Passo a Passo
Sistema de
Demandas

Secretaria de Desenvolvimento Regional

1- Para acessar o Portal
e entrar na plataforma Demandas:
1.1- Acesse: www.spsempapel.sp.gov.br
1.2- Clique: em ENTRAR

1.3-Insira os dados para LOGIN: CPF do
Prefeito e Senha (esses são fornecidos
pela Prodesp – enviada ao e-mail do prefeito).
Obs.: Armazenem sempre o nº de matrícula
do Prefeito, pois as Secretarias não possuem
acesso às informações dos gestores municipais. Em caso de perda, será necessário acionar o suporte da Prodesp.

1.4- Clique em ENTRAR.

1.5- Clique em SERVIÇOS:
1.6- Clique em DEMANDAS:

2- Primeiros passos na plataforma
2.1- Catálogo de portfólios: no canto superior
direito, como mostra a figura abaixo, é possível
acessar o catálogo de portfólios de todas as
Secretarias do Estado de São Paulo

2.1.1- Primeiro passo: selecione a
Secretaria de interesse:

2.1.2- Segundo passo: selecione
o Portfólio de interesse:

2.1.3- Terceiro Passo: Selecione o Item de interesse:

3-Página principal – botão PAINEL
3.1- Botão PAINEL: Esse botão mostra um Dashboard com dados referentes às Demandas em andamento dos municípios. No momento, está em branco/sem dados por conta de ajustes da Prodesp.

4- Página principal – botão ENTIDADE:
4.1- Botão ENTIDADE: Esse botão provê acesso aos dados do Município e seus representantes.

4.2- Acessando o botão ENTIDADES: é necessário complementar todos os dados do Prefeito,
bem como cadastrar os representantes.
Obs.: Toda e qualquer inserção de documentação e tramitação dentro do Demandas, deve ser
efetuada com a senha do Prefeito.

4.3 – Acesse: guia PREFEITO para atualização dos dados:

5- Página principal – botão DEMANDAS:
5.1- O botão DEMANDAS: é o mais importante, pois nele os municípios terão acessos aos
convênios disponíveis para cadastramento bem como às Demandas em andamento, com suas
respectivas situações (qual etapa do processo a Demanda se encontra). Abaixo a visão geral do
que os municípios podem visualizar.

5.2- Botões MINHAS DEMANDAS, OUTRAS DEMANDAS e MINHAS ASSINATURAS:
•Minhas Demandas: é o botão padrão, onde o sistema já demonstra logo quando entramos pelo botão
DEMANDAS;
•Outras Demandas: botão que exibe demais Demandas no sistema – o mesmo está desativado pela
Prodesp por modificações futuras;
•Minhas Assinaturas: botão onde o prefeito poderá verificar suas pendências de assinaturas de Termos
de Convênios e Termos de Ciência e Notificação.

5.3- Botão INCLUIR DEMANDA: Botão onde os municípios poderão solicitar pedidos de convênios,
pesquisando por portfólios de cada Secretaria.
Obs.: Esse botão passará por modificações. Atualmente, os pedidos para a Secretaria de Desenvolvimento Regional deverão ser realizados através de Ofício, direcionados a chefia de gabinete, não sendo
possível realizar através da plataforma Demandas.

5.4- Botão EMENDAS / DEMANDAS DISPOÍVEIS: Nesse botão os Municípios podem verificar a disponibilidade de recursos. Notem que, no exemplo abaixo, o botão DEMANDAS (verde) possui o número 3 ao
lado, informando que o Município possui três recursos disponíveis já aprovados para cadastramento.
Ao clicar botão que fica em evidência no sistema – EMENDAS / DEMANDAS DISPONÍVEIS, será possível
visualizar a origem desses recursos:
•Emendas = Recursos provenientes de Parlamentares;
•Liberadas para Cadastramento = Recursos provenientes da Secretaria/Governador

5.4.1- Visualizando uma EMENDA: Clicando em cima de EMENDAS, o Município conseguirá encontrar as
Emendas Parlamentares disponíveis.

Nessa etapa, o Município vai
visualizar os dados: nº da
Emenda – Beneficiário – Objeto – Secretaria – Valor e Super
Emenda.

Para visualizar os detalhes da Emenda, basta clicar no “olho verde”

Obs. Nomes no exemplo abaixo do Parlamentar e dados do Beneficiário foram removidos por
questões de sigilo. Mas nos casos normais, todos os dados serão exibidos aos Municípios.

5.4.2- Visualizando uma Demanda: clicando em LIBERADAS PARA CADASTRAMENTO, o Município
conseguirá encontrar as Demandas da Secretaria/Governador disponíveis.

Nessa etapa, o Município vai visualizar os dados: nº da Demanda – Secretaria – Portfólio – Valor

Para visualizar os detalhes da Demanda, basta clicar sobre o número da mesma, como mostra
a imagem abaixo. OBS.: assim que clicar na Demanda, ela já entrará na fase de Cadastramento,
onde será explicado o processo nos próximos passos.

5.4.3- Campo PESQUISAR: nessa área do sistema é possível realizar pesquisas de acordo com a necessidade do Município:
•Por Demanda;
•Por Item;
•Por Portfólio;
•Por Programa;
•Por Natureza do Objeto;
•Por Situação (fase do sistema que se encontra o Processo);
•Diligência: se a Demanda voltou para algum ajuste, solicitado pela Secretaria;
•Gerar Excel: gera relatório – exportação para Excel.

Para visualizar as Emendas/Demandas em andamento, basta verificar abaixo do filtro a tela com seus
respectivos apontamentos. Obs.: clicando no ícone da Impressora, é possível também realizar download
de relatórios.

6-Iniciando o cadastro de um convênio
6.1- Cadastrando uma EMENDA: Na tela abaixo, clique na “bolinha” que fica acima do “olho verde” para selecionar a Emenda que deseja dar inicio:

Após selecionar a Emenda, note que o Portfólio já está associado. Isso é realizado de acordo com
o pedido ao Parlamentar, não sendo possível a substituição do mesmo pela Secretaria. Apenas o
próprio Parlamentar pode solicitar a alteração do mesmo junto à Casa Civil. Assim que selecionada
a Emenda, clique em SALVAR para dar início ao processo de cadastro.

6.1- Cadastrando uma DEMANDA LIBERADA PARA CADASTRAMENTO: Na tela abaixo,
Basta clicar em cima do número da Demanda para dar inicio ao processo de cadastro.

7-Etapas do sistema Demandas
Dentro do sistema, os Municípios têm por obrigatoriedade realizarem 4 etapas:
1-Cadastramento da Emenda/Demanda;
2-Plano de Trabalho;
3-Assinaturas;
4-Processo Licitatório e Prestação de Contas.

8-Etapa: Cadastramento da Emenda/Demanda
8.1- Visão Geral: na tela abaixo, temos a visão geral da etapa de cadastramento.
IMPORTANTE! Todo cadastro, Upload de Arquivos e Tramitações devem ser realizadas
com a SENHA DO PREFEITO.

1-Portfólio: informando qual portfólio referente à Demanda;
2-Detalhes da Demanda: contendo todos os dados referentes à Demanda;
(Obs.: número do processo somente é gerado após a emissão da Minuta)

3-Fluxo da Demanda:
3.1-Informa a etapa atual da Demanda;
3.2-Botão para tramitação da Demanda;
3.3 -Botão para cancelamento da Demanda;
4-Resumo: Gera documento em PDF do resumo da Demanda = Processo;
5-Retângulos em Verde: Informando as obrigatoriedades dos Municípios na etapa atual.

8.2- CADASTRO: no momento do “Cadastro” (Obra ou Aquisição), o Município terá 3 obrigatoriedades iniciais:
•Cadastrar o Item da Demanda;
•Justificativa;
•Arquivos Anexados à Demanda - Upload do arquivo em PDF do CRMC do Município.

8.2.1- CADASTRAR O ITEM DA DEMANDA- CADASTRAR UMA OBRA: Clique em ADICIONAR:

Cadastrar Obra: Conforme figura abaixo, os dados para cadastramento deverão ser inseridos pelo
Município todos os dados referentes ao local da Obra.
Obs.: todos os campos obrigatórios estarão com um * ao lado.

•Objeto a ser conveniado: inserir a Descrição da Obra;
•Tipo de Obra: selecionar o tipo de obra – item de acordo com o portfólio cadastrado;
•Classificação da Obra: selecionar a classificação da obra;
•Valor Total Previsto do Objeto: inserir o valor total da;
(já com a contrapartida do Município, caso exista - próprio sistema fará o cálculo nos Detalhes da
Demanda)
Obs.: passível de ajuste no Plano de Trabalho;

•Endereço da Obra: inserir dados relacionados ao local onde a obra será executada; Obs.: todos
os campos obrigatórios estarão com um * ao lado.
Ao término do cadastro do endereço da obra, clicar no botão em “Azul” ADICIONAR. OBS.:
Caso exista mais de um endereço a ser cadastrado = obra em diversas ruas, repita o processo de
cadastro de “Endereço da Obra”.
Para finalizar, clique no botão em “verde” SALVAR.

Inserir Fotos do Local da Obra: Em SITUAÇÃO, ao lado direito, estará com um sinal de “Advertência”, informando que a obra possui uma pendência. Para realizar a inserção das fotos, clique na
“Engrenagem” ao lado esquerdo: GERENCIAR OBRA e então, clique na guia FOTOS:

Clique então em ADICIONAR FOTOS. Insira:
•Descrição da foto;
•Selecione o tipo de foto;
•Arquivo – Escolher Arquivo – Selecione a foto para o Upload
Ao término, clique no botão “verde” SALVAR.
Obs.: Para inserir mais fotos, repita os passos em ADICIONAR FOTOS.

IMPORTANTE! Caso o Município deseje cadastrar mais de uma obra, deverá repetir os
passos do item 8.2.1.

8.2.2- CADASTRAR O ITEM DA DEMANDA- CADASTRAR UMA AQUISIÇÃO:
Selecione o Item de Aquisição (já está de acordo com o portfólio) e clique em ADICIONAR:

Insira o VALOR do Item (já com a contrapartida, caso exista), a QUANTIDADE e clique no botão
“verde” SALVAR.

8.3- JUSTIFICATIVA: Esse campo será igual para o cadastramento de Demandas de Obras e/ou
Aquisição. Nesse campo, o Município deverá explanar a importância da obra e seus benefícios à
população. Ao final, clicar no botão “verde” SALVAR.

8.4- AQUIVOS ANEXADOS À DEMANDA- UPLOAD DO ARQUIVO EM PDF DO CRMC DO MUNICÍPIO: Esse campo será igual para o cadastramento de Demandas de Obras e/ou Aquisição.
IMPORTANTE! Todo cadastro, Upload de Arquivos e Tramitações devem ser realizadas com
a SENHA DO PREFEITO.
Nesse campo deverá ser anexado o arquivo em PDF do CRMC ATUALIZADO do Município. Para
isso, deve-se clicar no botão “verde” em AÇÕES:

Insira Senha do PREFEITO e clique no botão “verde” AUTENTICAR:

Clique em ESCOLHER ARQUIVO, insira o documento CRMC em PDF, e clique no botão “azul” SALVAR.

Certifique-se que o Documento esteja devidamente anexado, no campo abaixo:

Ao término do preenchimento das 3 etapas de obrigatoriedade no CADASTRAMENTO (1 – cadastro
do item da Demanda; 2 – Justificativa; 3 – Arquivos Anexados à Demanda - Upload do arquivo em PDF
do CRMC do Município), o Município terá que realizar a TRAMITAÇÃO da Demanda para a etapa da primeira análise da Secretaria, clicando no botão “azul” ENCAMINHAR PARA ANÁLISE DA SECRETARIA
DE DESTINO, informando novamente a Senha do Prefeito.

IMPORTANTE! Todo cadastro, Upload de Arquivos e Tramitações devem ser realizadas com
a SENHA DO PREFEITO. A plataforma Demandas só habilitará esse botão azul se TODAS as 3
etapas de obrigatoriedade estiverem devidamente preenchidas.

9- Etapa: Plano de Trabalho – PORTFÓLIO OBRAS
Nessa etapa, os Municípios deverão inserir todos os documentos referentes aos Convênios de
Obras. Os campos em “verde” são os campos editáveis aos Municípios, conforme imagem abaixo. As abas em “verde” são as que devem ser editadas pelos Municípios. As abas em “azul” são as
etapas já realizadas e etapas de ordem da Secretaria.

IMPORTANTE: o Próprio sistema, ao decorrer das etapas, monta o processo. Para visualizá-lo,
basta clicar ao lado direito, em “Resumo”, no botão “verde” GERAR PDF.

9.1- PREENCHIMENTO DO PLANO DE TRABALHO – PORTIFOLIO DE OBRAS:
9.1.1- ITENS DA DEMANDA: Nessa etapa os municípios deverão inserir todos os documentos referentes à obra. O sistema faz o apontamento de pendências, com sinal de “Advertência” em SITUAÇÃO. Para dar início ao processo de preenchimento do plano de trabalho,
clique na “engrenagem” ao lado esquerdo GERENCIAR OBRA:
IMPORTANTE! Todo cadastro, Upload de Arquivos e Tramitações devem ser realizadas
com a SENHA DO PREFEITO.

Assim que o Município acessar o GERENCIAR OBRAS, a guia OBRA DOCUMENTOS estará
com um sinal de “Advertência”, informando que existem pendências de documentação. Dentro dessa aba estarão todos os campos de obrigatoriedade do Município.

O Município deverá inserir o valor da planilha orçamentária no campo VALOR DA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA, e clicar no botão “verde” SALVAR.
IMPORTANTE: Esse valor poderá ser diferente do valor no momento do cadastro, de
acordo com o valor atualizado já com a contrapartida, caso a mesma exista.

IMPORTANTE: Os arquivos obrigatórios sempre estão sinalizados com um * “vermelho”.
Os documentos deverão ser, obrigatoriamente, em formato PDF. Caso o documento
tenha mais de uma página, o mesmo deverá estar SEMPRE em um único arquivo PDF.
Após salvar o Valor, o próximo passo é realizar o Uploads dos arquivos solicitados. Para realizar
o Upload, clique no botão “verde” UPLOAD.

Após clicar no botão de Upload, insira a Senha do Prefeito e clique no botão “verde” AUTENTICAR.

Em DESCRIÇÃO, insira o Nome do Arquivo. Clique em ESCOLHER ARQUIVO para anexá-lo.
Para concluir a ação de Upload, clique no botão “azul” ENVIAR ARQUIVO.

Verifique no ANEXO se o upload foi realizado. Clique no olho “verde” para Visualizar o documento inserido no sistema.

Repita os procedimentos explicados acima para UPLOADs de todos os documentos obrigatórios listados abaixo. Lembrando que todos devem estar no formato PDF, sempre em um
único arquivo.

IMPORTANTE: Em caso de Diligência = ajustes solicitados pela Secretaria, os novos
documentos deverão ser inseridos no mesmo no mesmo local de Upload do antigo.
O sistema vai colocar uma marca d’água no documento antigo escrito SEM EFEITO,
deixando o mais atual como documento válido.
Ex.: Caso seja solicitado um novo Memorial Descritivo, o Município deverá realizar o
upload no mesmo local que inseriu o Memorial Descritivo antigo.
NÃO É POSSÍVEL PERMITIDA A EXCLUSÃO DE DOCUMENTOS DE PROCESSO.

9.1.2- JUSTIFICATIVA: Nessa etapa, a justificativa só precisará ser atualizada caso ocorra
modificação em relação ao que foi cadastrado na etapa inicial de CADASTRAMENTO, sendo
que o município precisa clicar no botão “verde” SALVAR.

Caso o Município queira visualizar o documento em PDF, poderá clicar no botão “verde”
VISUALIZAR DOCUMENTO.

9.1.3- PLANO DE TRABALHO: O plano de trabalho é elaborado pelo próprio sistema, não
havendo necessidade de edição por parte dos Municípios. Só precisará ser atualizado caso
ocorra modificação em relação ao que foi cadastrado na etapa inicial de CADASTRAMENTO. Para realizar a atualização, o Município deverá clicar no botão “vermelho” RESTAURRAR
PLANO DE TRABALHO e sem seguida clicar no botão “verde” SALVAR.

Caso o Município queira visualizar o documento em PDF, poderá clicar no botão “verde”
VISUALIZAR DOCUMENTO.

9.1.4- ARQUIVOS ANEXADOS A DEMANDA: Etapa para Upload de documentação também
de obrigatoriedade do Município: DECLARAÇÃO DE RESERVA DE RECURSOS. Observe que
o arquivo CRMC, incluído na etapa de Cadastramento da Demanda consta nessa aba.

O procedimento é o mesmo explicado no item 9.1.1: - Após clicar no botão de Upload, insira a
Senha do Prefeito e clique no botão “verde” AUTENTICAR.

Clique em ESCOLHER ARQUIVO para anexá-lo. Para concluir a ação de Upload, clique no
botão “azul” SALVAR.

Verifique no ANEXO se o upload foi realizado. Clique no olho “verde” para Visualizar o documento inserido no sistema. Caso o Município queira realizar o Download do arquivo, pode
clicar no botão “azul” DONWLOAD.

IMPORTANTE! Os campos para DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO PLANO DE
TRABALHO não são Obrigatórios. Esses campos são usados pela Equipe Técnica
da Secretaria, caso seja necessária uma Diligência = Ajuste solicitado com arquivos
complementares. Os Municípios NÃO DEVEM inserir documentos nesses campos sem
solicitação por parte da Secretaria.

Após a inserção de toda documentação obrigatória, o Município deverá clicar, ao lado direito,
no botão “azul” ENCAMINHAR PARA ANÁLISE TÉCNICA. Lembrando que toda tramitação
deve ser realizada com a senha do Prefeito.
Obs.: Esse botão só estará habilitado se o Município inserir todos os documentos obrigatórios.

IMPORTANTE: CANCELAR DEMANDA- As Demandas poderão ser canceladas pelos
Municípios em casos específicos.
•Caso seja necessário realizar alguma alteração do ITEM DA DEMANDA (Obra ou Aquisição) –
o sistema não permite alteração/edição nessa etapa de Preenchimento do Plano de Trabalho,
sendo necessário cancelar a Demanda e refazê-la desde o inicio. Dessa forma, a Demanda
com o item atualizado passará por nova análise administrativa, evitando também que o Processo fique “poluído” com toda documentação antiga “Sem Efeito”;
•Cancelando uma Demanda de origem Parlamentar = Impositivas - o Município deve inserir o
motivo do cancelamento em JUSTIFICATIVA. Após justificar, deverá clicar no botão “vermelho”
CANCELAR DEMANDA.
IMPORTANTE: No caso de uma Demanda de origem Parlamentar = Impositivas: assim
que canceladas, as mesmas voltarão a ficar disponíveis para Cadastramento, seguindo
os passos do item 5.4 desse tutorial.
•Cancelando uma Demanda de origem de convênio com Secretaria/Governador – o Município
deve inserir o motivo do cancelamento em JUSTIFICATIVA. Após justificar, deverá clicar no
botão “vermelho” CANCELAR DEMANDA.
IMPORTANTE: No caso de uma Demanda proveniente de convênio com Secretaria/
Governador: o cancelamento deverá ser informado à Secretaria de Destino, expondo o
motivo, de forma que a mesma seja recadastrada e novamente disponibilizada ao Município. Assim que liberadas, as mesmas voltarão a ficar disponíveis para Cadastramento,
seguindo os passos do item 5.4 desse tutorial.

Para cancelar, a prefeitura deve clicar no botão “vermelho” CANCELAR DEMANDA” sempre
com o Login e Senha do Prefeito.

10- Etapa: Plano de Trabalho – PORTFÓLIO AQUISIÇÃO
Nessa etapa, os Municípios deverão inserir todos os documentos referentes aos Convênios
de Aquisição. As abas em “verde” são as que devem ser editadas pelos Municípios. As abas em
“azul” são as etapas já realizadas e etapas de ordem da Secretaria.
IMPORTANTE: o Próprio sistema, ao decorrer das etapas, monta o processo. Para visualizá-lo, basta clicar ao lado direito, em “Resumo”, no botão “verde” GERAR PDF.

Obs.: A etapa de Plano de Trabalho do Portfólio de Aquisição possui algumas diferenças em
relação à etapa de Plano de Trabalho do Portfólio de Obras. Os municípios devem seguir todas as
explicações contidas nesse tutorial.

10.1- PREENCHIMENTO DO PLANO DE TRABALHO – PORTIFOLIO DE AQUISIÇÃO:
10.1.1- ITENS DA DEMANDA: Nessa etapa os municípios poderão visualizar o item e realizar alteração de valor, caso seja necessário (sempre o valor total, já com a contrapartida, caso
exista). O próprio sistema faz os cálculos, separando os valores nos Detalhes da Demanda.

10.1.2- JUSTIFICATIVA: Nessa etapa, a justificativa só precisará ser atualizada caso ocorra
modificação em relação ao que foi cadastrado na etapa inicial de CADASTRAMENTO, sendo
que o município precisa clicar no botão “verde” SALVAR.

Caso o Município queira visualizar o documento em PDF, poderá clicar no botão “verde” VISUALIZAR DOCUMENTO.

10.1.3- MEMORIAL DESCRITIVO: Nessa etapa o Município deverá descrever as especificações e quantidade dos objetos a serem adquiridos. Ao término, clicar no botão
“verde” SALVAR.

Caso o Município queira visualizar o documento em PDF, poderá clicar no botão “verde”
VISUALIZAR DOCUMENTO.

10.1.3- ARQUIVOS ANEXADOS À DEMANDA: Etapa para Upload de documentação
de obrigatoriedade do Município:
Observe que o arquivo CRMC, incluído na etapa de Cadastramento da Demanda consta
nessa aba.
IMPORTANTE: Os arquivos obrigatórios sempre estão sinalizados com um * “vermelho”. Os documentos deverão ser, obrigatoriamente, em formato PDF. Caso
o documento tenha mais de uma página, o mesmo deverá estar SEMPRE em um
único arquivo PDF.

O procedimento é o mesmo explicado no item 9.1.1: - Após clicar no botão “verde” de
Upload, insira a Senha do Prefeito e clique no botão “verde” AUTENTICAR.

Clique em ESCOLHER ARQUIVO para anexá-lo. Para concluir a ação de Upload, clique
no botão “azul” SALVAR.

Verifique no ANEXO se o upload foi realizado. Clique no olho “verde” para Visualizar o
documento inserido no sistema. Caso o Município queira realizar o Download do arquivo,
pode clicar no botão “azul” DONWLOAD.

IMPORTANTE! Os campos para DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO PLANO DE TRABALHO não são Obrigatórios. Esses campos são usados pela Equipe
Técnica da Secretaria, caso seja necessária uma Diligência = Ajuste solicitado com
arquivos complementares. Os Municípios NÃO DEVEM inserir documentos nesses
campos sem solicitação por parte da Secretaria.

Após a inserção de toda documentação obrigatória, o Município deverá clicar, ao lado
direito, no botão “azul” ENCAMINHAR PARA ANÁLISE TÉCNICA. Lembrando que toda
tramitação deve ser realizada com a senha do Prefeito.
Obs.: Esse botão só estará habilitado se o Município inserir todos os documentos obrigatórios.

IMPORTANTE: CANCELAR DEMANDA- As Demandas poderão ser canceladas
pelos Municípios em casos específicos.
•Caso seja necessário realizar alguma alteração do ITEM DA DEMANDA (Obra ou
Aquisição) – o sistema não permite alteração/edição nessa etapa de Preenchimento
do Plano de Trabalho, sendo necessário cancelar a Demanda e refazê-la desde o inicio.
Dessa forma, a Demanda com o item atualizado passará por nova análise administrativa,
evitando também que o Processo fique “poluído” com toda documentação antiga “Sem
Efeito”;
•Cancelando uma Demanda de origem Parlamentar = Impositivas - o Município deve
inserir o motivo do cancelamento em JUSTIFICATIVA. Após justificar, deverá clicar no
botão “vermelho” CANCELAR DEMANDA.
IMPORTANTE: No caso de uma Demanda de origem Parlamentar = Impositivas:
assim que canceladas, as mesmas voltarão a ficar disponíveis para Cadastramento, seguindo os passos do item 5.4 desse tutorial.
•Cancelando uma Demanda de origem de convênio com Secretaria/Governador – o Município deve inserir o motivo do cancelamento em JUSTIFICATIVA. Após justificar, deverá
clicar no botão “vermelho” CANCELAR DEMANDA.
IMPORTANTE: No caso de uma Demanda proveniente de convênio com Secretaria/Governador: o cancelamento deverá ser informado à Secretaria de Destino,
expondo o motivo, de forma que a mesma seja recadastrada e novamente disponibilizada ao Município. Assim que liberadas, as mesmas voltarão a ficar disponíveis
para Cadastramento, seguindo os passos do item 5.4 desse tutorial.

Para cancelar, a prefeitura deve clicar no botão “vermelho” CANCELAR DEMANDA”
sempre com o Login e Senha do Prefeito.

11- Etapa: Assinaturas - FORMALIZAÇÃO
Nessa etapa, o Município deverá realizar a assinatura do TERMO DE CONVÊNIO e TERMO DE
CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO.
A assinatura é realizada digitalmente, pela plataforma Demandas pelo Gestor = Prefeito (a) do
Município. Existem duas formas de encontrar os documentos pendentes de assinaturas:
1-Na tela inicial do Demandas, aparecerá um botão “vermelho” ASSINATURAS PENDENTES:
IMPORTANTE: Cada Demanda possui sempre dois documentos obrigatórios:
•Termo de Convênio
•Termo de Ciência e Notificação

2-Na tela inicial do Demandas, onde aparecem todas as Demandas relacionadas aos Municípios:

Como sugestão, a segunda opção, clicando em cima da Demanda é mais interessante, de maneira que o Município consegue visualizar de forma mais completa todo o processo:
Nessa etapa, os Municípios deverão realizar as assinaturas dos dois termos:
•Termo de Convênio;
•Termo de Ciência e Notificação.
As abas em “verde” são as que devem ser editadas pelos Municípios. As abas em “azul” são as
etapas já realizadas e etapas de ordem da Secretaria.

11.1- ASSINAR O TERMO DE CONVÊNIO: Para visualizar o documento completo, o Município
pode clicar no botão “verde” VISUALIZAR DOCUMENTO”. Para assinar, deverá clicar no botão
“azul” ASSINAR

Após clicar em Assinar, insira a Senha do Prefeito e clique no botão “verde” AUTENTICAR.

O Status mudará para essa tela: AGUARDANDO PROVIDÊNCIAS DA SECRETARIA.

11.1- ASSINAR O TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO: Para visualizar o documento completo, o Município pode clicar no botão “verde” VISUALIZAR DOCUMENTO”. Para assinar, deverá
clicar no botão “azul” ASSINAR

Após clicar em Assinar, insira a Senha do Prefeito e clique no botão “verde” AUTENTICAR.

O Status mudará para essa tela: AGUARDANDO PROVIDÊNCIAS DA SECRETARIA.

Dessa forma, o Município deverá aguardar os próximos passos para a liberação no sistema do Processo Licitatório e Prestação de contas.

