 

Dispensável relatar o atual crescimento do setor turístico no País, e o quanto os 
municípios da Costa Verde & Mar podem ganhar em termos de promoção visando bem 
posicionar a Região frente ao crescimento nacional do turismo, monitorando qualitativamente 
e quantitativamente a atividade turística da Oferta e Demanda, e conseguindo transmitir o 
que a Região pode oferecer aos milhares de turistas que a visitam. 

Diante das explanações inerentes ao processo de desenvolvimento turísticos dos 
municípios que compõem o CITMAR, entende-se necessária e crucial a sistematização e 
trato da informação, que esse projeto pode trazer ao CITMAR e aos municípios 
consorciados.   
 
Resultados a serem alcançados 
 

 Implantar nos municípios do CITMAR de um sistema de monitoramento 
exclusivamente desenhado para auxiliar a gestão, o planejamento e a promoção do 
turismo na esfera regional de forma interligada com o sistema INVTur do Ministério do 
Turismo do Brasil; 

 Capacitar os funcionários no uso do sistema; 

 Implantar relatórios com indicadores do turismo regional; 

 Fichas de promoção turística para 200 empresas do setor turístico e atrativos da 
cidade; 

 Melhorar os resultados em matéria de promoção turística, permitindo a integração de 
todas as regiões, empresas e atrativos turísticos, de maneira totalmente transparente; 

 Centralizar e organizar toda a promoção turística do CITMAR, servindo de repositório 
central de informações turísticas para toda a comunidade. Permitindo enviar uma 
mensagem única e sem contradições ao mercado; 

 Apoiar, de forma descentralizada, a gestão, distribuição e atualização periódica das 
informações turísticas, fornecendo as regiões, empresas e atrativos do setor, 
instrumentos para a coleta e sistematização das informações;   



 

25 

 

 Permitir o acesso às informações turísticas do destino, a traves de uma completa API 
de Integração de Dados. Abrindo assim um novo mercado para o desenvolvimento de 
aplicativos, nas plataformas móveis mais populares do mercado; 

 Dispor de 3 licenças da API de Integração de Dados para permitir a integração das 
três soluções interativas de promoção online que o CITMAR usam para apoiar a 
divulgação dos atrativos e empresas do destino de maneira fácil, útil e atrativa para os 
cidadãos, visitantes e turistas (Website, aplicativos para celulares e plataforma de 
telas de toque); 

 
Descrição da Solução  
 
Premissas Gerais da Solução 
 

A definição das premissas teve por objetivo assegurar que a Solução oferecida 
pela Contratada esteja dentro de parâmetros tecnológicos atuais, garantindo a criação de 
aplicações escalonáveis, flexíveis e robustas, baseadas em padrões reconhecidos 
mundialmente. 

A Solução completa deverá ser entregue e estar integralmente aceita num prazo 
máximo de 1 (um) mês após a assinatura do contrato. 

Todas as despesas de deslocamento, diárias e alimentação para participação nas 
reuniões de especificação serão de exclusiva responsabilidade da Contratada. 

A Contratada deverá disponibilizar e manter em perfeito funcionamento, durante 
todo o período de contrato, o ambiente tecnológico de produção. 

A Contratada deverá fornecer as funcionalidades listadas no presente Termo, 
conforme premissas funcionais definidas. 

A Contratada ficará responsável pela adequação dos recursos disponíveis na 
plataforma tecnológica da Solução aos requisitos e premissas funcionais definidas neste 
Termo. 

As seguintes ferramentas e produtos incluídos na Solução final, deverá estar já 
prontos antes do início do projeto cobrindo as premisas funcionais e técnicas definidas no 
presente termo de referência:  

 Ferramentas de gestão do inventário turístico 

 Ferramentas de gestão de pesquisas  

 Ferramentas de análise de dados 

 Link de Dados para a integração com o sistema do inventário 
 
Aluguel do Software 
 

Deseja-se que a contratada disponibilize a Solução final usando um modelo de 
aluguel de software (Software as a Service), para poder eliminar exigências de tempo, 
equipamento e orçamento que a gestão de um aplicativo desta magnitude requer. 

A Contratada deverá oferecer um serviço do tipo Cloud Computing, 
proporcionando capacidades de computação e armazenamento ilimitados, para que o 
ambiente permita adicionar ou eliminar unidades de computação e armazenamento sobre 
demanda, em função das necessidades do serviço. 

A segurança de acesso aos servidores deverá cumprir as seguintes restrições: O 
acesso aos servidores deverá ser feito usando certificados digitais; Deverá fornecer 
facilidades necessárias para a configuração do Firewall de acesso aos servidores. 
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Deverá assegurar o serviço a nível internacional, assegurando que os acessos 
fora do Brasil serão da qualidade requerida. 

Deverá assegurar a existência de serviços de suporte pela empresa contratada. 
Todos os custos relacionados com a infraestrutura de hospedagem (espaço físico, 

servidores virtuais, equipamentos de rede, conectividade, transferência de dados, serviços 
do fornecedor da hospedagem e a equipe técnica qualificada necessária) deverão estar 
contemplados na quota de aluguel. 

Todos os custos relacionados com qualquer licenciamento das 
ferramentas/produtos/serviços deverão estar contemplados na quota de aluguel. 

Trabalhos necessários para manter a Solução funcionando continuamente, 
passando a ser responsabilidade da contratada, que deverão estar contemplados na quota 
de aluguel: 

 Gerenciamento e Controle do Cloud, adicionando ou eliminando unidades de 
computação e de armazenamento quando seja requerido pelo serviço; 

 Atualização de melhorias e novas versões sem custo adicional, assegurando 
que o serviço fique sempre atualizado com as últimas melhorias introduzidas 
em qualquer componente da Solução, assim como na infraestrutura de TI; 

 Gerenciamento das cópias de segurança garantindo que as informações 
estejam sempre disponíveis; 

 Monitoramento contínuo do estado do serviço; 

 Garantir tempos de resposta racionáveis. Dar suporte e fazer diagnóstico dos 
possíveis defeitos; 

 Resolver qualquer problema de TI relacionado com a segurança, confiabilidade 
e desempenho; 

 Backups dos dados da Solução, de forma diária e com o envio dos dados via 
online a computador indicado pela contratante (endereço do IP). 

 
Ferramenta de Gestão do Inventário Turístico 
 
Descrição 

Uma ferramenta de Gestão das Informações consiste em um conjunto de recursos 
e regras que permite automatizar processos relacionados à criação, classificação, e 
publicação de qualquer tipo de informação relacionada com a Oferta Turística do Destino, 
sem a necessidade de utilização de linguagens de programação. 

É possível ainda definir perfis com responsabilidades distintas no processo de 
publicação das informações, garantindo o controle de acesso e a descentralização do 
processo de gestão. 
 
Interfaces de Edição e Publicação 
 

O objetivo de uma ferramenta de Gestão do Inventário Turístico é simplificar e 
facilitar todo o processo de criação e publicação das informações, através de interfaces via 
web que possam ser manipuladas com habilidades e conhecimentos necessários para a 
operação de um editor de texto e campos de entrada de dados. 

As interfaces de interação dos usuários deverão ser 100% compatíveis com os 
modelos de formulários do INVTUR do Ministério de Turismo (versão apresentada no Salão 
de Turismo de 2011).  
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Multi-idioma 
 

A Solução deverá oferecer suporte para a exibição das suas páginas, e de todas 
as listas de itens da metodologia do inventário, em três idiomas distintos definidos pelo 
usuário do Portal no momento da navegação. Os idiomas selecionados são: Português, 
Espanhol e Inglês. 
 
Gestão de Versões das Fichas Técnicas 
 

A Solução deverá proporcionar controle de versões sobre os formulários do 
Inventário para poder manter um histórico de mudanças sofridas no Inventário com o passar 
do tempo e não perdendo nenhum dado passado. 

Esta função é necessária para poder realizar análises da evolução no tempo 
sofrida por todas as variáveis que formam parte das fichas oficiais dos recursos do 
inventário, variáveis definidas pelo padrão InvTUR/MTUR de 2011.  
 
Gestão de Usuários 
 

A instituição pode criar, remover, bloquear usuários no sistema, podendo também 
decidir o nível de acesso destes. A instituição não dependerá da Contratada para realizar 
este tipo de operações. 
 
Usuários e níveis de acesso 
 

Visando garantir o controle dos dados, a ferramenta deve permitir três perfis de 
usuários diferentes onde cada nível terá acesso a certo grupo de informações, conforme 
exemplo abaixo: 

 Usuário Nível I (Pesquisador): Será capaz de entrar informações no sistema; 

 Usuário Nível II (Coordenador): Será capaz de visualizar todas as atividades 
realizadas na  ferramenta, assim como planejar trabalhos (pesquisas de 
demanda); 

 Usuário Nível III: (Analista) Será capaz de explorar todas as informações do 
serviço usando relatórios estatísticos, comparativos no tempo e painéis de 
indicadores (dashboard).  

 
Contas Institucionais 
 

Será necessário diferenciar entre o CITMAR e cada uma dos Municípios que 
formam parte do Consórcio: 
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O gráfico mostra uma estrutura hierárquica, onde as informações, compostas pelo 

conjunto de empresas e recursos turísticos do território, assim como por os dados 
relacionados com a demanda turística, são identificados, levantados e lançados pelos 
sensores de campo, formados pelo conjunto de Municípios, para depois fazer viajar os dados 
de maneira transparente e automática desde a base da pirâmide até os órgãos 
administrativos superiores, neste caso até o CITMAR. 

Os dados poderão ser explorados em qualquer nível da pirâmide, convertendo-os 
em informação útil na forma de: relatórios estatísticos, painéis de indicadores, análises de 
dados macro, tabelas dinâmicas, cruzamento de dados, etc. 

A solução deve permitir: 

 Uma descentralização total, delegando o gerenciamento turístico nos 
municípios quando possível; 

 Uma concentração das informações para ajudar na tomada de decisões. 
Acesso rápido, transparente e atualizado as informações por parte do CITMAR, 
como se os dados tiveram sido levantados pelo próprio consórcio; 

 Observatórios de Turismo independentes e interconectados que permitem uma 
total independência tecnológica e estratégica de cada um dos atores institucionais. 
 
As contas institucionais para cada uma das 10 (dez) Municípios associados ao 

CITMAR deverão permitir a execução das atividades de gestão, e deverão incluir as 
seguintes contas de usuário: 

 15 Contas de Usuário Pesquisador; 
 5 Contas de Usuário Coordenador; 
 5.000 Questionários de Pesquisa de Demanda ao ano. 

 
Os números acima são por Município. 
A conta institucional do CITMAR deverá permitir as atividades de gestão, 

planejamento e promoção turística, devendo incluir as seguintes contas de usuário: 
 30 Contas de Usuário Pesquisador; 
 10 Contas de Usuário Coordenador; 
 1 Conta de Usuário Analista; 
 200 Fichas promocionais para empresas e atrativos turísticos 
 10.000 Questionários de Pesquisa de Demanda ao ano. 
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Funcionalidades detalhadas 
 

O Inventário Turístico é um sistema de gerenciamento completo de informações 
turísticas relativas ao território do Cliente.  

O Inventário Turístico deverá oferecer funcionalidades de cadastramento e 
consulta de informações de caracterização de locais e atrativos relacionados direta e 
indiretamente com o fomento turístico. 

A ferramenta pretende assim formular uma homogeneização dos termos e critérios 
para usar, catalogar, avaliar e demonstrar o potencial turístico da região. 

Está organizado, segundo o MTUR (2011) nas seguintes categorias: 

 CATEGORIA A - INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO 
Conjunto de obras, de estrutura física e serviços, que proporcionam boas 
condições de vida para a comunidade e dá base para o desenvolvimento da 
atividade turística: sistemas de transportes, energia elétrica, serviço de 
abastecimento de água, asfalto, sistema de comunicação, sistema educacional 
etc. 

 CATEGORIA B - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
Conjunto de serviços, edificações e instalações indispensáveis ao 
desenvolvimento da atividade turística e que existem em função desta. 
Compreendem os serviços e os equipamentos de hospedagem, alimentação, 
agenciamento, transportes para eventos de lazer e entretenimento, etc. 

 CATEGORIA C - ATRATIVOS TURÍSTICOS 
Locais, objetos, equipamentos, fenômenos, eventos ou manifestações capazes de 
motivar o deslocamento das pessoas para conhecê-los. 
Premissas Funcionais: 

a) A estrutura do banco de dados e entrada de dados é 100% compatível com o 
modelo de formulários definido pela Secretaria Nacional de Políticas de Turismo - 
Ministério do Turismo para o Projeto Inventário da Oferta Turística (INVTUR); 

b) Controle de acesso aos dados do sistema: um Município apenas terá acesso aos 
seus próprios dados dentro do sistema, e o CITMAR terá a visão global do 
território tendo acesso a todos os dados – sem restrições – dos municípios 
associados; 

c) Controle de acesso às informações do sistema: os relatórios e quadros de 
indicadores do Município, apenas deverão mostrar a realidade do território do 
Município, fazendo um processamento dos dados do próprio Município, já que o 
Município apenas pode ter acesso aos seus próprios dados. Pelo contrário, os 
relatórios e quadros de indicadores do CITMAR mostrará a realidade de todo o 
território, já que ela sim tem acesso a todos os dados; 

d) A ferramenta deve disponibilizar toda a estrutura técnica metodológica 
anteriormente e vai além, possibilitando já no momento de levantamento incluir 
informações de cunho promocional que poderão abastecer quaisquer ferramentas 
promocionais utilizadas pelo destino; 

e) As informações promocionais associadas aos recursos turísticos preenchidos no 
inventário serão os seguintes: título comercial, descrição curta para aparecer em 
tabelas de resultados, textos comerciais longos, galeria de imagens, galeria de 
documentos comerciais (experiências, atividades, tabelas de preços, folhetearia, 
etc.);  
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f) Todas as informações promocionais associadas aos recursos turísticos deverão 
poder ser traduzidas aos seguintes idiomas: Espanhol e Inglês. O número total de 
fichas promocionais será de 200, repartidas entre as empresas turísticas (Grupo 
B) e os atrativos turísticos (Grupo C); 

g) O Sistema deve proporcionar controle de versões sobre os formulários para poder 
manter um histórico de câmbios sofridos no Inventário com o passo do tempo, 
sem permitir a perda de nenhum dado passado; 

h) O Sistema permite um controle total sobre as alterações realizadas nos 
formulários do Inventário, podendo conhecer a cada instante quem, quando e qual 
câmbio aconteceu no sistema (Auditoria de Segurança); 

i) O banco de dados deve oferecer suporte para o relacionamento geográfico 
(utilizando integração com alguma ferramenta de mapas que abranja todo o 
território) entre informações turísticas, permitindo consultas utilizando como 
parâmetro proximidades e regiões geográficas, conforme exemplos abaixo:  

a. Consultar hotéis, com diárias entre R$100,00 e R$150,00, que possuam Ar 
Condicionado, na proximidade do Teatro Municipal; 

b. Consultar restaurantes, de comida italiana, com acessibilidade, na região central. 
j) O Sistema deve permitir a busca de informações no banco de dados usando 

busca rápida e avançada; 
k) Os formulários de busca avançadas deverão ser específicos para cada tipo de 

informação turística a ser localizada; 
l) Os formulários de busca avançada devem permitir a busca usando – no mínimo -  

80% dos campos definidos na metodologia oficial do inventário (INVTUR/MTUR);  
m) O Sistema permitirá gerar os formulários em formato PDF e Word, para que 

possam ser usados nas tarefas de levantamento e manutenção dos dados em 
campo. Os formulários gerados serão 100% compatíveis com o modelo de 
formulários definido pela Secretaria Nacional de Políticas de Turismo - Ministério 
do Turismo para o Projeto Inventário da Oferta Turística (INVTUR); 

n) Os formulários oficiais em PDF e Word também poderão ser gerados em base a 
qualquer versão da ficha de um recurso turístico, podendo recuperar as 
informações que um serviço, empreendimento ou atrativo no passado, após ter 
feito atualizações no formulário; 

o) O sistema deverá permitir exportar para o Excel os resultados de uma busca; 
p) O sistema deverá permitir a exportação, uma vez por ano, de todo o banco de 

dados em um ZIP composto por arquivos Excel que contenham todos os dados 
dos formulários de pesquisa para cada segmento, assim como um conjunto de 
pastas com todo o material multimídia associado aos recursos do banco (imagens, 
fotos, documentos, ficha oficial em PDF); 

q) A Solução deverá proporcionar acesso aos dados em base à estrutura 
apresentada e detalhada abaixo: 



 

31 

 

 
 
r) Campos adicionais ao padrão do Ministério do Turismo necessários para 
realizar uma análise mais profunda da qualidade dos serviços dos 
empreendimentos, do tipo de colaboradores ou empregados da empresa e do 
marketing e comercialização que realizam: 
o Dados sobre Cargos e Salários dos empregados, podendo informar da 
quantidade de colaboradores, o salário médio e o tipo de contrato utilizado (CLT, 
Estagiário, Temporário, Terceirizado, etc.)  
o Informações sobre a política de recursos humanos da empresa. 
o Informações sobre as ações de capacitação que a empresa faz para os 
colaboradores. 
o Qual é o tipo de investimento realizado no empreendimento, informando as 
origens do investimento (Capital próprio, Nacional, Estrangeiro, etc.), a 
porcentagem que representa do total e a quantidade em reais de cada um deles. 
o Informações sobre a qualidade dos serviços prestados pelo empreendimento: 
 Precisa de melhoria na instalação 
 Se apresenta organização, limpeza, uniformização da equipe, cortesia e pró-
atividade. 
 O nível de conhecimento e informações do empreendimento que os 
colaboradores possuem. 
 O nível de conhecimento e informações do município ou a região que os 
colaboradores possuem. 
 Lista de preços por temporada, podendo informar do preço mínimo, médio e 
máximo. 
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o Informações sobre a promoção e comercialização que o empreendimento faz 
dos seus serviços e produtos: 
 Meios de divulgação utilizados 
 Meios de comercialização utilizados 
 Investimentos feitos em promoção e comercialização por mês 
 Se conta com plano de marketing ou outro instrumento que direcione as 
estratégias e ações de promoção e comercialização  
 Detalhes do plano de marketing 
o Se o empreendimento realiza algum tipo de trabalho em rede. 
 Participa de trabalhos do tipo Público-Privado 
 Participa de trabalhos do tipo Privado-Privado 
 Participa de trabalhos do tipo Privado-Terceiro Setor 
 Se os fornecedores são da mesma região ou não 
 Os motivos pelos quais os fornecedores não são da mesma região. 
o Se trabalha com produtos de base comunitária. 

 
Ferramenta de Pesquisas de Demanda 
 
Descrição 
 

A contratada deve apresentar uma ferramenta totalmente integrada com o sistema 
de gestão do inventário turístico que permita à Contratante o planejamento e execução de 
pesquisas existentes, assim como o desenho e publicação de novas pesquisas. 

A Contratada deverá proporcionar um questionário pronto para planejar pesquisas 
de demanda turística sob o aspecto “Perfil do visitante”, com possibilidade de alterações 
posteriores pelo CITMAR.  

A ferramenta deve permitir a inserção de dados sobre o perfil do visitante gerando 
relatórios com análise quantitativa em tabelas e gráficos para as variáveis escolhidas. 
 
Premissas funcionais da ferramenta de criação de novos questionários 
 

A Contratada deve fornecer uma ferramenta e uma metodologia de trabalho para 
poder desenhar e publicar novos questionários. 

O sistema de pesquisas deverá estar totalmente vinculado com o sistema de 
inventário turístico, podendo planejar pesquisas que aconteçam em atrativos, 
empreendimentos específicos, ou as turistas. Isto permitirá fazer análises do perfil do 
visitante ou turista em todo o destino, em um distrito do destino, em um tipo de atrativo ou 
recurso específico. 

A ferramenta deverá cobrir as seguintes premissas funcionais: 
a) A vinculação de uma nova pesquisa com um recurso do inventário deverá ser 
realizada no momento do preenchimento dos dados por parte do pesquisador; 
b) O elemento principal deve ser o Questionário, que será a entidade de alto nível 
representando todos os itens para capturar informações durante a pesquisa; 
c) Os questionários estarão formados por Perguntas que permitirão a entrada de 
dados durante a pesquisa. 
d) As perguntas poderão estar organizadas em Grupos. Um Grupo, portanto, 
conterá a lista de Perguntas relacionadas. 
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e) Dentro de um Grupo, deverá ser capaz de classificar as perguntas por Seções. 
Trata-se então de um sub-agrupamento de questões relacionadas; 
f) O Questionário poderá também ser organizado em Páginas. 
g) Deve poder informar da Página principal de um Questionário. 
h) Uma Página poderá estar ativa ou não em função das respostas do usuário, 
pelo tanto deveremos poder informar da lógica da condição que permitirá decidir 
se a Página está ativa ou não. 
i) Cada página terá um identificador único associado; 
j) Cada Grupo/Pergunta terá um identificador único associado; 
k) Cada Grupo/Seção/Pergunta terá um identificador único associado; 
l) A visibilidade de uma Pergunta poderá depender da resposta de uma ou várias 
Perguntas. 
m) Uma Pergunta poderá ser de obrigatório preenchimento ou não. 
n) Uma Pergunta poderá ter um valor por defeito informado. 
o) Tipos de Perguntas suportadas:  

a. Texto Curto 
b. Texto Longo 
c. Numéricos 
d. Decimais 
e. Lógicos (verdadeiro ou falso) 
f. Datas 
g. Escolha simples  
h. Múltipla escolha  

p) As perguntas de tipo Escolha Simples ou Múltipla Escolha terão associada uma 
lista de elementos selecionáveis. Estas listas poderão ser definidas Ad Hoc dentro 
do novo questionário, ou fazer referência a uma lista do inventário turístico, como 
por exemplo as tipologias de restaurantes, a categoria dos hotéis, etc. 
q) Deveremos poder definir listas dependentes. Listas que os itens selecionáveis 
dependerão da seleção feita em uma outra lista. Por exemplo, Cidades e Distritos, 
a seleção de uma cidade na lista de Cidades determinará os elementos visíveis na 
lista de Distritos. 
r) Uma Pergunta terá um texto associado, o texto da pergunta, que poderá ser 
informado em todos os idiomas requeridos, mas como mínimo poderá estar em 
Português, Espanhol e Inglês. 
s) As Perguntas permitirão definir uma regra de validação. Para casos nos que as 
regras sejam muito complicadas, a ferramenta deverá permitir definir um código – 
na linguagem de programação da ferramenta ou um linguagem de scripting – que 
permita a programação da lógica. 
t) Uma resposta de uma Pergunta poderá provocar alterações nas caraterísticas, 
atributos, de uma outra ou outras Preguntas do Questionário. Por exemplo, a 
resposta de uma Pergunta poderia mudar a caraterística de “obrigatoriedade” de 
uma outra. 

 
Premissas funcionais da Pesquisa do Perfil do Visitante 
 

a) As análises quantitativas coincidem com a captura de dados em diferentes 
períodos do ano ou eventos esporádicos; 
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b) As análises permitem a comparação dos dados de diferentes períodos e de 
períodos acumulados; 
c) A inserção e análise dos dados permite cruzamento de dados em variáveis de 
maior interesse; 

a. Entenda-se por variáveis de maior interesse aquela variável que 
encabeçará a pesquisa, exemplo: Turista, Excursionista, ou motivo da 
viagem; 
b. No caso da escolha da variável de maior interesse a variável “Motivo da 
Viagem” os relatórios exibem a porcentagem por sexo, idade, origem, etc., 
separados pelas diferentes variáveis que implicam o “Motivo da Viagem”, por 
exemplo, lazer, negócios, compras, etc.; 

d) Cada campo da pesquisa pode ser uma variável de maior interesse; 
e) Existem campos para inserção de observações sem limite de caracteres; 
f) Existem campos para inserção de observações complementares sobre a 
pesquisa; 
g) Os relatórios serão gerados em diferentes formatos de arquivos (Ex.: PDF, 
Word, Excel, PowerPoint); 
h) Podemos vincular questionários com recursos de nosso inventário turístico, 
para poder realizar análises cruzadas; 

 
Variáveis a serem capturadas na Pesquisa do Perfil do Visitante 
 

a) Tipo de visitante (Turista / Excursionista) 
b) Idade 
c) Renda 
d) Gasto Médio 
e) Meio de Transporte utilizado 
f) Modo de Viajar (em família, em grupo, só, etc.) 
g) Organização da Viagem (por agência o sem agência) 
h) Sexo 
i) Escolaridade 
j) Ocupação 
k) Como tomou conhecimento do Destino 
l) Meio de Hospedagem Utilizado 
m) Quantidade de vezes que visitou a cidade 
n) Expectativa de retorno à cidade 
o) Atrativos visitados 
p) Qualificação da infraestrutura da cidade 
q) Avaliação de Equipamentos e Serviços 
r) Nº de dias que permaneceu ou que pretende permanecer na cidade 
s) Avaliação qualitativa dos destino/região 

 
Ferramentas de Exploração de Dados  
 
Descrição 
 

Será necessário proporcionar uma ferramenta para permitir a exploração dos 
dados contidos no Inventário Turístico e nas Pesquisas de Demanda, o cruzamento de dados 
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e as bases de informação e pesquisa deverão auxiliar na melhor adequação do 
Planejamento Estratégico e na construção dos Planos de Trabalho anuais. 

Para isso, a Solução deverá proporcionar uma ferramenta para a geração de 
relatórios estatísticos seguindo os padrões de Web 2.0 e não precisando de uma ferramenta 
desktop para a sua visualização. 
 
Ferramenta de Relatórios 
 

Um relatório é uma categoria de documentos formatados e estruturados, que 
apresenta o conteúdo armazenado no sistema (dados de oferta e de demanda, assim como 
outros fluxos externos de dados). 

Premissas funcionais da ferramenta de relatórios: 
a) A Solução deverá proporcionar ferramentas seguindo os padrões da Web 2.0 
para visualizar e modificar todos os relatórios publicados no sistema; 
b) Os relatórios modificados poderão ser guardados no sistema e compartilhados 
com outros usuários; 
c) A Solução deverá proporcionar capacidades de gráficos: Pizza, Barra, Linha, 
Indicador Linear, Áreas, Stock, Scatter. Os gráficos de tipo Pizza, Barra e Linha 
deverão proporcionar versões 2D e 3D; 
d) A Solução deverá proporcionar suporte para três formatos de gráficos: SVG, 
Flash e HTML5 
e) A Solução deverá permitir a visualização de dados em formato Crosstab 
(Tabela Dinâmica ou Tabela de Campos Cruzados); 
f) A execução dos relatórios poderá ser planejada; 
g) O visualizador de relatórios deverá permitir ver e modificar relatórios com até 
200 páginas; 
h) O visualizador de relatórios deverá permitir visualizar a tabela de conteúdos e 
navegar a seções específicas dentro do relatório; 
i) Deveremos poder exibir os parâmetros de entrada do relatório para provocar 
uma nova geração de dados mudando os critérios iniciais; 
j) Deveremos poder exportar o conteúdo dos relatórios nos seguintes formatos: 
PDF, Word, Excel, PowerPoint, PostScript, Open Office; 
k) O visualizador de relatórios deverá permitir exportar os dados do relatório, o 
conteúdo do relatório, e os elementos, tais como gráficos, tabelas cruzadas, ou 
tabelas de resumo, para vários formatos. Deveremos poder exportar dados para 
vários formatos de arquivo simples para depois ser lido pelo Excel; 
l) Os PDF são gerados com suporte para os gráficos e gadgets Flash; 
m) O visualizador de relatórios deverá permitir a navegação pelas páginas que 
compõem o relatório. Navegação sequencial e acesso direto a páginas; 
n) O visualizador de relatórios deverá permitir realizar os seguintes tipos de 
atividades sobre os relatórios usando apenas o seu navegador: 

a. Desfazer e refazer a ação mais recente; 
b. Modificar propriedades da fonte de dados do relatório e elementos do 
relatório; 
c. Aplicar formatação condicional e formato de dados (numéricos, moeda, 
datas, personalizados, etc.); 
d. Classificar, agrupar e filtrar dados do relatório; 
e. Executar novos cálculos e calcular novos dados; 
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f. Modificar o layout do relatório; 
g. Modificar gráficos e tabelas; 
h. Modificar gráficos Flash e gadgets Flash; 
i. Modificar gráficos HTML5 e gadgets HTML5; 
j. Reorganizar, mover, ocultar e excluir colunas; 
k. Ocultar ou mostrar itens de relatório;  
l. Criar dados agregados; 
m. Adicionar quebras de página em relatórios com várias páginas; 
n. Salvar em um arquivo o desenho ou documento modificado; 
o. Modificar tabelas dinâmicas/cruzadas e analisar a tabulação cruzada 
usando a ferramenta de Análise de Tabelas Dinâmicas (ver seguinte 
apartado funcional); 
p. Modificar tabelas de resumo. 

 
Ferramenta de Análise de Tabelas Dinâmicas (Crosstabs) 
 

Os relatórios das tabelas dinâmicas serão um meio interativo de resumir 
rapidamente grandes quantidades de dados. Deverá usar um relatório de tabela dinâmica 
para analisar detalhadamente dados numéricos e responder perguntas inesperadas sobre os 
dados. Deve usar um relatório de tabela dinâmica quando desejar analisar totais 
relacionados, especialmente quando tiver uma longa lista de valores a serem somados e 
desejar comparar vários fatos sobre cada valor.  

O uso de tabelas dinâmicas para resumir, analisar, explorar e apresentar dados de 
resumo é uma ferramenta vital no planejamento do Turismo. Usar-se-á um relatório de 
gráfico dinâmico para visualizar dados de resumo em um relatório de tabela dinâmica e para 
ver facilmente as comparações, os padrões e as tendências. Tanto o relatório de tabela 
dinâmica quanto o relatório de gráfico dinâmico permitem tomar decisões corretas sobre 
dados críticos.  

Premissas funcionais: 
a) A Solução deverá proporcionar uma ferramenta Web 2.0 para manipular 
Tabelas Dinâmicas desde o navegador, podendo alterar as dimensões e medidas 
da tabela em tempo real, e guardando os câmbios como um novo relatório; 
b) A ferramenta de Análise de Tabelas Dinâmicas deverá ser uma ferramenta de 
pegada zero, uma ferramenta OLAP baseada em navegador e especialmente 
criada para usuários empresariais; 
c) A interface da ferramenta deverá ser altamente intuitiva e deve tornar possível 
implantar uma capacidade de análise para os usuários de todos os níveis dentro 
da organização; 
d) A Solução deverá permitir exportar as Tabelas Dinâmicas em Excel, com 
suporte ativo do Excel para o manuseio de Tabelas Dinâmicas; 
e) Esta ferramenta deverá permitir que os usuários com diferentes níveis de 
habilidade possam: 

a. Descrever dados em múltiplas dimensões; 
b. Categorizar informações rapidamente, facilmente e, de forma interativa, 
analisar dados mantidos no sistema; 
c. Criar relatórios de análise comparativa com múltiplas dimensões; 
d. Identificar as tendências nos dados, analisando informações usando um 
gráfico ou outro tipo de visualização; 
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e. Descobrir visualmente anomalias especiais nos dados, procurando 
medidas para mergulhar nos dados, etc.; 
f. Realizar análise de causa principal usando a capacidade de vincular 
dados analíticos aos dados operacionais. 

f) Acessibilidade 
a. A interface de usuário deverá ser projetada especificamente para 
usuários de negócios; 
b. Não deve requerer treinamentos; 
c. A interface deverá facilitar novos modelos para a análise de conjuntos de 
dados. 

g) Funções de análises baseados em tabelas que deverá suportar a ferramenta: 
a. Suporte para múltiplas dimensões em linhas e colunas; 
b. Suporte de múltiplas medidas; 
c. Ordenar; 
d. Filtrar; 
e. Drill-down/Drill-up; 
f. Medidas calculadas; 
g. Trocar linhas por colunas; 
h. Funções de resumo (Totais e Subtotais); 
i. Formatação condicional. 

h) Suporte de gráficos: 
a. Conversão automática entre o gráfico e o formato tabular; 
b. Gráfico baseado em drill-down; 
c. Ordenar; 
d. Filtrar. 

i) Níveis de personalização que deverá suportar a ferramenta (layout e 
formatação): 

a. Padrão e temas customizáveis; 
b. Fontes; 
c. Formato de dados. 

j) Funções de colaboração que deverá permitir a ferramenta 
a. Salvar os resultados da análise como arquivos de tipo cubo (estatísticas). 
b. Compartilhar os resultados da análise com outros usuários. 

 
Ferramenta de Painéis de Indicadores (Dashboards) 
 

Os Painéis de Indicadores (ou dashboards) deverão ser uma ferramenta baseada 
no navegador web, sendo uma aplicação de pegada zero, baseada no popular framework da 
Google Gadget, permitindo aos usuários não apenas subministrar Gadgets próprios, mas 
também Google Gadgets de terceiros para criar aplicações do tipo mashup. 

A solução deverá suportar os seguintes tipos de painéis: 

 Painéis operacionais para o monitoramento contínuo de KPIs (Indicadores de 
Desempenho); 

 Painéis analíticos para a análise visual na memória de dados e explorações. 
 

Dashboards operacionais. Os usuários de negócios deverão poder interagir com 
ou drill-down de KPIs individuais para responder a perguntas específicas de negócio. A 
interface de painéis operacionais deverá ser projetada para usuários de negócios que lhes 
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permitam criar páginas de painel personalizadas sem necessidade de interagir com os 
departamentos de TI. 

 
Dashboards analíticas. As dashboards analíticas servirão de aplicações de 

exploração visual. Deverá permitir combinar um conjunto de aparelhos de filtragem e 
controles deslizantes com um conjunto de KPIs construídos usando visualizações ricas. Os 
usuários poderão ser perguntados para explorar e detalhar dados a fim de descobrir 
informações ocultas, tornando fácil a criação de dashboards analíticos para os usuários de 
negócios familiarizados com o conceito de conjunto de dados. 

Premissas Funcionais: 
a) Deverá ser totalmente compatível com as especificações da Google Gadgets, 
podendo conter quaisquer gadget próprio ou de terceiros dentro de um mesmo 
painel de indicadores, ou habilitar um contendor de Google Gadgets para colocar 
um gadget próprio; 
b) Especificações das Dashboards operacionais: 

a. Deverá permitir o monitoramento contínuo de KPIs: permitindo aos 
usuários finais interagir com ou usar as capacidades drill-down sobre 
KPIs individuais, para responder perguntas com uma visão de 360 graus 
do negócio; 

b. Deverá permitir criar painéis com várias páginas: os usuários podem ver 
várias perspectivas dos mesmos dados; 

c. Devemos poder ligar KPIs: se deverá fornecer de um ambiente de 
autosserviço para a criação de páginas de painel personalizadas; o 
vinculador de KPIs deverá estabelecer automaticamente a comunicação 
entre os KPIs relacionados em uma mesma página do painel, usando 
construções do tipo arrastar-e-soltar; 

d. Deveremos poder escolha entre KPIs já existentes: a solução deverá 
permitir ao usuário escolher qualquer KPI de uma biblioteca existente, 
relatórios existentes, ou construir novos KPIs; 

e. Deveremos poder compartilhar KPIs: salvar e compartir KPIs, eles serão  
armazenados no sistema. Deveremos poder compartilhar painéis 
completos com outros usuários para uma colaboração eficaz; 

f. Deveremos poder criar e compartilhar painéis e aplicações mashboard: 
construir aplicações com conteúdo do sistema, o Google Maps, etc. Estas 
informações poderão ser ligadas dentro do painel para esclarecimentos 
adicionais sobre os nossos dados. Os usuários poderão ainda editar um 
painel comum, se forem dados os direitos de acesso apropriados para 
esse painel, e usar a funcionalidade "Salvar como" para fazer uma cópia 
do painel compartilhado, para serem usado como modelo. 

c) Especificações das Dashboards analíticas: 
a. Criação de KPIs: os usuários deverão poder criar KPIs, automaticamente 

ligando-os a objetos de dados. Um seletor de versão de objeto de dados 
deverá permitir, aos usuários do painel, selecionar uma versão diferente 
de um objeto de dados do que está sendo utilizado no seu painel. Por 
padrão, o painel deverá usar a versão mais recente de um objeto de 
dados, mas o novo seletor deverá permitir que o usuário selecione uma 
versão de objeto específico para alternar o conjunto de dados usado no 
painel; 
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b. Deverá permitir criar painéis com várias páginas: os usuários poderão ver 
várias perspectivas dos mesmos dados; 

c. Deveremos poder explorar visualmente os dados: solução dá aos 
usuários um ambiente guiado, que é condutor da adoção fácil do 
software; 

d. Deveremos poder realizar análises comparativas e de causa raiz: os 
usuários podem vincular diferentes fontes de dados para criar painéis 
comparativos; itens vinculados podem fornecer uma visão sobre a raiz da 
causa de um problema, permitindo aos usuários entender os problemas 
subjacentes; 

e. Deveremos permitir a criação de painéis: gadgets escolhidos pelo usuário 
e incluídos nos painéis podem ser muitos tipos diferentes (gráficos, etc) e 
ajudar os usuários detectar rapidamente as tendências e anomalias. 

d) Deverá ter suporte de HTML5 e Flash para todos os gráficos de tipo barra, 
coluna, área, pizza, linha de dispersão e de rosca. 

e) Deverá ter suporte de efeitos de animação para os gráficos em HTML5 e Flash. 
Completo pacote de animações que são usados quando um gráfico é 
inicialmente apresentado e quando os usuários interagem com ele. Efeitos de 
animação personalizados podem ser definidos por meio de scripts. 

f) Criação de novos gadgets a partir de qualquer relatório ou parte de um relatório. 
g) Função snap-to-grid para a colocação fácil do gadget dentro de um painel. 
h) Usar a propriedade "dimensões" para especificar uma largura e uma altura fixa 

de um gadget. 
i) Especificar um gadget de uso compartilhado - "todos". 
j) Deveremos poder atualizar gadgets, independentemente um do outro, e em 

intervalos variáveis. 
k) Deveremos poder exibir gadgets ligados,  realçando apenas od gadgets ligados. 
l) Deveremos preencher uma galeria de gadgets próprios. 
m) Deveremos especificar parâmetros (ligação dura) ou 
n) Deveremos usar os parâmetros para atualizar as informações em todos os 

gadgets. 
o) Deveremos procurar gadgets no Google ou outros sites de terceiros e puxa-los 

nos painéis.  
p) Deveremos dispor de níveis avançados de interatividade nos gráficos de tipo 

HTML5 e Flash. Out-of-the-box, os usuários poderão clicar na barra de um 
gráfico de barras ou numa fatia de um gráfico de pizza, para detalhar ou ver 
informações relacionadas através de uma dica. Os usuários também poderão 
ampliar os eixos das X e/ou das Y para se concentrar em apenas categorias ou 
valores nos que estão interessados. Interatividade personalizada pode ser 
definida por meio de scripts. 

q) Também deverá ter suporte para gráficos nos formatos de saída SVG, JPG, 
PNG e BPM. 

 
Análise Qualitativa de Oferta Turística 
 

Será necessário estender os formulários oficiais do padrão INVTUR do Ministério 
de Turismo, como campos que permitam detalhar os seguintes aspetos dos serviços, 
empreendimentos e atrativos: 
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Aspecto Descrição 

Tipos e níveis de serviço prestado Grau de diversificação dos serviços,  
possibilidade ou não de melhorá-los com novas 
instalações, níveis de qualidade, etc. 

Níveis de preços É importante conhecer os preços dos diferentes  
serviços (alojamento, alimentação, diversão) 
em comparação com os destinos competidores, 
o quanto variam ao longo do ano, as tarifas  
promocionais e outros aspectos que possam 
influir sobre os mesmos e a rentabilidade final 
das empresas. 

Sistemas de promoção e comercialização 
utilizados 

Para  cada  item  da  oferta,  indicar  a forma  
de  promoção e de comercialização existente,  
considerando os investimentos, ferramentas e 
estratégias utilizados. 

Grau de integração  da oferta e da cadeia  de 
valor turística na região 

Identificação dos estabelecimentos  que 
operam em rede (mediante os distintos e 
possíveis sistemas  de gestão)  e  quantas  
empresas  de  turismo operam de  maneira 
“integrada” nas várias frentes da atividade: 
transporte, gastronomia, operação terrestre, 
hotéis etc. 

Grau de associativismo dos empreendimentos Quantos e quais são as associações 
empresariais turísticas e como se articulam na 
estrutura financeira e produtiva da região; 
análise do grau de fragmentação da cadeia 
empresarial. 

Tipos  de  investimento  turístico Quem  são  os  investidores  mais  importantes,  
nível  de capital estrangeiro  vinculado, de que 
origem e em que proporção,  efeitos na 
economia local; determinação do  volume  e do  
tipo  de  cadeias  hoteleiras  nacionais  com 
marca própria   atualmente  reconhecida,   
volume  de  franquias   internacionais   
presentes  na região, suas origens e sua 
penetração nos mercados emissores. 

Análise  da  mão  de  obra  e  necessidade  de  
capacitação 

Necessidades em  função  dos subsetores de 
atividade  turística  (alojamento,  alimentação  
etc.),  por  meio  da  verificação  de  oferta, nível 
de capacitação  e demanda atual e futura.  
Indicar  a necessidade  da promoção  de cursos 
de capacitação  na área de turismo, 
considerando: total de empregados, por tipo de  
empresa,   tipo  de  contrato, salários  médios,  
relação  dos  salários  com  o  mínimo regional 
e evolução, comentando a existência de bolsas 
de trabalho setorial. 

Certificações e Qualidade Participação  dos  empresários  em  sistema  de  
qualidade  turística  ou  em  outros  sistemas de 
certificação. 
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1.1.1 Exploração de Dados da Oferta Turística 
 

A ferramenta, deverá ainda expor gráficos e tabelas para poder avaliar variáveis 
contidas nos formulários da metodologia INVTUR do Ministério de Turismo. 

A exploração dos dados contidos no Inventário Turístico, o cruzamento de dados e 
as bases de informação e pesquisa deverão auxiliar na melhor adequação do Planejamento 
Estratégico e na construção dos Planos de Trabalho anuais. 

Para isso, a Solução deverá proporcionar um conjunto de relatórios prontos para a 
visualização gráfica e tabulada dos dados contidos no sistema. 

Diferenciaremos entre três classificações diferenciadas de relatórios: 

 Formulários oficiais: são os modelos de formulários definido pela Secretaria 
Nacional de Políticas de Turismo - Ministério do Turismo para o Projeto Inventário 
da Oferta Turística (INVTUR), na sua última versão. 

 Estatísticos quantitativos e qualitativos: relatórios que nos permitem gerar 
diagnósticos de situação de cada um dos segmentos que compõem a oferta 
turística de nosso Destino (inventário). Deve poder gerar diagnósticos em datas 
passadas, podendo conhecer e analisar o estado de nosso inventário em 
diferentes períodos de tempo. Estes relatórios são importantes para avaliar se os 
resultados obtidos, após a execução dos projetos definidos em nossos Planos de 
Trabalho, foram favoráveis ou não, podendo decidir se é necessário fazer 
alterações no Plano. 

 Comparativas: relatórios que nos permitiram fazer uma análise da evolução 
sofrida pelas diferentes variáveis de nosso inventário turístico a través do tempo, 
podendo detectar variações significativas. Por exemplo, podemos saber como 
mudou trimestralmente nossa capacidade hoteleira entre dois anos específicos. 

 
Todos estes formulários usam a capacidade do sistema para manter versões de 

todas as alterações realizadas nos formulários dos recursos de nosso inventário. 
 

1.1.1.1 Formulários oficiais 
 

A solução deverá poder gerar para cada serviço, empresa e atrativo do banco de 
dados, o seu formulário oficial preenchido, seguindo o padrão INVTUR do Ministério de 
Turismo (MTUR). 

Esta função é essencial para permitir uma manutenção rápida e eficaz dos dados 
do inventário turístico ao longo do tempo. Desta forma, antes de fazer atualizações de dados, 
os pesquisadores gerarão as fichas dos serviços, empreendimentos e atrativos a serem 
visitados, imprimirá as fichas e apenas marcará aqueles campos de informação que tenham 
sofrido alguma alteração, procedendo depois ao preenchimento das diferencias no sistema.  

Abaixo, lista-se as 3 categorias e os tipos de informações requeridas dos 
formulários oficiais. Atenta-se ainda, ao fato de que cada tipo de informações, possui 
subtipos.  

O acesso completo as informações do INVTUR do MTUR podem ser observadas 
no sitio eletrônico: http://www.inventario.turismo.gov.br/invtur/jsp/formularios/ 
 
Categoria A – Infraestrutura de Apoio ao Turismo 

A.1 – Informações básicas do município 

A.2 – Meios de acesso ao município 

http://www.inventario.turismo.gov.br/invtur/jsp/formularios/
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A.2.1 – Acesso rodoviário  

A.2.2 - Acesso ferroviário 

A.2.3 – Acesso aeroviário 

A.2.4 – Acesso aquaviário 

A.3 – Sistema de comunicação 

A.4 – Sistema de segurança 

A.5 – Sistema de saúde 

A.6 – Sistema educacional 

A.7 – Outros serviços e equipamentos de apoio 

A.7.1 – Locadoras de imóveis para temporadas 

A.7.2 – Compras especiais 

A.7.3 – Comércio turístico  

A.7.4 – Serviços bancários 

A.7.5 – Serviços mecânicos e postos de combustíveis 

A.7.6 – Representações diplomáticas 

 
Categoria B – Serviços e Equipamentos Turísticos 

B.1.1 - Meios de Hospedagem 

B.1.2 – Outros tipos de acomodação 

B.2 – Serviços e equipamentos para alimentos e bebidas 

B.3 - Serviços e equipamentos para agências de turismo 

B.4 - Serviços e equipamentos de transporte turístico 

B.5.1 – Espaços para eventos 

B.5.2 – Serviços para eventos 

B.6.1 – Parques 

B.6.2 – Espaços livres e áreas verdes 

B.6.3 – Instalações esportivas 

B.6.4 – Instalações náuticas 

B.6.5 – Espaços de diversão e cultura 

B.6.6 – Outros espaços de recreação 

B.7.1 – Informações Turísticas 

B.7.2 – Entidades associativas e similares 

B.7.3 – Guiamento e condução turística 

 
Categoria C – Atrativos Turísticos 

C.1.1 - Relevo Continental 

C.1.2 - Zona Costeira 

C.1.3 - Relevo Cárstico 

C.1.4 - Hidrografia 
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C.1.5 - Unidades de Conservação 

C.2.1 - Conjuntos Arquitetônicos 

C.2.2 a 2.6 - Sítios etc 

C.2.7 a 9 - Lugares de manifestações de fé 

C.2.10 - Arquitetura Civil 

C.2.11 a 13 - Arquitetura oficial, militar e religiosa 

C.2.14 a 17 - Arquitetura industrial, agrícola, funerária 

C.2.18 - Obras de interesse artístico 

C.2.19 a 24 - Ruínas, centro cultural, teatro , cineclube 

C.2.25 a 27 - Gastronomia, artesanato, trabalhos manuais 

C.2.28 - Formas de expressão 

C.2.29 - Personalidades 

C.3 - Atividades econômicas 

C.4 - Atrações técnicas e científicas 

C.5 - Eventos Programados 

 
1.1.1.2 Relatórios Estatísticos Quantitativos 
 
Estatísticas Quantitativas num momento do tempo dos segmentos seguintes: 
Hospedagem, Alimentação, Agências Turísticas, Transportes, Lazer e Entretenimento, 
empresas de Serviços e Lugares para Eventos, e Outras empresas Turísticas  

Parâmetros de entrada: data da análise. 

Tabelas e Gráficos:  

 Distribuição das empresas por tipologia (pizza); 

 Para cada tipologia um gráfico que mostre a distribuição de empresas pelas suas sub-
tipologias (pizza); 

 Distribuição dos médios de hospedagem pela sua tipologia (barras);  

 Distribuição das empresas de hospedagem pela sua tipologia;  

 Distribuição das empresas de hospedagem pela sua tipologia e Município ou distrito 
(linhas); 

 Quantidade de empregos permanentes gerados no segmento (indicador linear); 

 Quantidade de empregos temporários gerados no segmento (indicador linear); 

 Quantidade de empregos para pessoas com necessidades especiais gerados no segmento 
(indicador linear); 

 Distribuição da geração de emprego por sub-tipologia (barras); 

 Distribuição do emprego por município e bairro (barras); 

 Principais origens internacionais dos visitantes (pizza); 

 Principais origens nacionais dos visitantes (pizza); 

 Número anual de visitantes (indicador linear); 

 Taxa de desempenho/ocupação anual (indicador linear); 

 Visitantes por âmbito (pizza); 

 Meses de melhor desempenho/ocupação (pizza); 

 Meses de pior desempenho/ocupação (pastel); 

 Capacidade habitacional no destino cruzado pelo tipo de quarto (gráfico de barras junto 
com  tabela de detalhe); 
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 Capacidade habitacional no destino cruzado pelo município e bairro (gráfico de barras 
junto com tabela de detalhe); 

 

Estatísticas Quantitativas num momento do tempo dos segmentos seguintes: Segurança, 
Saúde, Educação, Comunicação e Outras empresas de suporte. 

Parâmetros de entrada: data da análise. 

Tabelas e Gráficos:  

 Distribuição das empresas por tipologia (pizza); 

 Distribuição das empresas por tipologia (barras); 

 Distribuição das empresas por tipologia, município/distrito (linhas); 

 Quantidade de empresas por tipologia (gráfico de barras junto com tabela de detalhe); 

 Quantidade de empresas por tipologia e sub-tipologia agrupadas pelo seu município ou 
bairro (gráfico de barras junto com  tabela de detalhe); 

 

Estatísticas Quantitativas num momento do tempo dos segmentos seguintes: Atrativos 
Naturais, Atrativos Culturais, Atividades Econômicas, Realizações Científicas/Artísticas e 
Eventos 

Parâmetros de entrada: data da análise. 

Tabelas e Gráficos:  

 Distribuição dos atrativos por tipologia (pizza); 

 Para cada tipologia um gráfico que mostre a distribuição dos atrativos pelas suas sub-
tipologias (pizza); 

 Distribuição dos atrativos por tipologia (barras); 

 Distribuição dos atrativos por tipologia e município/distrito (linhas); 

 Quantidade de empregos permanentes gerados no segmento (indicador linear); 

 Quantidade de empregos temporais gerados no segmento (indicador linear); 

 Quantidade de empregos gerados para pessoas com necessidades especiais por 
segmento (indicador linear); 

 Distribuição da geração de emprego por tipologia dos atrativos (barras); 

 Distribuição do emprego por município (barras); 

 Principais origens internacionais dos visitantes (pizza); 

 Principais origens nacionais dos visitantes (pizza); 

 Número anual de visitantes (indicador linear); 

 Taxa de desempenho/ ocupação anual (indicador linear); 

 Visitantes por âmbito (pizza); 

 Meses de melhor desempenho (pizza); 

 Meses de pior desempenho (pizza); 

 Quantidade de atrativos por tipologia (gráfico de barras junto com  tabela de detalhe); 

 Quantidade de atrativos por tipologia e sub-tipologia agrupadas pelo seu município/distrito 
(gráfico de barras junto com tabela de detalhe); 

 

Estatísticas Qualitativas num momento do tempo dos segmentos seguintes: Atrativos 
Naturais, Atrativos Culturais, Atividades Econômicas, Realizações Científicas/Artísticas, 
Eventos , Hospedagem, Alimentação, Agências Turísticas, Transportes, Lazer e 
Entretenimento, empresas de Serviços e Lugares para Eventos, e Outras empresas 
Turísticas. 

Parâmetros de entrada: data da análise. 

Tabelas e Gráficos:  

 Gráfico com cargo x segmento por município outro por região. Gráfico de barras 
representando município, cada barra um segmento, as barras serão divididas pelos 
cargos; 
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 Calcular média de salário por cargo. Cargos x valor médio por segmento de cada município 
outro por região. Gráfico de barras representando o segmento por município, cada barra 
um cargo; 

 Gráfico com total de permanentes, temporários x segmento e por município, outro por 
região. Gráfico de barras por municípios, sendo na horizontal por segmentos e as barras 
divididas pelas opções de respostas; 

 Gráfico com segmento x tipo de contratação por município e por região. Gráfico de barras 
por municípios, na horizontal por segmentos e as barras divididas pelas opções de 
respostas; 

 Gráfico com Total de empresas que tem ou não x segmento e por município e por região. 
Gráfico de barras por municípios, na horizontal por segmentos e as barras divididas pelas 
opções de respostas; 

 Gráfico com sim e não por município e outro por região. Gráfico de barras por municípios, 
na horizontal por segmentos e as barras divididas pelas opções de respostas; 

 Gráfico com Total de empresas expressando o tipo de investimento x segmento e por 
município. Gráfico de barras por municípios, na horizontal por segmentos e as barras 
divididas pelas opções de respostas; 

 Gráfico apontando idade dos empreendimentos por segmento e município. Calcular o 
tempo de existência até agosto de 2013. Uma média de tempo de existência por município; 

 Relatório apontando lista de empresas sem CNPJ por município. Gráfico de linha, uma 
linha-CNPJ e uma linha CADASTUR, horizontal – municípios. Gráfico apontando número 
que possuem e não possuem x segmento em cada município. 

 Sinalização de acesso/ sem informação/ turística. Gráfico de barras por municípios, na 
horizontal por segmentos e as barras divididas pelas opções de respostas. Gráfico com 
Total de empresas que possuem e não possuem x segmento e por município. Pela região 
a horizontal serão os municípios; 

 Gráfico com Total de empresas que contam com cada forma de pago especificada na 
pesquisa x segmento e por município. Gerar relatório com lista dos que não aceitam cartão 
de crédito. Gráfico de barras por municípios, na horizontal por segmentos e as barras 
divididas pelas opções de respostas; 

 Gráfico com Total de empresas x cada forma de reserva x segmento e por município e 
outro por região. Gráfico de barras por municípios, na horizontal por segmentos e as 
barras divididas pelas opções de respostas;  

 Gráfico com Total de empresas que atendem ou não em outro idioma x segmento e por 
município e pela região; 

 Calcular uma média de pessoas atendidas por município e pelos segmentos de 
hospedagem, alimentação e agência e transformar em porcentagem. Gráfico – horizontal/ 
municípios, cada barra representando o numero total de pessoas atendidas e os 
segmentos representados percentualmente dividindo as barras; 

 Necessita melhoria na instalação. Gráfico com quantidade x sim ou não x segmento x 
município. Gerar relatório apontando quais são mais citadas. Gráfico de barra, por 
município representando todos os segmentos + relatório apontando as 5 principais 
melhorias mais citadas; 

 Gráfico com quantidade x Organização, Limpeza, Uniformização da equipe, Cortesia e pró-
atividade da equipe x segmento por município. Gráfico de barra por município 
apresentando na horizontal os segmentos; 

 Nível de conhecimento do empreendimento. Gráfico com quantidade x Ruim, Bom, Muito 
Bom x segmento por município. Gráfico de barra por município representando na 
horizontal os segmentos. 

 Nível de conhecimento do município e região. Gráfico com quantidade x Ruim, Bom, Muito 
Bom x segmento por município. Gráfico de barra por município representando na 
horizontal os segmentos. 
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 Preços. Gráfico com Baixa Temporada, Alta Temporada, Durante semana, Final de 
semana, Feriados, Preços promocionais, Media de preços x por município. Gráfico de 
barra representando na horizontal os municípios; 

 Preços. Gráfico com média de preço mínimo em baixa e alta temporada por segmento por 
município. Gráfico do segmento de meio de hospedagem e na horizontal por município; 

 Média de preço mínimo. Somar os preços mínimos por segmento e tirar média. Em um 
gráfico de barras representará por município a média de todos os segmentos. Horizontal-
segmentos; 

 Média de gasto diário. Somar a média de cada segmento calculada por município e 
representar em um gráfico. Gráfico que represente a média de gasto diário, na horizontal 
tenha os municípios, e as barras sejam divididas pelo segmento. Ou seja, a barra 
representando o gasto médio total, e o valor que cada segmento representa; 

 Meios de divulgação. Gráfico com quantidade x Site, Redes sociais, Folhetearia, Feiras e 
eventos, Mídia impressa, outros. Gráfico de barra por município representando na 
horizontal os segmentos. 

 Meios de comercialização. Gráfico com quantidade E-commerce, Agências de receptivo,  
Agências de turismo, Operadoras, Outros x segmento por município. Gráfico de barra por 
município representando na horizontal os segmentos; 

 Investimentos em promoção e comercialização. Gráfico com quantidade R$500,00, De 
R$500,00 a R$1500,00, De R$1500,00 a R$3000,00, De R$3000,00 a R$4500,00, Acima 
de R$4500,00. Gráfico de barra por município representando na horizontal os segmentos.  

 Plano de MKT. Gráfico com quantidade x  sim, não x segmento por município. Gráfico de 
barra por município representando na horizontal os segmentos; 

 Site/ redes sociais. Gráfico com Total de empresas que possuem e não possuem x 
segmento e por município. Gráfico de barra por município na horizontal apontando 
segmentos; 

 Ações em parceria. Gráfico com quantidade Público-privada, Privada-privada, privada 
terceiro setor x segmento por município. Gráfico de barra por município representando na 
horizontal os segmentos. 

 Fornecedores da região. Gráfico com quantidade x  sim, não x segmento por município. 
Relatório motivos de não fazerem parceria com a região. Gráfico de barra, por município 
representando todos os segmentos + relatório apontando as 5 principais motivos do não; 

 Facilidade dos meios de hospedagem para portadores de necessidades especiais. Gráfico 
com Total de empresas que possuem e não possuem x segmento e por município. Gráfico 
com Total de empresas x segmento na cidade. 

 Associados a entidades do setor. Gráfico com Total de empresas que são e não são x 
segmentos e por município. Gerar relatório com lista dos que são associados. Gráfico de 
barras, por município e na horizontal o segmento.  

 Qualidade do acesso. Gráfico com quantidade x ruim, bom, muito bom x segmento por 
município.  

 
1.1.1.3 Relatórios Comparativos no Tempo 
 
Estudos Comparativos no Tempo dos segmentos seguintes: Hospedagem, Alimentação, 
Agências Turísticas, Transportes, Lazer e Entretenimento, Empresas de Serviços e Lugares 
para Eventos, Outras Empresas Turísticas, Empresas de Saúde, Empresas de Segurança, 
Empresas de Comunicação, Empresas de Educação, Outras Empresas de Suporte, 
Atrativos Naturais, Atrativos Culturais, Atividades Econômicas, Realizações 
Científicas/Artísticas e Eventos. 

Parâmetros de entrada:  

 Data de início do estudo; 
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 Data de fim do estudo; 

 Tipo de Analise: Anual, Trimestral, Mensal, Semanal ou Diário. 

Tabelas e Gráficos:  

 Quantidade de empresas em cada período da análise (barras); 

 Quantidade de empresas em cada período da análise por tipologia da empresa (linhas); 

 Capacidade (quartos, leitos, mesas, etc.) das empresas em cada período da análise 
(barras); 

 Tabela com a relação de todas as empresas e sua capacidade por tipologia em cada 
período analisado (tabela dinâmica com subtotais e totais); 

 
1.1.2 Exploração de Dados da Demanda Turística 
 

A ferramenta deverá conter campos para inserção de dados sobre o fluxo turístico 
nos atrativos turísticos das cidades de acordo com o perfil do visitante ao longo de diferentes 
períodos de tempo configuráveis. 

A ferramenta, deverá ainda expor gráficos e tabelas para todas as variáveis que 
os formulários contiverem, conforme detalhado neste Anexo I.  

A ferramenta deve receber dados sobre a taxa de ocupação nos meios de 
hospedagem e gerar relatórios estatísticos desta taxa ao longo do tempo, conforme 
detalhado no anexo I. 

A ferramenta irá armazenar as pesquisas feitas ao longo dos anos e nenhum 
usuário poderá apagar uma pesquisa salva no sistema.  

 
1.1.2.1 Relatórios Estatísticos 
 
Análise das Variáveis de Demanda 

Parâmetros de entrada:  

 Data de início das pesquisas 

 Data de fim das pesquisas 

 Pesquisas 

 Municípios 

Tabelas e Gráficos:  

 Tipo de visitante (Turista / Excursionista) 

 Idade 

 Renda 

 Gasto Médio 

 Meio de Transporte utilizado 

 Modo de Viajar (em família, em grupo, só, etc.) 

 Organização da Viagem (por agência o sem agência) 

 Sexo 

 Escolaridade 

 Ocupação 

 Como tomou conhecimento do Destino 

 Meio de Hospedagem Utilizado 

 Quantidade de vezes que visitou a cidade 

 Expectativa de retorno à cidade 

 Atrativos visitados 

 Qualificação da infraestrutura da cidade 

 Avaliação de Equipamentos e Serviços 
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 Nº de dias que permaneceu ou que pretende permanecer na cidade 

 
1.2 Fichas de Promoção Turística dos Recursos de Inventário 
 

A promoção turística é um dos pontos cruciais do desenvolvimento turístico, e ao 
mesmo tempo um dos mais complexos de organizar. 

Um dos principais gargalos do CITMAR é assegurar que os 3 (três) canais de 
promoção que já se encontram em funcionamento, estejam sempre atualizados, 
assegurando que a mensagem seja única e coerente, e dando uma imagem profissional do 
destino. 

A solução deverá proporcionar um ponto único de gestão para todos dados 
relacionados com os recursos que formam a oferta turística dos destinos. Uma gestão que 
abrange as fichas técnicas (Inventário Turístico do Ministério) e a gestão das informações 
comerciais. 

A ferramenta deverá cobrir as seguintes premissas funcionais: 

 A separação entre informações técnicas e comerciais deve ser total, mantendo 
fichas separadas com uma estrutura de dados distinta; 

 A estrutura de dados das fichas comerciais deverá estar formatada pelos  
seguintes campos: 
o Textos comerciais. Título, texto curto e texto descritivo longo. 
o Imagens comerciais 
o Documentos a partilhar com o público em geral (informações sobre 

atividades disponíveis, tabelas de preços, ofertas, flyier comercial, etc.) 

 Deve proporcionar ferramentas para ajudar na tradução dos textos comerciais; 

 Deve proporcionar ferramentas para ajudar na tradução das imagens a partilhar 
(Imagens, Título e Descrição) 

 Deve proporcionar ferramentas para ajudar na tradução dos documento a 
partilhar (Documentos, Título e Descrição) 

 Deve proporcionar suporte para traduzir os conteúdos em três idiomas: 
Português, Espanhol e Inglês; 

 Estas fichas também devem possuir controle de versões. 
 

1.3 Link de Acesso aos Dados Turísticos do Inventário 
 

O CITMAR deseja aproveitar o banco de dados de informações turísticas que será 
criado no projeto, para permitir que cidadãos, visitantes e turistas possam consultar as 
informações. 

A integração destes 3 (três) aplicativos por parte da Contratada está fora do 
escopo do presente termo. 

Com este Link de Dados, um desenvolvedor de software poderá recuperar dados 
do sistema de informações turísticas, utilizando métodos HTTP padrão. 

A contratada deverá fornecer de 3 licenças de uso do Link de Dados para permitir 
a integração as 3 (três) soluções de promoção turística disponíveis na região: o Website de 
informações turísticas, o aplicativo para celulares e a tela de toque. 

Este conector de dados deverá permitir: 

 Acesso seguro (HTTPS) a todas as informações turísticas dos serviços, 
equipamentos e atrativos do inventário que se encontram prontos para serem 
promovidos; 
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 Desenvolver Portais ou Aplicativos Móveis que mostrem todas as informações 
turísticas da cidade; 

 Executar consultas simples e avançadas sobre os recursos do inventário; 

 Obter toda a informação técnica associada a um recurso; 

 Acesso aos conteúdos multimídia associados a fichas dos recursos (promoção) 

 Livrarias para facilitar o desenvolvimento usando as seguintes plataformas 
tecnológicas: PHP, Ruby, Objective-C, C, Java y .NET. 

 
1.4 Treinamentos 
1.4.1 Premissas 
 

Será de responsabilidade da Contratada a condução de treinamentos com o 
objetivo de capacitar plenamente todos os envolvidos na Solução nos conceitos necessários 
para sua operação. 

Os treinamentos deverão contemplar métodos teóricos e práticos de transferência 
de conhecimento, objetivando nivelar o conhecimento dos participantes nos tópicos 
abordados, bem como demonstrar as boas práticas de utilização das ferramentas. 

Todo e qualquer material de suporte utilizado para a condução dos treinamentos 
(apresentações, apostilas, manuais etc.) deverão apresentar-se no idioma Português- Brasil, 
devendo a contratada indicar o técnico responsável para orientação sobre o referido material. 

O CITMAR ficará responsável por oferecer toda a estrutura necessária (salas de 
treinamento, computadores, acesso à internet, equipamentos de projeção) para a realização 
dos treinamentos. 

Os treinamentos deverão ser realizados na cidade de Itajaí, dentro da faixa de 
horário de 08 h às 17 horas. 

 
1.4.2   Calendário  
 

A execução dos treinamentos será realizada antes de 05(cinco) dias após 
solicitação. 

 
1.4.3   Módulos de Treinamento 
 

Os treinamentos são divididos em módulos destinados aos diferentes perfis de 
utilização da Solução, e são ministrados a partir do formato Workshop, conforme as 
condições definidas abaixo: 
 

b) Workshop 
Os workshops são treinamentos personalizados, com aulas práticas que serão 
ministrados após a implantação, usando como base de repasse o próprio ambiente da 
Solução disponibilizada. 
O objetivo do Workshop é que os usuários da Solução sejam familiarizados com o 
ambiente de produção da Solução. 

A seguir informamos dos detalhes de cada treinamento. 
 
1.4.3.1 Metodologia MTUR/INVTur Inventário Turístico 
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 Descrição 

PERFIL Coordenadores e pesquisadores do projeto de 
levantamento do Inventário Turístico. 

PRÉ-REQUISITOS Nenhum 

OBJETIVOS PRINCIPAIS  Apresentar a metodologia INVTur e particularidades 
a serem observadas no levantamento e no 
lançamento das informações 

 Apresentar a aplicabilidade do método no sistema 
de banco de dados 

 Apresentar os principais pontos a serem 
observados na condução do projeto de construção 
e atualização do inventário da oferta turística 

FORMATO DE 
APRESENTAÇÃO 

Workshop 

DURAÇÃO 4 horas 

TÓPICOS ABORDADOS  Introdução à Metodologia do Inventário Turístico do 
Ministério do Turismo do Brasil – MTUR/INVTUR. 

 Benefícios do uso do sistema de banco de dados 
para o gerenciamento e exploração dos dados do 
Inventário Turístico. 

 Método de trabalho para o levantamento: pesquisa 
de gabinete e pesquisa de campo 

 Cronograma: aspectos e montagem 

 Explicação dos campos a serem preenchidos para 
cada um dos segmentos que formam parte do 
Inventário 

NÚMERO MAXIMO DE 
PARTICIPANTES 

30 (trinta) participantes 

1.4.3.2 Ferramentas de gestão 

 Descrição 

PERFIL Coordenadores e pesquisadores do projeto de 
levantamento do Inventário Turístico, assim como aos 
diretores ou gestores da Instituição 

PRÉ-REQUISITOS Conhecimentos básicos de Inventário da Oferta Turística 

OBJETIVOS PRINCIPAIS  Apresentar a estrutura de funcionamento e 
manuseio da solução de banco de dados 
desenvolvida no projeto 

 Apresentar modelos comparativos do método 
MTUR/INVTur e a solução do banco de dados 
desenvolvida no projeto 

 Apresentar o modelo de trabalho junto com as 
pesquisas de demanda disponíveis na solução de 
banco de dados desenvolvida no projeto 

FORMATO DE 
APRESENTAÇÃO 

Workshop 

DURAÇÃO 4 horas 
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TÓPICOS ABORDADOS  Entrada na solução de banco de dados  

 Acessos restritos por usuário. 

 Estrutura do Portal: Menus, Layout de telas, etc. 

 Home: Layout da Home 

 Área de Dados pessoais 

 Inventário Turístico 

 Busca via Mapas 

 Pesquisas de Demanda 

 Utilidades – Mapas 

 Suporte Técnico: Wiki – Fóruns. 

NÚMERO MAXIMO DE 
PARTICIPANTES 

30 (trinta) participantes 

1.4.3.3 Lançamento de Dados  no Inventário Turístico 

 Descrição 

PERFIL Coordenadores e pesquisadores do projeto de 
levantamento do Inventário Turístico. 

PRÉ-REQUISITOS Ter realizado o curso 1.4.3.2 Ferramentas de gestão  
Ter um bom conhecimento da Metodologia de Inventário 
Turístico do Ministério de Turismo do Brasil – 
MTUR/INVTur 2011. Para resolver este pré-requisito foi 
preparado o curso de formação OPCIONAL 1.4.3.1 
Metodologia MTUR/INVTur Inventário Turístico 

OBJETIVOS PRINCIPAIS  Apresentar isoladamente cada campo do inventário 
de acordo com os Grupos de segmentos 

 Apresentar e praticar os lançamentos nos 
formulários 

 Efetuar buscas para editar os dados do Inventário 

FORMATO DE 
APRESENTAÇÃO 

Workshop 

DURAÇÃO 8 horas 

TÓPICOS ABORDADOS  Home do Inventário Turístico e Segmentos. 

 Lançamento de novos dados – Introdução a 
Estrutura, Layout  e Tipos de Campos dos 
Formulários. Campos dependentes, Campos 
Obrigatórios, Campos de Múltipla seleção, Campos 
de Data, Sinais de pontuação nos números, 
mensagens de  erro de validação, mensagens de 
sucesso. 

 Áreas funcionais especiais dos Formulários 
o Documentos 
o Endereços 
o Posicionamento em Mapa (Latitude e 

Longitude) 
o Contatos 
o Horários de Funcionamento 
o Arquivos/Documentos e Fotos. Restrições. 
o Conservação 

 Campos mais relevantes para uma exploração 
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adequada dos dados do Inventário. 

 Correspondências entre Formulários do Ministério 
2011 e Formulários de entrada de Dados da 
Solução:  

o Exemplos de Grupo A 
o Exemplos de Grupo B 
o Exemplos de Grupo C 

 Busca e Edição de Cadastros do Inventário 
o Formulários de Busca Avançada 

 Auditoria e controle 
o Relatórios de controle dos acessos, 

alterações realizados pelos usuários no 
sistema. 

NÚMERO MAXIMO DE 
PARTICIPANTES 

30 (trinta) participantes 

1.4.3.4 Uso Gerencial da Solução – Ferramentas 

 Descrição 

PERFIL Diretores, gestores ou consultores da Instituição 

PRÈ-REQUISITOS Conhecimentos básicos de conceitos estatísticos e de 
análise/visualização de dados 
Ter realizado o curso 1.4.3.2 Ferramentas de gestão 

OBJETIVOS PRINCIPAIS  Ferramentas de inteligência de negócio disponíveis 
na solução 

 Conhecimento de usuário de todas as 
funcionalidades disponíveis nas ferramentas de 
inteligência de negócio para extrair o máximo dos 
relatórios e quadros de mando desenvolvidos no 
sistema. 

 Diferenças no uso dos distintos tipos de 
ferramentas 

FORMATO DE 
APRESENTAÇÃO 

Workshop 

DURAÇÃO 5 horas 

TÓPICOS ABORDADOS  Personalização da aparência dos relatórios  

 Introdução as Ferramentas de Inteligência de 
negócio: 

o A gestão de documentos (relatórios, painéis 
de indicadores, etc.) 

o A ferramenta de visualização e navegação 
pelos relatórios do sistema. 

o Ferramenta de análise de Tabelas 
Dinâmicas (tabelas de de campos cruzados) 

o Painéis de Indicadores (Dashboards) 

 Manual de usuário online das ferramentas de 
inteligência 

 Documentos 
o Navegar pelos recursos disponíveis no 

sistema 
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o Organizar os seus próprios recursos 
o Planejar a execução automática de 

relatórios 

 Visualizador de Relatórios 
o Navegar pelas páginas dos relatórios 
o A barra de ferramentas e o menu principal 

de ações 
o O modo interativo e os distintos tipos de 

relatórios 
o Alterar um relatório in-situ e salvar os 

alterações 

 Ferramenta de análise de Tabelas Dinâmicas 
o As dimensões e as medidas 
o A barra de ferramentas  
o Alterar uma tabela in-situ e salvar os 

câmbios 

 Painéis de Indicadores (dashboards) 
o Estrutura de um quadro de mandos. 

Seletores e Visualizadores. Tipos 
o Alterar os parâmetros de um Visualizador ou 

Seletor 
o Criar um quadro de mandos e trabalhar com 

os Visualizadores predefinidos 

NÚMERO MAXIMO DE 
PARTICIPANTES 

20 (vinte) participantes 

1.4.3.5 Exploração de dados do Inventário Turístico 

 Descrição 

PERFIL Diretores, gestores ou consultores da Instituição 

PRÉ-REQUISITOS Ter realizado os cursos: 
 1.4.3.2 Ferramentas de gestão 
1.4.3.3 Lançamento de Dados  no Inventário Turístico 
1.4.3.4 Uso Gerencial da Solução – Ferramentas 

OBJETIVOS PRINCIPAIS  Extrair relatórios e explorar dados do Inventário 
Turístico para fins de planejamento estratégico 

 Utilizar as ferramentas como parâmetro gerencial e 
suporte na tomada de decisões 

 Avaliar as potencialidades do destino e a sua 
evolução 

FORMATO DE 
APRESENTAÇÃO 

Workshop 

DURAÇÃO 4 horas 

TÓPICOS ABORDADOS  Relatórios dos resultados de uma busca no 
Inventário 

o Tabela Resumida 
o Relatório Completo MTUR-INVTur 
o Relatório Completo MTUR-INVTUR Offline 

(por email) 

 Relatórios estatísticos predefinidos para todos os 
segmentos do Inventário 
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 Relatórios comparativos no tempo predefinido para 
todos os segmentos do Inventário 

 Painéis de Indicadores predefinidos de todos os 
segmentos do Inventário 

 Trabalho eficiente: planejar a geração automática 
de relatórios 

NÚMERO MAXIMO DE 
PARTICIPANTES 

20 (vinte) participantes 

1.4.3.6 Exploração de dados da Pesquisa de Demanda 

 Descrição 

PERFIL Diretores, gestores ou consultores da Instituição 

PRÈ-REQUISITOS Ter realizado os cursos: 
1.4.3.2 Ferramentas de gestão 
1.4.3.4 Uso Gerencial da Solução – Ferramentas 

OBJETIVOS PRINCIPAIS  Extrair relatórios e explorar dados da Pesquisa de 
Demanda relacionada com o análise do Perfil do 
Visitante para fins de planejamento estratégico 

 Utilizar a ferramenta como parâmetro gerencial e 
suporte na tomada de decisões 

 Avaliar as potencialidades do destino e evolução 

FORMATO DE 
APRESENTAÇÃO 

Workshop 

DURAÇÃO 4 horas 

TÓPICOS ABORDADOS  O questionário de pesquisa. Estrutura, Perguntas e 
Tipo dos Campos 

 Exportar as respostas de um questionário ou 
pesquisa num Excel 

 Análise cruzado entre distintas pesquisas 

 Análise cruzado entre as pesquisas e os recursos 
do Inventário 

 Relatórios estatísticos predefinidos na pesquisa 

 Quadros de mandos predefinidos na pesquisa 

NÚMERO MAXIMO DE 
PARTICIPANTES 

20 (vinte) participantes 

 
1.5 Garantia e Manutenção 
1.5.1   Termos da Garantia 
 

A Contratada deverá disponibilizar, em período integral e pelo prazo do contrato 
de aluguel, conforme necessidade, estrutura de atendimento para manutenção corretiva do 
ambiente. 

A Contratada deverá arcar com todos os custos relativos a quaisquer 
manutenções corretivas realizadas dentro do período de aluguel. 

 
1.5.2  Premissas de Nível de Serviço (SLA) 
 



 

55 

 

O nível de serviço (SLA) que a contratada deverá proporcionar durante o período 
do contrato de aluguel deverá contemplar as seguintes premissas. 

 Casos Urgentes. Problemas que dificultam o trabalho diário com a Solução 
(áreas vitais) ou que estejam causando perda de visitantes e/ou de informações. 
Neste caso, a contratada deverá resolver o problema de forma definitiva em até 24 
(vinte e quatro) horas do registro formal da ocorrência. 

 Casos Importantes.  Problemas que afetam o funcionamento pleno da Solução 
de portal, mas que não implicam em perda de visitantes e/ou de informação. Neste 
caso, a Contratada deverá resolver o problema de forma definitiva em até 30 
(trinta) dias contados do registro formal da ocorrência. 

 Outros casos. Quaisquer outros problemas solucionáveis mediante 
lançamento de pacotes de atualização da Solução de portal. Neste caso, a 
Contratada deverá resolver o problema de forma definitiva em até 60 (sessenta) 
dias contados do registro formal da ocorrência. 

 
1.5.3 Outros Serviços 
 

A Contratada deverá especificar todos os custos dos serviços relacionados com as 
atividades requeridas para assegurar o correto funcionamento da Solução, assim como 
oferecer assistência para atividades relacionadas à geração e publicação de informações 
turísticas na Solução e alteração ou desenho de relatórios estatísticos. 

A empresa contratada deverá executar os trabalhos com a Solução durante todo o 
período do contrato.  

Os serviços deverão respeitar a seguinte lógica: 

 Serviços de Suporte Técnico;  

 Serviços de Assistência para Geração e Publicação de Informações Turísticas 
ou Relatórios Estatísticos. 

 
1.5.3.1     Serviços de Suporte Técnico.  

 
Estão diretamente relacionados com todas as atividades de apoio aos usuários 

para utilização das ferramentas que compõem a Solução, contemplando ainda a resolução 
de chamados conforme premissas de nível de serviço (SLA) definidas no item 1.5.2 
Premissas de Nível de Serviço (SLA). 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E PLANILHA DE CUSTOS 
 
 

CARTA PROPOSTA 
 

Local, ____/____/______.  
Ao  
Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar – CITMAR 
Comissão Permanente de Licitação  
 
 
Prezados Senhores,  
 
 
Declaramos aceitos os termos da Tomada de Preços N.º. 001/2015, apresentando-lhes 
proposta para contratação de empresa especializada para locação e gerenciamento de 
sistema de banco de dados para inventário da Oferta e Demanda Turística para o Consórcio 
Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar – CITMAR nos municípios a ele consorciados.  
 
Planilha de Custos 
 

Em que: 
a) LSI = Licença por Instituição  

ANO 1 

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE 
MÁXIMA / ANO 

   Soluções e Sistemas 

01 Sistema de Gestão do Inventário Turístico e Pesquisas de 
Demanda em modalidade SaaS para os Municípios de 
Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, 
Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. 

10 unid  

02 Licenças do Sistema de Gestão do Inventário Turístico e 
Pesquisas de Demanda em modalidade SaaS para os 
Municípios de Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, 
Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. 

LSI  

03 Sistema de Centro de Monitoramento do Turismo em 
modalidade SaaS para o CITMAR  

01 unid  

04 Licença do Sistema de Centro de Monitoramento do Turismo em 
modalidade SaaS para o CITMAR. 

01 unid  

05 200 Fichas promocionais para empresas e atrativos turísticos. Fichas  

06 3 Licenças de uso de uma completa REST API de Integração de 
Dados, para permitir integrar às informações turísticas do 
destino nos aplicativos de promoção do CITMAR. 

LSI  

 Serviços técnicos especializados 

07 50 horas para o desenvolvimento de relatórios e painéis de 
indicadores com índices regionais sob os dados do inventário. 

UST  

08 Capacitar os colaboradores dos Municípios de Balneário 
Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís 
Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo e do CITMAR no 
sistema de monitoramento e promoção do turismo 
(Treinamentos). 

Turma  
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b) Fichas = Licença pelas fichas de dados promocionais introduzidas no sistema 
c) Turma = Curso de duração de 6 a 12 horas com no máximo 30 participantes 

 
O valor global dessa proposta é de R$ _________________ 
(________________________________________________________________), conforme 
planilha acima. 
 
O prazo de validade dessa proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data 
da licitação. 
 
O prazo de início é de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de entrega da Ordem de 
Início pelo CITMAR. 
 
 
Representante Legal: 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome e Endereço da Empresa 
CNPJ N.º 
BANCO:CONTA PARA DEPÓSITO: 
AGENCIA: 
TITULAR: 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93. 

 

 
________________________________________________, (nome da empresa), 

com sede na ___________________________________________________________ 
(endereço da empresa), CNPJ ____________________________________, por seu 
representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/1993, 
acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que 
cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, 
ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Em ______ de __________________ de 2015. 
 

___________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do responsável (representante legal) e carimbo da empresa 

 
 
 
 


