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Município de Pinhal da Serra
Processo Administrativo nº 35/2021
Processo de Compra nº 35/2021
Edital de Pregão Presencial nº 05/2021
Tipo de julgamento: menor preço     por lote  

O PREFEITO DE PINHAL DA SERRA, no uso de suas atribuições, torna público, para o

conhecimento dos interessados, que  às 09 horas, do dia  12 do mês de fevereiro do ano de 2021

(sexta-feira), na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra, localizada na Avenida Luiz

Pessoa da Silva Neto, nº 1294, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº

09/2021, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando  a contratação de

empresa especializada em sistemas de informática, para IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO e MANUTENÇÃO,

com suporte técnico e acompanhamento permanente e provimento de Licenciamento de programas para a

Secretaria Municipal de Educação, que deverão estar desenvolvidas em “Ambiente Web”, com provimento de

Data  Center  pela  contratada,  incluindo  serviços  de  instalação,  migração  de  dados,  parametrização,

implantação, treinamento, manutenção legal e corretiva, bem como desenvolvimento de melhorias, serviços

de hospedagem para alocação dos sistemas e suporte técnico conforme especificações e demais condições

constantes  no referido Edital  e  seus Anexos,  processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal  nº

10.520, de 17/07/2002, Lei complementar nº 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de

21/06/1993.

1. DO OBJETO 

1.1.  O  objeto  da  presente  licitação  tem  a  finalidade  de  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a

Administração,  visando  a  CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE

INFORMÁTICA,  PARA  IMPLANTAÇÃO,  LOCAÇÃO  E  MANUTENÇÃO,  COM  SUPORTE

TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO DE

PROGRAMAS  PARA  A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  E  SERVIÇOS,  QUE

DEVERÃO ESTAR DESENVOLVIDAS EM “AMBIENTE WEB”, COM PROVIMENTO DE DATA

CENTER PELA CONTRATADA,  INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE

DADOS,  PARAMETRIZAÇÃO,  IMPLANTAÇÃO,  TREINAMENTO,  MANUTENÇÃO  LEGAL E

CORRETIVA,  BEM  COMO  DESENVOLVIMENTO  DE  MELHORIAS,  SERVIÇOS  DE

HOSPEDAGEM  PARA  ALOCAÇÃO  DOS  SISTEMAS  E  SUPORTE  TÉCNICO  CONFORME

ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS  CONDIÇÕES CONSTANTES NO REFERIDO EDITAL E SEUS

ANEXOS.
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1.2. DEFINIÇÃO PRECISA DO OBJETO:

1.2.1. Do Ambiente Tecnológico: 

O  Sistema  deverá  atender  obrigatoriamente os  seguintes  requisitos  tecnológicos  (todos),  sob  pena  de
desclassificação da proponente:

a) O sistema deve ser desenvolvido em linguagem nativa para Web (Java, PHP, C# ou outra operável
via Internet) no lado servidor e HTML + CSS + JavaScript no lado cliente. Nenhum outro plugin adicional
deve  ser  necessário  para  uso  da  aplicação,  exceto  para  funções  específicas  como  integração  com
equipamentos;
b) O  sistema  deve  ser  operável  via  navegador  web  padrão,  operando  nos  seguintes  sistemas
operacionais: Windows, Linux, MacOs, Android e iOS;
c) O sistema deve ser operável através dos principais navegadores (padrão de mercado), nas seguintes
versões: Internet Explorer (versão 10 ou superior), Firefox (versão 49 ou superior), Chrome (versão 53 ou
superior),  Opera (versão 40 ou superior),  Microsoft  Edge (versão 38 ou superior) e Safari  (versão 10 ou
superior);
d) Para  operação  do  sistema  não  é  permitida  a  utilização  de  nenhum  recurso  tecnológico,  como
“runtimes” e plugins, exceto em casos onde houver necessidade de sistema intermediário para acesso a outros
dispositivos (como leitor biométrico, impressoras, leitor de e-CPF/e-CNPJ) ou integração com aplicativos da
estação  cliente  (como  Microsoft  Office,  exibição  de  documentos  PDF),  por  motivos  de  segurança  de
aplicações web.  Nesses  casos,  porém não  é  permitida a integração através  de aplicações que utilizem o
recurso NPAPI dos navegadores como “Applets”;
e) Deve  apresentar  visual  com  características  RIA (Rich  Internet  Application),  onde  não  existe  a
necessidade de se atualizar (refresh) toda a página.
f) O software Web desenvolvido pela proponente por motivos de segurança de aplicações web deve ser
acessível por protocolo “HTTPS”, ficando a cargo da CONTRATANTE a aquisição de certificado de uma
entidade fornecedora para funcionalidades executadas nos servidores do ambiente interno;
g) O Sistema Gerenciador de Banco de Dados deve ser do tipo relacional, sem limitações no tamanho
da base de dados e número de conexões. O banco de dados deverá ser Open Source;
h) O SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) somente pode ser acessado através do sistema
(para fins de operação) ou por meio do console de administrador próprio ou de terceiros, sendo exigido deste:
● Login controlado através de usuário e senha;
● Registro de todas as instruções SQL executadas, bem como operações de “backup” e “restore”.
i) O sistema deve ser construído com o conceito de controle de transações (ou tudo é gravado ou nada é
gravado e nada é corrompido/comprometido) que permite garantir a integridade das informações do banco de
dados  em casos de  queda de  energia,  falhas  de  sistema ou  hardware,  sendo que  as  transações  uma vez
efetivadas não sejam perdidas;

1.2.2. Dos Serviços de Customização, Licenciamento e Liberação do Sistema:

a) Realizar  análise  prévia  para  Instalação  dos  sistemas:  Configuração  e  liberação  de  acesso  dos
módulos, portais e serviços; 
b) Configuração e customização dos sistemas (Módulos e Portais), visando a adequação do sistema às
demandas e necessidades específicas do Município; 
c) Permitir a Importação de dados do sistema atual (Migração de Dados), a ser realizado a partir da
liberação de “cópia do banco de dados”, sem qualquer material de apoio. As informações do processo de
migração dos dados deverão estar disponíveis para acompanhamento da Secretaria de Educação, devendo esta
ser informada sobre a execução de cada etapa;
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d) O  sistema  deverá  permitir  fazer  a  importação  inicial  de  dados  do  “Educacenso”,  a  partir  da
solicitação de liberação dos dados pela Prefeitura Municipal, junto ao INEP; 
e) Realizar “Treinamentos Presenciais”, dos profissionais envolvidos nas atividades operacionais dos
sistemas, que serão ministrados em grupos de no máximo 20 participantes, sendo admitidos até 2 participantes
por computador;
f) O local para o treinamento será disponibilizado e informado pela Secretaria Municipal de Educação,
assim como a data de sua realização;
g) Alterações  no  produto  que  se  caracterizem  como  erros,  defeitos  ou  falhas  de  operação  e
determinações da legislação federal e estadual, não são passíveis de cobrança de horas técnicas;
h) O valor da hora técnica poderá ser cobrado, após a implantação, mediante solicitação da Secretaria
de Educação para fazer alterações de qualquer natureza no sistema ou assessoria presencial, após a finalização
das horas contratadas para adequação; 
i) Estes serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados
a partir da solicitação e disponibilização dos dados pela Secretaria Municipal de Educação. Podendo estes
prazos serem ajustados ao Plano de Execução, definido pela Secretaria Municipal de Educação em conjunto
com a área de Infra e TI da Prefeitura.

1.2.3. Das Permissões de Acesso ao Sistema:

a) Controlar as permissões de acesso ao sistema através de cadastros de usuários, contendo as seguintes
funcionalidades:
● O usuário deve obrigatoriamente ser relacionado a uma pessoa única do sistema, não permitindo que
seja cadastrado para o usuário informações já disponíveis na pessoa, tais como nome, e-mail, etc;
● Definição de Grupos de Usuários, permitindo relacionar o usuário a um ou mais grupos;
● Definição de senha para o usuário, bem como a possibilidade de configurar intervalo de dias e data
fixa para a expiração da senha. Quando a expiração ocorrer deverá o usuário no momento de login definir
uma nova senha;
● Possibilitar ao administrador a desativação do usuário;
● Caso a pessoa relacionada ao usuário seja um funcionário verificar no momento do login restrições
do funcionário como: demitido, em férias e outras, se existirem e não permitir acesso ao sistema de gestão
nestas situações.
b) Controlar as permissões de acessos por usuário e grupo de usuários, com definição das permissões de
visualização, alteração, inclusão, exclusão por telas individualmente;

1.2.4. Serviços de Suporte Técnico e Manutenção Permanente dos Sistemas:

a) O sistema deve ser desenvolvido com base no atendimento às leis federais, estaduais educacionais
vigentes e permitir a adequação às Leis e processos operacionais do Município;
b) Permitir constante atualização legal e tecnológica dos programas a serem fornecidos.
c) Deverá ser  garantido pela CONTRATADA aos técnicos e  usuários  do Município no horário das
8h00min às 18h00min, de segunda a sexta-feira;
d) O serviço de manutenção e suporte ao sistema, por meio remoto, e-mail ou telefônico deverá estar
disponível aos usuários do sistema sempre que necessário, sem custo adicional;
e) Nenhum  atendimento  deverá  ser  realizado  de  forma  direta  ao  usuário  final,  sem antes  realizar
abertura de chamado de “Suporte Técnico”, via ferramenta de “Help Desk” (portal específico);
f) Nos casos em que a CONTRATADA, disponibiliza Técnico de Suporte Residente, os pedidos de
“Suporte Técnico”, poderão ser solicitados diretamente aos respectivos técnicos.
g) A empresa deverá manter  seu “Data Center” e na Infraestrutura para atendimento de suporte ao
usuário,  em horário  comercial,  para  o  atendimento  dos  chamados  com um SLA de 99,5%,  e  tempo de
inatividade não superior de 2 horas, considerando as seguintes situações:
▪ “Críticas” – quando impedem o uso do sistema e devem ser resolvidas em até 2 (duas) horas;
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▪ “Médias” -  quando impedem o uso de uma ou mais operações não críticas, e devem ser resolvidas
em até 4 (quatro) horas;
▪ “Baixas” – quando surgem dúvidas ou problemas que não impeçam a operação normal do sistema,
e devem ser resolvidas em até 1 (um) dia;
▪ A  CONTRATADA  deverá  informar  a  CONTRATANTE,  caso  não  seja  possível  a  manutenção
imediata, um prazo para a finalização da correção e as respectivas justificativas.  

1.2.5. Atualização de Dados e Cópias de Segurança Permanentes:

a) Todo o conjunto de sistema de informações (Aplicação, BD e diretórios) serão mantidos em ambiente
computacional armazenado em “Data Center” da empresa proponente, sendo que a mesma deverá arcar com a
totalidade  dos  custos  de  implantação  e  manutenção  do  sistema  em seu  Data  Center  (Hardwares,  Links,
Geradores de Energia Pessoal de Administração 24 horas, Servidores, Storage e outros);
b) Disponibilizar  Painel  Administrativo e Gerencial,  que permita cadastrar e configurar novas rotinas  de
Backup  da  Base  de  Dados,  e  permitir  realizar  consultas  dos  históricos  de  todas  cópias  já  realizadas,
respectivamente por cliente, de no mínimo dos últimos 7 dias;
c) Permitir cadastrar o E-mail do responsável técnico, para receber as notificações das ocorrências deste
processo; 
d) Deverá  Disponibilizar  cópia  de  Segurança  “Backup”  dos  Dados,  na  infraestrutura  existente  e  de
responsabilidade da Prefeitura Municipal.
e) A empresa deverá disponibilizar uma senha específica para o acesso da cópia compactada, cópia esta que
poderá ser enviada fisicamente e/ou acessada pelo setor competente (área de TI) da Prefeitura Municipal.

1.2.6. Requisitos Técnicos e Funcionalidades Operacionais:

a) O sistema deve ser estruturado sem a redundância de tabelas em cada área de aplicação proposta,
exceto quanto a replicação de informações em outros ambientes (como integrações com outras aplicações).
São consideradas tabelas de uso comum e que, portanto, devem ser únicas na área proposta:
● As  Tabelas  de  Cidade,  Estado  e  País  incluindo  os  relacionamentos  entre  elas  devem  ser
disponibilizadas pela ferramenta de gestão e atualizadas periodicamente de maneira automática sem que haja
necessidade de manutenção desses dados pelos usuários, salvo quando estrangeiro;
● Tabelas  de  endereçamento  (país,  estado,  cidade,  bairro,  logradouro,  tipo  do  logradouro,
relacionamento entre logradouros e bairros e faixas de CEP, Tipo de Endereço);
● Tabelas  de  Pessoas  (Física,  Jurídica),  Cadastro  de  Estado  Civil,  Nível  de  Escolaridade,  Raça,
Religião,  Necessidade  Especial,  Grau  de  Parentesco,  Convênios  de  Saúde,  Ramo de  Atividade,  Tipo  de
Contato, Tipo de Encaminhamento;
● Cadastro de Tipo de produtos, Produtos, Unidades de medida e Classificação e Marcas de Produtos,
Nutrientes, Tipo de Embalagem, Unidade medida caseira;
● Cadastro de Unidades funcionais da prefeitura, Secretaria Estadual, Coordenadoria, Modalidades de
ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino para Jovens e Adultos, Ensino Técnico
e Ensino Superior), Cargos.
b) O sistema deve possuir integridade referencial em nível de tabelas, não permitindo a exclusão de
informações que tenham vínculo com outros registros ativos via sistema, nem pelo banco de dados;
c) A consulta de cidades deverá disponibilizar pesquisa através das seguintes chaves de acesso: Nome
da Cidade,  Nome do  Estado,  Sigla  do  Estado,  CEP,  Código  IBGE,  como forma  de  facilitar  o  acesso  à
informação;
d) O cadastro de pessoas deve possuir as seguintes funcionalidades: 
● Permitir a definição do tipo da pessoa: física ou jurídica;
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● Endereços da pessoa, permitindo que seja cadastrado: endereço comercial, endereço residencial e
endereço para correspondência. Estes endereços devem ser vinculados ao cadastro de logradouros, evitando
assim a redundância de informações;
● Contatos da pessoa,  permitindo que sejam cadastradas várias formas de contato,  como: Telefone
Residencial, Telefone Celular, E-mail, com possibilidade de adicionar outros contatos;
● Possibilidade de definição dos dependentes da pessoa. Estas informações de dependentes devem ser
únicas, onde um dependente é cadastrado como pessoa;
● Permitir anexar diversos arquivos digitais que estejam relacionados a pessoa, respeitando os limites
de upload impostos pela aplicação;
● Possuir  consulta  de  histórico  de  alterações  específicas  demonstrando  todos  os  dados  novos  ou
alterados de cada cadastro, incluindo o usuário que o fez, data/hora da alteração e tipo da operação realizada.

e) As principais telas de consulta do sistema devem disponibilizar os seguintes recursos:
● Informar  e  adicionar  filtros  personalizáveis  pelas  chaves  de  acesso  disponíveis  ao  cadastro,  de
maneira isolada ou combinada;
● O uso de diversos operadores de consulta:  Menor ou igual,  Maior ou igual,  Igual, Contém, Não
Contém, Contido em, Não contido em, Inicia com, Termina com e Entre;
● Operadores de conjunto da consulta: “Contido em” e “Não contido em”, disponibilizam opção para
informar dados por intervalo e intercalado, ex. 1, 2,10-15, ou seja, o valor 1 e o valor 2, incluindo os valores
de 10 à 15;
● Ordenação das colunas disponíveis na consulta, incluindo a possibilidade de utilizar mais de uma
coluna  ao  mesmo  tempo  para  ordenar  os  dados  nos  formatos  ascendente  (do  menor  para  o  maior)  e
descendente (do maior para o menor);
● Recurso para seleção múltipla de registros, para que operações consideradas comuns para todas as
linhas selecionadas possam ser executadas em lote, como por exemplo: excluir, imprimir e selecionar (quando
for o caso);
● Permitir que o usuário selecione o número de registros por página.

f) Permitir a alternância entre entidades configuradas sem que seja necessário sair do módulo atual;
g) Permitir que o usuário indique as rotinas de maior importância,  disponibilizando-as em barra de
ferramentas  para  acesso  rápido  das  mesmas  de  qualquer  parte  do  sistema,  considerando  os  privilégios
disponíveis para o usuário. A barra de ferramentas de acesso rápido poderá conter funcionalidades de módulos
distintos em um único local;
h) Possibilitar através de telas de manutenção conforme contexto da informação a ser pesquisada e
também pelo recurso de autocompletar. Ex. No cadastro de pessoas, ao definir qualquer endereço e selecionar
o  logradouro,  permitir  acessar  diretamente  o  cadastro  de  logradouros  bem  como  através  de  recurso  de
autocompletar;
i) Em rotinas mais complexas a aplicação deve utilizar recurso de validação de dados de entrada em
etapas através do uso de assistentes, onde somente é possível avançar no cadastro/processo quando a etapa
atual estiver validada;
j) Possuir acesso através do sistema a opção de Ajuda (Help), de forma que o usuário possa esclarecer
dúvidas pertinentes ao sistema com a CONTRATADA através de mensagens e ou e-mail;
k) Possuir acesso a um portal de ensino a distância (EAD) que permite que os usuários do sistema
adquiram conhecimentos de rotinas e procedimentos, busca por conteúdos e dúvidas que surgem no dia a dia,
já identificadas e publicadas em formato de manuais, imagens, vídeos explicativos;
l) As  validações  básicas  dos  objetos  de  entrada  de  dados  (campo,  lista,  etc.)  devem  realizadas
diretamente no cliente. Considerar validações básicas como: formato de data, data válida, número válido de
CPF, CNPJ, informações obrigatórias, onde não há necessidade de requisições ao servidor evitando tráfego de
dados desnecessário;
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m) Os relatórios gerados pelo sistema devem permitir exportação para no mínimo os seguintes formatos:
PDF, HTML, DOC, XLS;
n) Permitir  consulta  ao  log  de  todas  as  operações  realizadas  no  sistema,  exibindo  no  mínimo  as
seguintes operações:   
● Tipo da Operação (inclusão, alteração e exclusão), e em que Tabela Alvo;
● Usuário que realizou a operação, Data e Hora;
● Tela em que foi realizada a operação;
● IP da estação que realizou a operação;
● Informações da Operação, sendo que deverá conter: na inclusão todas as informações do registro
incluído, na alteração os dados do registro antes da alteração e os novos dados após a alteração, na exclusão
os dados do registro excluído.
o) A navegação entre os campos da tela deve poder ser realizada através da tecla “Enter” e “Tab”.
p) Permitir o envio de informações por SMS manualmente a números desejados. Possibilitando o envio
de correio, com conteúdo exclusivo aos Pais/Responsável.

1.2.7.  Dos  Serviços  de  “Web  Services”,  Integração  à  Portais  Web  e  outros  Sistemas  da
Prefeitura:

Com relação a integração de módulos (outros sistemas) e ao Banco Único de Dados do município, o conjunto
de sistemas e seus módulos devem atender integralmente aos requisitos abaixo, devendo estar aptos para
funcionamento no momento da comprovação do objeto, a ser solicitado pela comissão licitante, em até 30
dias da solicitação:
a) O conjunto de sistemas, seus módulos e portais devem possuir rotinas de que permitam a integração
on-line (Ex:  Web Service)  de  forma automática,  com o cadastro  único de pessoas do sistema de gestão
integrada do município, evitando que haja redundância de dados cadastrais, onde um cadastro realizado seja o
mesmo para todos;
b) Os Sistemas devem ser integrados. Pelo menos as informações básicas da pessoa, como nome, CPF,
endereçamento (múltiplos para uma mesma pessoa), contatos (múltiplos para uma mesma pessoa) e ocupação
da pessoa (CBO). Devem ser considerados integrantes do Cadastro Único, qualquer pessoa que faça parte do
Sistema de Gestão Escolar (Ex.: Professor, Estudante, Diretor, Colaborador, etc.);
c) O Módulo de Controle de Transporte Escolar, deverá acessar de forma automática e on-line (ex: Web
Service) o cadastro de veículos que é mantido e gerenciado pelo sistema de frotas do município, não sendo
aceito o cadastro de novos veículos bem como a alteração dos dados dos veículos integrados no módulo de
transporte escolar,  exceto quando os  mesmos não pertencerem a frota da prefeitura (ex.  terceirização do
transporte);
d) O Módulo de Controle de Alimentação Escolar deverá acessar de forma automática e on-line (ex:
Web Service) o Sistema de Controle de Estoque de Materiais, em uso pelo município, integrando produtos de
categorias pré-definidas;
e) O Módulo de Controle de Estoque Escolar deverá ser integrado de forma automática e on-line (ex:
Web Service) ao sistema de Controle de Estoque do município, permitindo que seja feita transferências (e
aceite)  de  estoques  entre  os  depósitos  de  materiais  da  Prefeitura  e  depósitos  a  serem gerenciados  pela
Administração Escolar.

1.2.8. Da Assessoria Técnica, Serviços de Integração de Softwares via Web e outros Serviços:

a) Prestar Assessoria e Consultoria Administrativa/Técnica, interna para a Secretaria Municipal de Educação;
b) Disponibilizar (de acordo com o Edital), horas de prestação de serviços de consultoria, apoio técnico
e pedagógico para os profissionais da Secretaria Municipal de Educação;
c) Prestar e executar de forma integrada com os demais técnicos das diferentes áreas,  a análise de
viabilidade técnica, visando atender às necessidades de integração de dados com outros sistemas e módulos. 
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1.2.9. Recurso de Chat – Troca de mensagens instantânea (real time):

a) Dispor de recurso integrado ao sistema que permite os usuários cadastrados e “logados”, enviar e/ou
receber mensagens de comunicação em tempo real;
b) Permitir a criação de grupos de usuários, possibilitando a comunicação privada entre eles;
c) Permitir também no mesmo ambiente o envio de arquivos e anexos (imagens, documentos, Textos,
etc.);
d) Permitir o envio de mensagens para usuários que estão “offline”, mantendo o conteúdo armazenado
para posterior acesso;
e) Manter o registro de histórico de conversas  e troca de informações,  possibilitando a emissão de
relatório (auditoria). 

1.2.10. Recursos de Geração de Relatórios:

a) A solução deve possuir gerador de relatórios completo que permite o desenho de relatórios de forma
visual, a edição de relatórios atuais ou adição de novos relatórios de forma avançada, incluindo elementos
como imagens, textos, formatação de campos, configuração de agrupamentos, etc;
b) Os relatórios devem ser concebidos de forma livre, através da escolha dos campos a serem gerados,
possibilitando arrastar e soltar os componentes na posição que deverá ser impresso;
c) Permitir o uso de parâmetros (filtros) e ordenação, previamente configurados para entrada de dados
durante a execução dos relatórios;
d) Possibilitar a configuração de grupos (pastas) de modelos de relatórios;
e) Permitir selecionar uma ou mais origens de dados criadas anteriormente para que sirvam de origem
para o relatório que está sendo criado;
f) Permitir a ordenação em forma ascendente ou descendente, escolher a quantidade limite de registros
a serem impressos;
g) O sistema deve permitir o cadastro de “Formatos de Relatórios” sendo configurável: tamanho de
página, margens do documento, cabeçalhos e rodapé, contendo: brasão, número da página, filtros utilizados,
nome da entidade;
h) Configurar marca d'água através do “upload de imagem”;
i) Permitir que novos layouts sejam criados/alterados para os relatórios disponíveis no sistema.

1.3. DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS MÓDULOS: 

1.3.1. Módulo de SECRETARIA ESCOLAR: 

Rotinas Básicas e Padrões para as UEs e Secretaria-Geral 

a) Possibilitar o Cadastro das Unidades Escolares, contendo os elementos de identificação como Nome
da Unidade, Endereço (Cadastro de CEP, contendo a unidade federativa, município, bairro e logradouro),
Brasão,  Código  estadual/municipal,  Código  do  MEC,  Código  do  IBGE,  Autorização  de  funcionamento,
reconhecimento do estabelecimento, condição de funcionamento, estatuto, áreas de ensino, Cursos ofertados,
situação, Responsáveis (diretor, secretário, coordenadores pedagógicos), Ambientes, Tipo de Unidade Escolar,
Data Início do seu Funcionamento, Ato de Criação contendo o número e a data, Ato de paralisação contendo o
número e a data e Ato de extinção contendo o número e a data, programas educacionais;
b) Para  o  controle  dos  espaços  físicos  das  unidades  escolares,  deverá  possibilitar  o  registro  e  a
caracterização dos ambientes das unidades escolares: Localização, forma de ocupação, tipo de salas de aulas,
área em m2, capacidade para o número de alunos;
c) Cadastro de Pessoas deverá ser único no sistema podendo ser estudante, servidor, professor, pai, mãe,
diretor, usuário de serviços eventuais, devendo conter informações comuns (dados pessoais) a todos os perfis
tais como: data de nascimento, sexo, CPF, endereços,  RG, certidões (modelo antigo, modelo novo), foto,
título eleitoral, carteira de trabalho, grau de escolaridade, número de dependentes, necessidades especiais, tipo
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sanguíneo,  contatos,  telefone,  e-mail,  informações  da  mãe  e  do  pai  ou  do  responsável  legal  contendo
informações comuns a pessoa física, entre outras necessárias ao censo escolar, emitir relatório de declaração
de cor, raça, ficha dos dados pessoais.
d) Permitir o controle de manutenção do cadastro de pessoa onde um cadastro não pode ser modificado
ou atualizado sem a liberação para a respectiva unidade, a unidade deve ter privilégio de atualização somente
se a pessoa possuir  um vínculo de estudante,  professor,  pai,  mãe,  responsável,  entre outros.  Em caso de
transferência para uma escola da rede pública a liberação de manutenção deve ser criada automaticamente no
ato.
e) Sistema deve notificar a existência de pessoas com nome semelhante no momento do cadastro ou
alteração de um registro de pessoa com o objetivo de eliminar a duplicidade de cadastros. Ex. Maria Santos da
Silva, Maria Santos, Maria S. da Silva.
f) Permitir a unificação de cadastros diferentes de pessoas caso seja necessário, possibilitando manter
todos os dados relacionados apenas em um cadastro. Ex.: Pessoa com mais de um cadastro, um referente ao
nome antes de casamento e outro após o casamento.
g) Permitir o controle do grupo familiar relacionado uma pessoa cadastrada como pai, mãe, irmão, avô,
madrasta, tio, cônjuge e outros, definir responsáveis pelo estudante bem como informar o nome da certidão de
nascimento ou casamento do familiar relacionado.
h) Permitir o registro de informações de saúde de pessoas cadastradas,  como identificação de quais
problemas de saúde possui, se alérgico ou necessita de algum medicamento, medicamento recomendado em
caso de febre ou dor, data da última vacina, tipo sanguíneo, doença crônica, necessidades especiais, convênios
de saúde, registro do IMC, devendo armazenar um histórico das triagens realizadas.
i) Permitir o registro de encaminhamentos do estudante para fonoaudióloga, psicóloga, conselho tutelar
entre outros,  armazenando a data do encaminhamento, o motivo, emitir relatório individual do estudante,
relatório  geral  listando  todos  os  encaminhamentos  através  de  filtros  como:  unidade  escolar,  tipo  de
encaminhamento, data específica, intervalo de datas.
j) Permitir gestão de cursos por período anual ou semestral, definir níveis de ensino (Educação Infantil,
Ensino Fundamental,  Educação de Jovens e Adultos,  etc.),  data inicial  e  final  do ano letivo, período de
recesso,  currículo  a  qual  pertence,  informações  de  legislação  como  lei  geral  de  funcionamento,  lei  de
autorização, portaria de autorização, entre outras.
k) Permitir o controle de períodos avaliativos (semestre, bimestre, trimestre) sua data inicial e final, data
limite de lançamento dos resultados e notas.
l) Permitir a gestão de séries e ciclos de cada curso, número máximo de estudantes, número de vagas
por turno.
m) Permitir a gestão de turmas de todos os níveis de ensino, Infantil, Fundamental, Médio, Educação de
Jovens  e  Adultos (EJA),  identificar  nomenclaturas  próprias,  separação  por  turno,  definição  do  número
máximo de estudantes, tipo de atendimento, turma de aceleração, turma de mais educação.
n) Permitir gestão dos componentes curriculares relacionados às turmas, sua carga horária, períodos
semanais, períodos por dia, forma de avaliação (nota, conceito, parecer descritivo), vínculo de professores
(titulares, secundários, estagiários), obrigatório ou optativo.
o) Permitir  a  criação  de  grupos  desmembrando  um  componente  curricular  em  subcomponentes,
possibilitando a alocação de professores específicos e a esses professores vinculados a cada grupo realizar o
lançamento da frequência dos estudantes, conteúdos desenvolvidos, notas e ou parecer descritivo. 
p) Permitir a importação automática dos dados de curso, período avaliativo, séries e turmas do ano
anterior agilizando a configuração para o início do novo ano letivo solicitando as novas datas.
q) Permitir o controle dos documentos permitindo classificá-los como obrigatórios para efetivação da
matrícula.
r) Permitir o controle das matrículas nas unidades escolares em uma série ou turma, forma de ingresso,
controle de componentes curriculares a ser matriculado, componentes com avaliação especial, componentes
optativos, turno, data da matrícula, situação (ativo, transferido, evadido, etc.). 
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s) Permitir definir de forma parametrizada o controle de matrículas, possibilitar escolher se o sistema
deve notificar ou bloquear no ato da matrícula quando o número de vagas for excedido, notificar e bloquear
quando o estudante já possui matrícula em outra unidade da rede pública de ensino regular.
t) Emitir  no  ato  da  matrícula  contratos,  comprovantes,  fichas  de  inscrição,  carteira  do  estudante,
atestado para pais e responsáveis, autorização de uso de imagem e demais documentos necessários.
u) Permitir a realização da matrícula dos estudantes e os processos consequentes, com no mínimo os
seguintes itens: Enturmação, Evasão, Falecimento, Reclassificação, Transferência de unidade, Transferência
de Turma de Forma Individual ou em Bloco/Classe compartilhando as informações do estudante com a nova
turma e ou unidade escolar quando a mesma for pertencente a rede pública de ensino. 
v) Permitir a geração e impressão dos dados para transferência do estudante para outras unidades de
ensino não pertencente a esse sistema.
w) Permitir a montagem de turmas para o ano subsequente de forma automatizada ou por seleção.
x) Permitir o registro das ocorrências de estudantes por tipo, subtipo, data inicial e data final, descrição
da ocorrência e parametrização para emissão em documentos oficiais como os históricos escolares.
y) Permitir o registro de faltas e de faltas justificadas diariamente por data de cada aula ou apenas o
total por período avaliativo.
z) Permitir a inclusão de diferentes tipos de frequência de forma parametrizada definindo se estes tipos
contabilizaram falta ou presença; 
aa) Permitir emissão de relatórios com controle de percentual de frequência dos alunos por disciplina ou
turma.
bb) Permitir  a  definição  e  configuração  de  convenções  (observações)  para  diferentes  tipos  de
documentos (atas, históricos, diário de classe, boletins) e diferentes situações (estudantes com necessidade
especial, estudantes reprovados por faltas, reclassificação, avanço, adaptação curricular, entre outros). 
cc) Permitir configurar convenções (observações) para um curso, série ou turma específica, bem como
definir a validade da convenção por período avaliativo ou entre anos iniciais e finais. Possibilita configurar o
texto  descritivo  da  convenção  utilizando  variáveis  como  número  sequencial  do  estudante,  nome,  série
anterior, nova séria, componente. Possibilita configurar se a convenção é relacionada a um estudante ou para
uma turma.
dd) Permitir Criar e Controlar Avisos e Comunicações internas da Secretaria definindo o tipo de aviso
(reunião, evento, viagem, entre outros), urgência, data, destinatário em grupo como unidade escolar, curso,
série, turma e grupo de pessoas (estudantes matriculados, professores, secretários, diretores, entre outros).
Permitir visualizar log de envio e leitura dos avisos enviados.

1.3.2. Controle do CALENDÁRIO ESCOLAR: 

a) Permitir cadastro de qualquer tipo de evento, tais como: feriados, férias, reuniões, datas festivas, dias
letivos, datas comemorativas, entre outros.
b) Permitir cadastro de propostas bases para votação e escolha da proposta mais adequada para o ano
letivo das unidades escolares.
c) Permitir gerar o calendário escolar com base na proposta vencedora da votação, permitir adequações
e ajustes específicos de cada unidade escolar de forma que siga as obrigatoriedades elencadas na proposta
base. 
d) Permitir gerar o calendário escolar individualmente em cada unidade escolar de acordo com a data
inicial e final do ano letivo, não deve ser considerado um dia letivo quando está data é caracterizado como um
feriado, permitir considerar sábados como um dia letivo.
e) Permitir gerar o calendário escolar com base em outro calendário da unidade escolar e curso, permitir
adequações e ajustes específicos de cada curso.
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f) Permitir  avaliação  do  calendário  escolar  por  parte  da  Secretaria  de  Educação,  permitindo  a
reprovação  de  todo  o  calendário  ou  apenas  de  datas  específicas  informando  o  motivo  da  reprovação
retornando essas observações para a unidade escolar. 
g) Permitir a emissão e impressão do calendário escolar em diferentes layouts, como visualização em
formato mensal, resumido, entre outros.
h) Permitir o cadastro de Projetos de Formação Pedagógica de professores, público-alvo, apresentação,
justificativa,  objetivo, metodologia,  referências,  definição de cronogramas para cada série ou componente
definindo sua carga horária bem como emitir relatório dessas informações.
i) Permitir  a  visualização  de um painel  contendo a soma das  informações  do calendário utilizado,
comparando com a soma das informações da proposta base, como dias letivos antes recesso, dias letivos após
recesso,  dias  letivos totais,  feriados,  mínimo de sábados letivos,  dias integradores  sinalizando os  valores
diferentes.
j) Permitir a parametrização de data limite para o ajuste e alterações no calendário escolar de forma que
após essa data o sistema não deve permitir modificações.
k) Permitir o cadastro de prédios, tipo de salas, salas.
l) Permitir o controle de períodos de aula de cada dia e turno definindo a hora inicial e a hora final de
cada período de aula.
m) Permitir a criação da grade de horários por turma e turno respeitando o número máximo de aulas
semanais de cada componente curricular, permitir definir a sala de aula, emitir relatório da grade de horário
criada.
n) Permitir  a  troca de  horário  de forma que possibilite  a  mudança  entre  componentes  curriculares,
professores em uma data específica ou um intervalo de datas, bem como emitir relatório da grade de horário
antes e depois da troca.

1.3.3. Controle de DOCUMENTOS OFICIAIS

a) Todos os documentos emitidos pelo sistema, como históricos escolares, boletins e atas de resultado
são personalizados com a marca de cada unidade escolar.
b) Permitir a consulta e a emissão de boletins escolares através de filtros como ano, turma, período
avaliativo, situação da matrícula, sinalizando se o estudante possui nota, parecer descritivo, parecer final e ou
menção para o período avaliativo, possibilitando a seleção de um ou vários estudantes ao mesmo tempo.
c) Permitir no ato da emissão do boletim escolar definir um modelo de acordo com o tipo da nota (nota,
parecer descritivo ou mesclando nota, conceito e parecer) bem como configurar se deve apresentar as aulas
dadas, faltas, nota de conselho/exame, assinaturas (diretor, secretário), recomendações, observações, definir
um ou dois boletins por página.
d) Permitir de forma parametrizada a definição de cabeçalho de históricos escolares e atas de resultados
finais, observações para boletins.
e) Permitir gerar o histórico escolar baseado em lançamentos retroativos e resultados finais gerados
pelo  sistema,  levando  em  consideração  como  parâmetro  para  geração  o  curso  matriculado  e  o  modelo
utilizado pelo curso.
f) Permitir no ato da emissão do histórico escolar definir se deve imprimir reprovação do último ano,
imprimir  assinatura  (diretor,  secretário),  carga  horária  por  componente,  título  (conclusão,  transferência),
convenções.
g) Permitir gerar  a  ata  de resultados finais  do ano para uma turma definindo o modelo bem como
configurar se imprime faltas, ocorrências, assinatura (diretor, professor), estudantes por página, carga horária
por componente curricular ou turma, formato da série (cardinal, ordinal), observações, convenções. 
h) Permitir o controle atas de resultados finais possibilitando que a mesma seja avaliada por um usuário
de maior nível informando a data da avaliação, status (para correção, corrigida, aprovada) e as correções a
serem realizadas pela secretaria escolar, mantendo o histórico das avaliações e os dados como status, data,
avaliador, data correção, correção. 
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i) Permitir gerar o diário de classe definindo turma e componente, período avaliativo, o formato da
apresentação  das  presenças  (ponto  final,  P,  qualquer  outro  caractere  de  preferência),  transferências,
professores, observações, convenções.
j) Permitir gerar o diário de classe de diferentes modelos com no mínimo as seguintes configurações de
forma parametrizada, ordenação (chamada, matrícula), páginas para impressão e quantidade de cada, como:
capa, planejamento, observação diária, avaliação do estudante, avaliação por parecer descritivo, avaliação por
período letivo, registro e encaminhamento do conselho de classe, determinações e orientações do conselho de
classe,  registro  de  chamamento  de  pais  e  responsáveis,  encaminhamentos  especializados  do  semestre,
conselho de classe participativo, observação sobre estudantes, quadro resumo anual, quadro resumo anual por
período letivo, avaliação do EJA, conselho de classe com técnicos.
k) Permitir consulta e emissão dos conteúdos desenvolvidos diariamente durante o ano letivo de cada
professor, grupo, componente curricular, período avaliativo.
l) Permitir a consulta e a emissão dos principais relatórios emitidos pela secretaria escolar, tais como:
Aniversariantes,  Atestado  de  Escolaridade,  Atestado  de  Frequência,  Atestado  de  Matrícula,  Carteira  do
Estudante, Estudantes Matriculados, Estudantes da Turma, Estudantes por Benefício, Guia de Transferência,
Atestado de Vaga, Ficha Individual de Avaliação e Frequência, Atestado de Notas, Currículo Escolar, Espelho
de Notas, Mapa de Avaliação, Estudantes com Necessidades Especiais, Certificado de Conclusão, Ocorrência
de Notas Parciais, Professores por Turma, Vagas por turno.
m) Permitir  a  consulta  de  dados  estatísticos  tais  como:  Quantidade  de  estudantes  matriculados  por
situação  (ativo,  transferido,  evadido),  Quantidade  de  matrículas  pela  Forma  de  Ingresso  (matrícula,
rematrícula, transferência), Quantidade de Vagas Disponíveis por turno, Estatísticas do estudante (frequência,
notas, avaliações e resultados),  Quantidade de estudantes por série,  Quantidade de matrículas por gênero,
Quantidade de matrículas dos anos iniciais e finais possibilitando a visualização da quantidade por turno,
série, idade, sexo, quantidade de repetentes, quantidade de estudantes com necessidades especiais.

1.3.4. Controle de FREQUÊNCIA DE ALUNOS 

a) Permitir registrar eventos de chegada ou saída dos estudantes via biometria através da coleta da
digital dos estudantes ou com cartão de aproximação.
b) Permitir integrar com qualquer controlador de acesso, via importação de arquivo-texto padrão ou
Web Service.
c) Dispor de software integrado que permite a conexão com no mínimo dois modelos diferentes de
equipamento de captura de digitais, registro da digital dos estudantes, coleta de controlador de acesso.
d) Deve extrair os dados referentes às escolas, turmas e estudantes do sistema web bem como fazer
envio dos registros de ponto eletrônicos coletados através da conexão com a internet quando disponível, caso
não  exista  conexão  com  a  internet  deve  fazer  a  sincronização  automaticamente  quando  restabelecer  a
conexão.
e) Permitir a visualização de uma mensagem ou alerta sonoro indicando sucesso ou falha no momento
do registro de controlador de acesso bem como da foto do estudante quando a mesma for cadastrada no
sistema.
f) Permitir o registro de ponto eletrônico manualmente quando houver necessidade devido a problemas
de falha da leitura da digital pelo equipamento de captura, solicitando um acesso de maior nível com senha.
g) Permite o acesso a todo o histórico e a emissão de relatório das entradas e ou saídas coletadas via
identificação biométrica disponibilizando filtros de no mínimo data, turno, turma e estudante.
h) Permite gerar  o diário de classe automaticamente através  dos registros coletados via controle de
acesso.
 

1.3.5. Controle de AVALIAÇÃO, CONCEITOS E NOTAS

a) Possibilitar todos os elementos para o fechamento do ano letivo (notas por curso, turma e estudantes,
por conceito e por parecer, faltas e conselho de classes). 
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b) Permitir  o  lançamento  de  avaliações  parciais  definindo  o  peso  da  avaliação,  tipo  da  avaliação
(trabalho, prova, apresentação, entre outros), data, status (ativo, inativo).
c) Permitir o lançamento de parecer descritivo para uma avaliação parcial, situação do estudante para a
avaliação (normal, não compareceu, dispensado), permitir o lançamento de avaliações em paralelo mantendo
a maior nota como válida.
d) Permitir calcular automaticamente a nota final do período avaliativo com base nas avaliações parciais
lançadas.
e) Permitir  o  fechamento  dos  períodos  avaliativos  abertos,  realizando  a  consistência  de  todas  as
informações  incorretas  nas  matrículas  efetuadas,  como  exemplos:  notas  em  aberto,  falta  do  registro  de
frequência, inconsistências com a base curricular.
f) Permitir a definição de critérios de avaliação diferentes, dentro de um mesmo ano letivo, para cada
período de avaliação (semestre, bimestre, trimestre).
g) Permitir a criação e a adoção de sistemas de avaliação por nota, por conceito, parecer descritivo ou
mesclando nota, conceito e parecer.
h) Permitir a definição dos conceitos utilizados, relacionando uma faixa de nota numérica de forma a
permitir o cálculo da média entre conceitos.
i) Permitir a definição de fórmulas com operadores e condições, para realizar o cálculo automático da
média final dos estudantes de forma que utilize os lançamentos de notas e ou conceitos efetuados nos períodos
avaliativos do ano letivo, permitir a criação de fórmula para cálculo da média após o conselho/exame final.
j) Permitir realizar o cálculo da média final automaticamente para apenas um componente curricular ou
para todos componentes da turma, permitindo a seleção de uma turma ou várias turmas ao mesmo tempo,
mostrando o número de componentes relacionado a turma, número de matrículas e o percentual de médias
geradas sinalizando se o cálculo foi  executado com sucesso bem como notificações da turma,  estudante,
componente, como estudante sem nota, resultado final já fechado entre outras.
k) Permitir definir e informar a frequência mínima e a nota média a ser alcançada para aprovação, o
registro da recuperação por período avaliativo e o registro da recuperação final.
l) Permitir a inclusão de notas parciais de recuperação do período, onde deve ser permitido  informar
qualquer data para este tipo de lançamento, devendo listar somente os estudantes que obtiveram nota abaixo
da média do referido período;
m) Permitir a pesquisa de notas parciais de um determinado período, de uma determinada turma sem a
necessidade de demais filtros;
n) Permitir a definição do número limite de componentes curriculares reprovados para que o estudante
seja avaliado por conselho de classe.
o) Permitir  o  registro  dos  resultados do conselho  de  classe  bem como o registro  de  aprovação  do
mesmo.
p) Permitir  a  definição  e  configuração  da  legenda,  descrição  e  sigla  que  deve  ser  apresentada  em
documentos para caracterização dos resultados finais (aprovado, reprovado, aprovado por progressão parcial,
aprovado por progressão continuada).
q) Permitir de forma parametrizada a definição do uso de arredondamento em notas e médias finais bem
como a formatação desta nota através máscaras. Ex.: 1 inteiro e 2 decimais (6,21), 2 inteiros e 1 decimal
(50,5).
r) Permitir  de  forma parametrizada  a  definição  da  contagem de  faltas  justificadas  para  cálculo  de
frequência dos estudantes.
s) Permitir a definição e configuração da forma de controle da frequência dos estudantes para gerar o
resultado  final,  se  é  controlada  por  componente,  se  reprova direto,  se  aprova por  progressão  parcial  ou
progressão continuada.
t) Permitir o controle dos resultados finais do ano de forma que nas atas de resultados finais sejam
impressos apenas os estudantes e turmas com resultado fechado. Após o fechamento o sistema não deve
permitir a alteração das médias finais e o resultado sem a liberação de um usuário de maior nível (supervisão,
direção, entre outros). 
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1.3.6. Controle de EFETIVIDADE DO QUADRO FUNCIONAL

a) Permitir controlar o vínculo que o servidor (professor, secretário, supervisor, diretor, entre outros)
teve e/ou tem com o órgão, com no mínimo os seguintes dados: matrícula, carga horária, data início, data de
término, tipo de cargo (ACT, comissionado, celetista, efetivo, estagiário, entre outros), cargo, nível salarial,
classe salarial, escolaridade, quando professor permitir informar componente curricular.
b) Possibilitar  a  importação  e  atualização  do  vínculo  do  servidor  e  dados  relacionados  através  de
integração com o módulo de folha de pagamento.
c) Permitir o cadastro de cargos, área de atuação, local de lotação, departamento.
d) Permitir controlar as lotações informando a unidade escolar ou local e departamento, função, área de
atuação, data de admissão,  data de rescisão,  número da designação, carga horária por turno,  observação,
quando professor permitir informar componente curricular e a turma, criando automaticamente o vínculo na
turma e a permissão de manutenção ao cadastro.
e) Emitir ficha de informações funcionais contendo informações:  dados pessoais, endereço, contato,
cargos ocupados bem como seus dados de data de admissão, data de rescisão, carga horária.
f) Emitir documento de assunção, documento de afastamento.
g) Permitir controlar as convocações informando a unidade escolar ou local e departamento, função,
área  de  atuação,  data  de  inicial,  data  final,  carga  horária,  número  da  portaria,  justificativa,  em caso  de
substituição  relacionar  a  pessoal  qual  está  substituindo,  quando  professor  permitir  informar  componente
curricular e a turma criando automaticamente o vínculo na turma e a permissão de manutenção ao cadastro.
h) Permitir consulta e emissão de relatório de servidores permitindo filtros por unidade escolar, cargo,
data de admissão, data de rescisão.
i) Permitir consulta e emissão de relatório de professores por unidade escolar contendo os seguintes
dados: nome, componente curricular, carga horária, total de professores na unidade.
j) Permitir a consulta e emissão de relatório de servidores com vínculos em cargos administrativos.
k) Permitir o cadastro e ou a importação do módulo de folha de pagamento de proventos/descontos
variáveis.
l) Permitir o lançamento da efetividade, proventos/descontos variáveis, como faltas, faltas justificadas,
licenças, férias, entre outros.
m) Dispor de rotina de integração com o módulo de folha de pagamento para o envio dos lançamentos
de efetividade possibilitando que os dados enviados sejam primeiramente analisados e então deferidos ou
indeferidos.
n) Permitir controlar a formação dos servidores, cursos superiores, devendo deixar informar data de
início e fim, situação, cursos de formação continuada, cursos de complementação pedagógica;

 
1.3.7. Controle de AGENDA/CADASTRO DE EVENTOS:

a) Permitir a Criação de Agenda de Eventos Culturais e Específicos da Rede de Escolas Municipais;
b) Permitir a Criação de Cadastro de Eventos, Viagens e Excursões de Estudantes,  com alocação e
reserva de Veículo (Ônibus,  Micro-ônibus,  Van),  com emissão de listagem de Estudantes,  com os dados
exigidos pelo Departamento de Estradas e Rodovias do Estado;
c) Permitir a montagem do trajeto de viagem, com Identificação do (s) condutores e auxiliares; 
d) Permitir  emissão  de  “Termo  de  Autorização  de  Viagem”,  para  os  estudantes  menores  de  idade
(estudantes especiais e outros);
e) Permitir Alocação de Recursos (TV, DVD, Projetores, Equipamentos de Som, Salas, etc.) para uso da
Unidade Escolar (Interno) e/ou de toda Rede Escolar (externo);
f) Permitir Consultas e Relatórios para visualizar os Agendamentos de Viagem e Alocação de Recursos,
por período;
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1.3.8. Módulo: CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   

a) Permitir o cadastro de tipos de produto, nutriente, unidades de medida, unidade de medida caseira,
tipo de embalagem. 
b) Permitir o cadastro de produtos com a definição de tipo de produto, unidade de medida, nome para
cardápio, estoque mínimo, controle de suas respectivas embalagens.
c) Permitir  o  registro  e  controle  das  informações  nutricionais  dos  produtos  informando  a  porção,
quantidade do nutriente, unidade de medida.
d) Permitir  o  registro  da  composição  de  um  produto  final  (bolo  de  cenoura,  bolo  de  chocolate),
rendimento,  unidade  de  medida,  bem  como  o  modo  de  preparo  e  os  produtos/insumos  (farinha,  ovos)
necessários.
e) Permite elaborar o cardápio escolar, definindo os ingredientes necessários bem como a quantidade de
cada ingrediente, permitir a visualização em um painel a quantidade de cada nutriente, o custo total de cada
porção
f) Permitir  a  definição  diária  do  cardápio  que  será  servido  para  os  cursos  das  unidades  escolares
possibilitando vincular o mesmo cardápio para diferentes refeições, permitir a definição para um intervalo de
datas.
g) Permitir a emissão de relatórios para o acompanhamento do consumo por um determinado período
de data;
h) Permitir a confirmação do cardápio pela unidade escolar de forma que a mesma confirme que o
mesmo foi servido informando a quantidade de refeições e repetições.
i) Permitir gerar um pedido com base em um cardápio existente.
j) Permitir o controle de programas para realizar os mapas da alimentação, onde cada programa possui
respectivas escolas, cursos, séries e/ou turmas.
k) Permitir o lançamento de propostas de cardápios para um ou mais programas, sendo esse cardápio
uma combinação de diversos produtos, definindo ainda uma ou várias datas para que esse cardápio possa ser
realizado pelas escolas.
l) Permitir que a escola confirme os cardápios propostos, de acordo com o programa que está vinculado
a mesma. A confirmação desse cardápio deverá ocorrer como “servido” quando todos os produtos foram de
fato  consumido,  “servido/alterado” quando todos  os  produtos  foram servidos,  porém houve algum outro
adicionado e “alterado” quando ao menos um dos produtos propostos não foi servido. Permitir ainda que seja
informado a quantidade de refeições e repetições servidas para o cardápio.

1.3.9. Módulo: CONTROLE DE BIBLIOTECA

a) Permitir o registro e a manutenção do acervo bibliotecário da instituição, organizar os materiais de
acordo com as categorias: livros, periódicos, manuais, CDs, DVDs, etc. 
b)  Permitir a configuração para utilização do MARC 21, definindo os campos a serem informados para 

cada tipo de obra padronizando assim a catalogação;
c) Permitir a classificação do acervo por área (Educação, Filosofia, Lit. Infantil, etc.), por tópico e por
assunto bem como por “cdd/cdu”. 
d) Dispor de rotina que permite a sugestão do “cutter” da obra no ato de cadastro e manutenção.
e) Permitir a inclusão de um ou mais autores para mesma obra definindo a classificação do mesmo
(principal, secundário, ilustrador, entre outros).
f) Permitir  a  emissão  de etiquetas  para  identificação  por código de  barras  do acervo  de diferentes
modelos como: código da obra, código do exemplar, identificação da biblioteca, título da obra, cutter da obra,
modelo zebra. 
g) O acervo da biblioteca municipal deverá ser integrado ao acervo das bibliotecas escolares. 
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h) Permitir a configuração e emissão cadastro online bem como do documento da carteira de usuário da
biblioteca. 
i) Permitir realizar consultas por disciplina, assunto, autor, editora, títulos e tipo de ensino, além de
pesquisa booleana e inteligente, utilizando apenas o radical da palavra como busca (Ex.: info = informação;
informática). 
j) Permitir movimentação dos exemplares do acervo através de empréstimos, reservas e renovações.
k) Permitir o uso de leitor de código de barras na efetuação de empréstimos e devoluções.
l) Emitir comprovante de empréstimos, devoluções e renovações de exemplares com no mínimo os
seguintes  dados:  código  e  nome  do  usuário,  código  e  título  da  obra,  número  de  renovações,  data  do
empréstimo, data de previsão de devolução, data de devolução.
m) Permitir o controle de multas de forma parametrizada por nível de acesso, tipo de obra com limitação
de dias para empréstimo, máximo de empréstimos e renovações.
n) Emitir relatórios do acervo bibliotecário, empréstimos, devoluções, renovações, usuários, títulos mais
procurados, listas de espera, inventário, multas, acervo por área CNPQ, entre outros. 
o) Permite consulta e emissão de relatórios estatísticos por área CNPQ, empréstimos mensais, obras
mais retiradas.

1.3.10. Módulo: CONTROLE DE TRANSPORTE ESCOLAR

a) O módulo do Transporte Escolar deve permitir fazer o acompanhamento dos trajetos de embarque,
horários, veículos utilizados, dentre outros processos.
b) Permitir o cadastro de veículos: O cadastro de veículos próprios e de terceiros, que possibilitará a
vinculação dos trajetos  do mesmo,  sendo que um veículo pode fazer  parte  de vários  trajetos.  Possibilita
também vincular os motoristas que podem conduzir o veículo.
c) Permitir o lançamento de diários de bordo para os veículos, definindo o veículo, odômetro de saída e
chegada, data, motorista, objetivo, ordens de serviço com informações do tipo de serviço, valor, horário, entre
outros,  além de permitir  a  verificação e checagem dos veículos,  como: pneu,  funcionamento do mesmo,
lavagem, entre outros. 
d) Permitir o cadastro de cursos dos motoristas: para possibilitar informar dados pessoais e quais cursos
o motorista possui, bem como outras informações inerentes. 
e) Permitir a manutenção dos trajetos: A manutenção do trajeto compreende o cadastro de paradas,
trajetos. Essa funcionalidade permite que sejam cadastradas a latitude e a longitude de cada parada presente
nos trajetos, montando assim o mapa do Transporte Escolar. 
f) Permitir Controle do Trajeto: No lançamento do trajeto, permitir a informação do período e horário,
bem como o veículo utilizado e o motorista que o conduzirá. Deve permitir integração com recursos de:
visualizar,  localizar,  marcar,  capturar  (visualizar  o  mapa  do  trecho-trajeto  do  ônibus)  as  coordenadas
geográficas de cada ponto de parada (coleta de alunos). 
g) Permitir o controle de blocos de passagens: Permitir fazer o controle e lançamento de blocos de
passagens,  onde  a  Secretaria  de  Educação  cadastra  blocos  de  passagens  parametrizáveis  para  serem
distribuídos para os estudantes e/ou empresas operadoras (Transportadores). 
h) Permitir realizar inscrição prévia a matrícula no transporte escolar, controlando se estudante atende
critérios para receber o transporte escolar.
i) Permitir realizar a inscrição online para o transporte universitário, definindo os dias e turnos de ida e
volta do estudante, cidade e instituição de ensino.
j) Permitir matricular os estudantes no transporte escolar: Essa funcionalidade permite a inscrição ou
efetivação  da  inscrição  do  estudante  no  Transporte  Escolar  informando  o  local  de  embarque  de  cada
estudante.
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k) Permitir o lançamento de passagens avulsas e ou o cancelamento de passagens para os estudantes que
utilizam o transporte universitário de apenas um dia ou dentro de um intervalo de datas, considerando as idas
e voltas já relacionadas a matrícula do estudante.
l) Permitir o controle e geração dos valores para os estudantes que utilizam o transporte universitário,
definindo o custo mensal para determinado trajeto e com base nas idas e voltas das matrículas, cancelamentos
e passagens avulsas, realizar o rateio do valor. Permitir emissão de relatório dos valores por estudante.
m) Permitir o controle de passe livre possibilitando a definição de tipos de passagem, permitir realizar a
matrícula informando o tipo de passagem de ida e volta, instituição de ensino, dias e turnos que necessita do
recurso.
n) Permitir o controle de recargas do passe livre, possibilitando a importação do saldo disponível de
cada estudante através de arquivo disponibilizado pela empresa de transporte coletivo, permitir realizar o
cálculo do valor da recarga para cada estudante.
o) Dispor de consultas: Ao Administrador do setor de Transporte escolar, o portal deve permitir fazer
consultas  de:  Estudantes  Matriculados  no  Transporte,  Estudantes  Matriculados  Trajeto,  Informações  do
Trajeto (mapa, estudantes que utilizam, motoristas, veículo lotado, distância percorrida, etc.). 
p) Permitir a impressão de carteirinhas em lote, onde deve constar o estudante, unidade escolar, trajeto e
endereço;
q) Emitir  Relatórios:  Deve  permitir  a  emissão  de  relatórios  diversos,  como  valores  gastos  com o
Transporte Terceirizado, resumo de trajetos e veículos, estudantes por trajeto e por veículo.

1.3.11. Módulo de Controle da CENTRAL DE VAGAS (Portal de Inscrições On-line)

a) Disponibilizar módulo específico para gerenciamento e Parametrização da Central de Vagas;
b) Permitir configurar período de inscrições pelas unidades escolares;
c) Permitir configurar período de inscrições online;
d) Permite configurar as modalidades de ensino controladas pela central.
e) Configurar data de validade das inscrições de acordo com a série;
f) Permitir  a  configuração  da  enturmação  de  estudantes,  definindo  o  ano,  a  série  e  o  período  de
nascimento dos estudantes, agilizando a inscrição onde que a data de nascimento do estudante define a qual
série o mesmo será inscrito. Permitir a replicação das configurações do ano para o um posterior;
g) Permitir  a  configuração  de  zoneamentos,  sendo  estes  por  bairro,  cep,  áreas/regiões/zonas,
determinando as unidades pertencentes a estes bairros, cep, áreas/regiões/zonas;
h) Permitir a configuração de zoneamentos diferentes para diferentes modalidades;
i) Permitir o controle pela Central de Vagas de inscrições, lista de espera de vagas e o lançamento de
dados socioeconômicos de cada inscrito.
j) Permitir o cadastro das fichas de inscrições, definindo a modalidade de ensino, série, responsável,
irmãos aguardando vaga, se a família é atendida por algum serviço da rede (conselho tutelar, abrigo, CAPS,
entre outros), unidades de preferência a qual deseja uma vaga para lista de espera de vagas nas Unidades
Escolares;
k) Permitir a realização de inscrições por zoneamento sem determinar a unidade escolar pretendida;
l) Permitir a realização de inscrições de transferência podendo estas serem feitas pelos responsáveis do
candidato, informando escola de origem e destino;
m) Permitir a realização de inscrições de candidatos que já foram contemplados com vaga porém estão
com a matrícula cancelada/evadida/trancada;
n) Possibilitar o controle e registro de inscrições com liminares,  informando a data e o número do
processo.
o) Permitir o controle de arquivamento das inscrições dos estudantes, possibilitando que seja realizado
manualmente  para  um  estudante  ou  automaticamente  para  todos  os  estudantes  de  acordo  com  a
parametrização da validade das inscrições.
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p) Permitir  a  desclassificação  manual  de  inscrições  ou  até  mesmo  apagar  designações  realizadas
informando o motivo;
q) Permitir o agendamento de entrevistas para a avaliação socioeconômica de uma inscrição, definindo
a data, hora e o status (Agendada, Compareceu e Não Compareceu). E permitir o controle das entrevistas já
agendadas, possibilitando a utilização da mesma para a avaliação socioeconômica.
r) Permitir realizar a avaliação socioeconômica de uma inscrição informando a data da avaliação, o
parecer  da situação familiar,  a  avaliação descritiva,  a  composição familiar  com dados de renda,  grau de
parentesco, idade, nível de escolaridade, ocupação. Permitindo a visualização em um painel a renda total e per
capita da avaliação.
s) Permitir a designação de uma inscrição de forma manual (um estudante por vez) ou por zoneamento
e ainda pelo serviço social (a partir dos dados socioeconômicos), definindo a unidade escolar, curso, série,
turno e turma a qual o estudante receberá a vaga, se estudante contemplado por liminar, data de designação.
t) Permitir o controle de tentativas de contato com o responsável, onde este deve gerar um histórico
com data e hora, se a ligação foi ou não atendida e observação;
u) Permitir  anexar  documentos  dos  responsáveis  e  candidatos,  determinando  quais  anexos  são
obrigatórios;
v) Permitir  que  o  sistema realize  a  designação  de  cada  estudante  de  forma automática  a  partir  da
definição de critérios, tais como data de nascimento do estudante,  unidades escolares preferenciais,  entre
outros,  considerando o  total  de  vagas  disponíveis  que  a  escola  disponibiliza,  possibilitando ainda  que  o
processo automático seja realizado em mais de uma etapa, a fim de ocupar as vagas de todas as unidades
escolares.
w) Permitir no processo automático de designação sejam realizados ajustes manuais nas designações de
estudantes, possibilitando o mesmo ser alocado em uma unidade escolar, respeitando a quantidade de vagas
disponíveis.
x) Permitir na forma automática de designação seja realizada a confirmação das designações em cada
etapa do processo, definindo uma data limite para os estudantes contemplados com a vaga realizar a matrícula
na unidade escolar.
y) Permitir o controle de negativas de vagas, definindo a inscrição do estudante, data da negativa, se há
vaga em unidade escolar próxima, permitindo que a secretaria municipal ateste juridicamente que não há
vagas para o estudante na unidade escolar ou na rede de ensino municipal, de acordo com a necessidade do
estudante, ou que há outras unidades escolares próximas ou que atendam a necessidade.
z) Permitir a emissão do relatório de negativa de vaga de um estudante, com o nome do estudante, data
de  nascimento,  responsáveis,  endereço,  unidade  escolar  de  preferência,  se  há  vagas  disponíveis  para  o
estudante. Permitir a emissão de relatório com uma lista de negativas de vagas dos estudantes, com o total de
negativas para cada estudante, número, status e data da inscrição, série, data e responsável pela negativa.
aa) Permitir o controle de liminares de inscrições, informando a data do recebimento da liminar, número
do processo, número do processo digital, data para o cumprimento da mesma, se realiza o bloqueio de valores.
Determina que a prefeitura municipal atenda a necessidade do estudante, disponibilizando vaga na unidade
escolar.
bb) Permite  a  emissão  de  relatório  da  lista  dos  estudantes  com liminares,  informando  dados  como:
número da inscrição, nome do estudante, série e status da inscrição, data e número do processo.
cc) Permitir consulta e emissão de relatórios estatísticos (estudantes por unidade escolar, estudantes por
série,  vagas  por  unidade,  inscrições  por  etapas,  entre  outros)  do  total  de  estudantes  aguardando  vaga,
contemplados com vaga, arquivados, matriculados de todas as séries e unidades escolares da rede municipal
de ensino.
dd) Permitir consulta do histórico de uma inscrição ou de todas inscrições do estudante apresentando a
movimentação do mesmo dentro da central de vagas, como: inscrição, unidades de preferência, designações
(manuais, serviço social ou automáticas), matrículas, responsáveis pelas movimentações, datas, entre outros.
ee) Permitir bloqueio de matrículas na unidade de alunos sem inscrição e designação;
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1.3.12. Portal Web de Inscrição Online: 

a) Disponibilizar um “Portal de Inscrições Online”, com endereço URL para acesso ao processo de
inscrição  online  deverá  ser  disponibilizado  pela  proponente,  enquanto  a  publicação  e  divulgação  deste
endereço URL ficará por conta da contratante;
b) Ambiente online, para que qualquer cidadão possa inscrever seu filho(s) na lista de espera de vaga do
município.
c) A página de inscrições online deve ser caracterizada com os dados do município como brasão, nome,
endereço, telefone.
d) Permitir a consulta da inscrição sem necessidade de realizar login com usuário e senha, informando
apenas o número de protocolo único recebido no momento da inscrição ou data de nascimento e CPF do
responsável pela inscrição.
e) Permitir ao usuário, acessar a página de inscrição, e pode realizar uma inscrição, atualizar os dados
de uma inscrição realizada anteriormente, consultar situação da inscrição, emitir comprovante da inscrição,
quando as opções estiverem disponíveis para população através da liberação do município.
f) Permitir visualização do cronograma de datas definido pelo município para realização do processo de
inscrições bem como suas etapas.
g) Permitir  visualização  dos  documentos  em  anexos  (edital,  regras)  e  avisos  sobre  o  processo  de
inscrições disponibilizados pelo município.
h) Permitir a consulta e visualização das escolas disponíveis para inscrição no município.
i) Permitir  o  município  a  liberação  ou não  da  visualização  quanto  a posição  na  fila  de  espera  na
consulta de inscrição.
j) Permitir que o cidadão possa enviar através de um formulário as dúvidas ou problemas ocorridos
referentes ao processo de inscrição online, possibilitando ao município o recebimento dos mesmos. 

1.3.13.  Módulo:  CONTROLE  DE  GERAÇÃO  E  EXPORTAÇÃO  DE  DADOS  PARA O
CENSO ESCOLAR

a) O módulo do Censo Escolar, deve permitir gerar o arquivo de migração com os dados das unidades
escolares (infraestrutura, equipamentos, instalações etc.), dados específicos sobre cada estudante, sobre cada
profissional escolar em sala de aula e sobre cada turma de toda a rede escolar municipal. Esse arquivo deve
ser enviado ao Instituto de Estudo e Pesquisas Educacionais (INEP), através do sistema Educacenso. 
b) Gerar o arquivo de migração a partir de informações armazenadas no banco de dados do sistema e
algumas tabelas auxiliares que o INEP disponibiliza, o que evita a redigitação de informações.  
c) Dispor de rotina que permite a importação das tabelas auxiliares que o INEP disponibiliza.
d) Permitir a confirmação dos dados através de uma tela, podendo alterá-los se necessário, antes de
gerar o arquivo e enviar para o Educacenso.
e) Principais funcionalidades do módulo do Censo Escolar: 
f) Manter os Dados da Escola – Essa funcionalidade possibilita a edição dos dados da escola. Os dados
mostrados  na  tela  são  os  cadastrados  na  base  do  Sistema.  Se  o  usuário  perceber  alguma  informação
desatualizada, pode alterá-la. 
g) Gerar os Dados Cadastrais da Escola – Essa funcionalidade gera os dados Cadastrais de todas as
Unidades Escolares pertencentes ao Município. São gerados dados como Nome da Escola, endereço, Situação
de funcionamento, Dependência Administrativa, etc. 
h) Gerar os Dados de Caracterização e Infraestrutura da Escola – Essa funcionalidade gera os dados
sobre a Infraestrutura das Escolas. São gerados dados sobre o diretor, sobre o local do funcionamento da
escola, dependências existentes na escola (salas de aula, ginásio de esportes, laboratórios, etc.), equipamentos
que a escola possui, total de funcionários, abastecimento de água, energia elétrica, esgoto sanitário, destinação
do lixo, etc. 
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i) Manter os Dados das Turmas – Essa funcionalidade possibilita a edição dos dados das turmas. São
gerados dados como nome da turma, código da turma, horário, dias da semana, disciplinas da turma, etc. 
j) Manter  os  Dados  dos  Estudantes  –  Essa  funcionalidade  possibilita  a  edição  dos  dados  dos
Estudantes. Os dados mostrados na tela são os cadastrados na base do Sistema. Se o usuário perceber alguma
informação desatualizada, pode alterá-la.
k) Gerar  os  Dados  de  Identificação  dos  Alunos  –  Essa  funcionalidade  gera  os  dados  referentes  a
identificação  dos  alunos.  São  gerados  dados  como código  do  aluno  na  escola,  nome completo,  data  de
nascimento, sexo, raça, filiação, local de nascimento, se possui alguma deficiência, etc. 
l) Gerar os Dados de Documentos e Endereços dos Estudantes – Essa funcionalidade gera os dados
referentes ao endereço e documentos dos estudantes. Além do endereço completo, são gerados dados como
CPF, número da identidade ou certidão de nascimento, etc. 
m) Gerar  os  Dados  de  Matrícula  dos  Estudantes  –  Essa  funcionalidade  gera  os  dados  referentes  a
matrícula (vínculo) do estudante com a escola. São gerados dados como código da turma que ele estuda,
número de sua matrícula, se utiliza transporte escolar, etc.  
n) Manter os Dados dos Profissionais escolares em sala de aula – Essa funcionalidade possibilita a
edição dos dados. Os dados mostrados na tela são os cadastrados na base do Sistema. Se o usuário perceber
alguma informação desatualizada, pode alterá-la.
o) Gerar os Dados de Identificação dos Profissionais escolares em sala de aula – Essa funcionalidade
gera os dados cadastrais sobre os profissionais da escola. São gerados dados como código do docente, nome
completo, data de nascimento, sexo, raça, local de nascimento, etc.  
p) Gerar os Dados dos Documentos e Endereço dos Profissionais escolares em sala de aula – Essa
funcionalidade gera os dados referentes a endereço e documentação dos profissionais escolares. 
q) Gerar os Dados Variáveis dos Profissionais escolares em sala de aula – Essa funcionalidade gera os
dados referentes à formação escolar. São gerados dados como a escolaridade e quais cursos ele fez bem como
a sua situação (concluído ou em andamento). 
r) Gerar os Dados de Docência dos Profissionais escolares em sala de aula – Essa funcionalidade gera
os dados referentes a função do profissional na escola. São gerados dados como código da turma que leciona,
função que exerce (docente, auxiliar, monitor, intérprete), quais disciplinas leciona, etc. 
s) Gerar os dados de situação dos estudantes, rendimento e resultados – Essa funcionalidade gera os
dados referente ao resultado obtido pelo estudante ao término do ano letivo bem como a mudança de vínculo
escolar do estudante após a data de referência do Censo Escolar.
t) Exportar arquivo com as informações necessárias para a identificação e localização de estudantes na
base de dados do INEP de acordo com o layout disponibilizado.
u) Dispor de rotina que permite a importação do “id INEP” possibilitando utilizar o arquivo de layout
de identificação e o arquivo de layout de migração onde é possível obter os ids das turmas, dos profissionais
escolares e das matrículas, necessários para gerar a exportação da situação dos estudantes.
v) Permitir consulta e emissão de relatório da quantidade de docentes e estudantes que serão migrados
para o Educacenso.
w) Dispor de rotina de validação dos dados que serão exportados para o Educacenso de forma que
permita a identificação de problemas de forma antecipada agilizando a correção e a qualidade dos dados antes
mesmo da abertura da coleta.
x) Permitir a exibição de alertas sobre problemas encontrados durante a rotina de validação dos dados
para os secretários escolares e outros responsáveis.
y) Dispor de painel para o monitoramento do andamento da correção de problemas nos dados que serão
exportados, permitindo a visualização da quantidade de problemas nos dados de cada unidade escolar, data da
última  validação.  Emitir  relatório  do  histórico  de  validações,  emitir  relatório  de  histórico  de  leitura  do
resultado da validação.
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1.3.14. Módulo: GERADOR DE GRADE DE HORÁRIOS 

Este módulo tem como objetivo simplificar a montagem da grade de horários através da alocação automática 
das aulas, respeitando, a medida do possível, as restrições impostas pelo usuário. Por meio da criação, análise 
e otimização de inúmeras combinações possíveis de alocação das aulas e professores, o programa facilita a 
obtenção de uma grade de horários que possua uma série de atributos desejáveis, responsáveis por minimizar 
custos administrativos e maximizar a qualidade do ensino.

a) Permitir usar o computador e o sistema normalmente enquanto a grade de horário é gerada.
b) Permitir cadastrar os períodos por dia da semana em que a escola possui aula.
c) Permitir criar grupos de turmas para geração do horário, possibilitando a seleção de todas as turmas 
de um curso, todas as turmas de uma série, ou turma específica.
d) Permitir que as aulas sejam alocadas de forma que um professor não lecione para mais de uma turma 
por período.
e) Permitir que as turmas tenham aula com apenas um professor por período.
f) Permitir informar restrições de disponibilidade para os professores.
g) Permitir informar componentes curriculares em que as aulas devam ocorrer geminadas ou separadas. 
No caso de aulas geminadas, permitir escolher se estas podem ou não serem separadas pelo intervalo do turno.
h) Permitir informar o intervalo de dias para a próxima aula de um componente curricular.
i) Respeitar o número máximo de aulas semanais para os componentes curriculares relacionados na 
turma.
j) Eliminar ao máximo as janelas de espera dos professores entre aulas por dia.
k) Permitir visualizar as grades criadas com as aulas agrupados por turmas ou professores.
l) Permitir gerar mais de uma grade de horário controlando por data, hora e versão sendo possível 
definir qual das grades disponíveis será utilizada pela escola.
m) Permitir reduzir o número de dias que o professor precisa comparecer na escola para lecionar suas 
aulas, sem requerer que o usuário realize cálculos ou tentativas de aproximações para chegar a um número de 
dias mínimo definitivo.
n) Permitir a seleção de períodos preferenciais para as aulas de um determinado componente.
o) Permitir que aulas de um componente não ocorram depois das aulas de outro componente, 
possivelmente por motivos pedagógicos.
p) Permitir que seja fixado um limite de aulas de um componente por período, possivelmente por 
motivos de disponibilidade de recursos.
q) Permitir fixar o tempo máximo para geração da grade de horários, assumindo-se que o gerador parará
quando este encontrar a melhor solução antes do tempo limite. Caso o tempo não for informado, o gerador 
buscará um balanço entre a qualidade da grade de horários e um tempo razoável de espera.
r) Permitir a suspensão e retomada da geração da grade de horários, com a possibilidade de visualizar o
resultado obtido até o momento da suspensão.
s) Realizar a detecção de possíveis inconsistências ou erros lógicos nos dados que podem impedir a 
geração de uma grade de horários desejável, provendo uma descrição do problema em forma de erros, que não
permitem prosseguir com a geração, ou alertas, que apenas previne o usuário de um possível impedimento na 
obtenção da melhor solução. Permitir também a visualização dos dados problemáticos de forma a facilitar a 
correção.
t) Permitir que o usuário possa informar níveis de importância as restrições, assim expressando o que 
deve ter maior prioridade, caso seja impossível de cumprir todas as restrições devido a conflitos entre elas.



MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1.3.15. Portais DO ESTUDANTE/PAIS e RESPONSÁVEIS:

a) Permitir que o acesso dos estudantes disponha de um “layout responsivo”, se adaptando a qualquer
dispositivo.
b) Permitir a consulta de notas dos estudantes para cada componente curricular.
c) Permitir a consulta de horários de aula,  informando a data, componente curricular,  hora inicial e
final;
d) Permitir a consulta de faltas e presenças em cada componente curricular;
e) Permitir o acesso de Informações do Próprio Estudante e acesso aos recursos de comunicação interna
entre usuários e agentes das unidades escolares.
f) Permitir a visualização de documentos postadas pelos professores;
g) Permitir o download de arquivos anexados nos documentos postados;
h) Permitir o acesso a links postados;
i) Permitir responder aos documentos postados, através de arquivos, link e/ou textos;
j) Permitir o envio de mais de uma resposta, podendo alterar e excluir as respostas já enviadas;
k) Permitir  a  troca  de  mensagens(chat)  entre  estudante  e  professores  referente  há  um  documento
postado;
l) Permitir a visualização do prazo determinado para retorno do documento postado;

1.3.16. APP. MOBILE Para Estudantes/Pais/Resp.
a) Permitir acesso via dispositivos móveis para os estudantes, pais e responsáveis.
b) Permitir a solicitação de acesso (login e senha) através do próprio dispositivo de forma que o usuário
não tenha a necessidade de se deslocar até a unidade escolar vinculada.
c) Permitir visualizar informações de horários, notas, frequência, avaliações, entre outros.
d) Permitir troca de mensagens entre as Partes Interessadas.
e) Permitir recebimento de notificações via “push” (tecnologia que permite o envio de notificações para
um app mobile, aparecem em destaque nos tablets e smartphones) de faltas da aula, próximas avaliações,
trabalhos e provas.
f) Permitir uso de parâmetros (filtros) previamente configurados na visualização de informações.
g) Permitir visualizar informações de um ou mais dependentes.
h) Permitir registro e visualização de eventos, grupos de estudo (Provas, trabalhos, estudo com colegas
da turma).
i) Permitir a visualização de documentos postadas pelos professores;
j) Permitir o download de arquivos anexados nos documentos postados;
k) Permitir o acesso a links postados;
l) Permitir responder aos documentos postados, através de arquivos, link e/ou textos;
m) Permitir o envio de mais de uma resposta, podendo alterar e excluir as respostas já enviadas;
n) Permitir  a  troca  de  mensagens(chat)  entre  estudante  e  professores  referente  há  um  documento
postado;
o) Permitir a visualização do prazo determinado para retorno do documento postado.

1.3.17. Portal Web do PROFESSOR:

Este portal deve proporcionar aos docentes realizar suas Atividades DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS e
PLANEJAMENTO DAS AULAS:

a) Permitir que o acesso dos professores via Portal-Web, e que disponha de um “layout responsivo”, se
adaptando a qualquer dispositivo.
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b) O professor deve realizar o acesso ao sistema com perfil específico de forma que em hipótese alguma
possa acessar funções administrativas do sistema ou que possam acessar dados de outros professores.
c) Permitir que o professor ao acessar o sistema visualize um painel com os próximos horários de aula
informando o componente, turma, dia da semana e a hora de início e término da aula.
d) Permitir  o  acesso  rápido  entre  mais  de  uma unidade  escolar  e  turmas,  a  visualização  de  avisos
pertinentes como limite de lançamento de notas, registro de frequência, entre outros.
e) Permitir o lançamento de planejamentos de conteúdo para os componentes das turmas, definindo os
objetivos, justificativa, conteúdo geral e as ações (conteúdos) para cada data letiva.
f) Permitir o lançamento de conteúdos para os componentes de uma turma, realizando o lançamento
para  cada data  letiva,  relacionando os  conteúdos  planejados anteriormente  e  ou complementar  o  que  foi
planejado.
g) Permitir o lançamento diário de observações dos estudantes.  Permitir  a emissão de relatório das
observações dos estudantes.
h) Permitir o anexo via upload de arquivos e documentos.
i) Permitir  o  lançamento  da  frequência  online  dos  estudantes,  permitindo  justificar  a  falta  de  um
estudante.
j) Permitir a emissão dos cadernos de chamada, podendo ser definido observações, ordem da lista dos
estudantes (alfabética, matrícula, entre outros), modelo do caderno (preenchido, em branco, horários, entre
outros), linhas adicionais, se imprime transferências.
k) Permitir o lançamento de avaliações, definindo a data, o tipo de avaliação (prova, trabalho, entre
outros), peso, possibilitando a realização de avaliações de recuperação paralelas. Permitir a emissão de um
relatório com todas as avaliações realizadas.
l) Permitir o lançamento das notas finais dos estudantes de acordo com o formato da nota (conceito,
nota), informar o parecer, faltas, faltas justificadas, bem como a contagem automática de faltas de acordo com
os registros  de frequência,  permitir  parametrizar  se a  alteração da nota poderá ser  realizada apenas com
justificativa, visualizar a sugestão da nota (cálculo realizado a partir das notas parciais), identificar se um
estudante possui o lançamento diferenciado de nota como se não compareceu, dispensado de avaliação ou
lançamento normal.
m) Permitir no lançamento das notas finais dos estudantes a consulta das notas parciais relacionadas ao
período avaliativo.
n) Permitir a digitação de notas do conselho/exame final, o sistema deverá listar apenas os estudantes
que necessitam do exame final.
o) Permitir  a  consulta  e  emissão  de  relatório  das  notas  das  avaliações  e  das  notas  finais  de  cada
estudante.
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1.4. Serão aceitos os proponentes que enviarem os dois envelopes via correio ou outro meio de

transporte  desde  que  sejam  recebidos  em  tempo  hábil  e  ficarão  estes,  pelo  fato  de  não  possuírem

representação no certame, com valor de proposta única e sem possibilidade de lances verbais.

1.5. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica que atendam todas as

exigências do presente Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a elaboração e

apresentação da proposta;

2.1.1. Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem com

documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto

desta licitação;

2.1.2.  Poderão participar da presente licitação todas as empresas, cadastradas ou não na Prefeitura

Municipal de Pinhal da Serra.

2.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e preferencial,

sendo  consideradas  como  tal  aquelas  que  constarem  na  firma  ou  denominação  social  as  expressões

“microempresa” ou “empresa de pequeno porte”,  ou suas respectivas abreviações,  “ME” ou  “EPP”,  nos

termos da LC 123/2006;

2.2.1. As empresas participantes poderão comprovar que estão enquadradas como microempresa ou

empresa  de  pequeno  porte  por  meio  de  declaração de  que  atendem  aos  requisitos  do  art.  3º  da  Lei

Complementar  123/2006,  com  exceção  das  empresas  constantes  no  §  4°  do  mesmo  artigo,  cabendo  a

pregoeira a faculdade de consultar o sítio oficial da receita federal, na internet, para ratificar a condição de

microempresa ou empresa de pequeno porte das empresas participantes.

2.3. Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que se encontrem em uma ou

mais das seguintes situações:

a) em processo de falência, em recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;

b) reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

c) estrangeiras que não funcionem no país;

d) que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas

inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública;
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2.4. Sob  pena  de  inabilitação  ou  desclassificação,  todos  os  documentos  apresentados  deverão

referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por

meio de  seu  representante  legal,  ou através  de  procurador regularmente  constituído,  que  devidamente

identificado e  credenciado,  será  o  único  admitido a  intervir  no procedimento  licitatório,  no interesse  da

representada.

3.1.1. A identificação será realizada através da apresentação de documento oficial com foto.

        3.1.2. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem

como para a prática dos demais atos do certame;

b) apresentar, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação; (conforme anexo III)

c) apresentar, Cartão do CNPJ;

3.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

A)  se representada diretamente,  por meio de dirigente,  proprietário,  sócio ou assemelhado,  deverá

apresentar:

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade

por ações;

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade

civil;

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações

em decorrência de tal investidura e para prática de os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

a.5) registro comercial, se empresa individual.

B) se representada por procurador, deverá apresentar:
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b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que

conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o  nome da empresa

outorgante  e  de todas as  pessoas com poderes  para  a  outorga  de  procuração,  o  nome do outorgado e a

indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos

necessários poderes para formulação de propostas e para prática de os demais atos inerentes ao certame.

(conforme anexo V). 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato

de investidura do outorgante como representante legal da empresa.

3.3. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório

a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

3.4.  A empresa  que  pretender  se  utilizar  dos  benefícios  previstos  nos  art.  42  à  45  da  Lei

Complementar  123,  de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens  6.15 à 6.18 e 7.2,  deste edital,

deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador

ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra

como microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.4.1. As  cooperativas  que  tenham auferido,  no ano-calendário  anterior,  receita  bruta  até  o

limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à

45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.2, deste

edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem,

fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador ou representante

legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra no limite da

receita referido acima.

3.5. A documentação referente ao  credenciamento de que trata o item 3

deverá ser apresentada fora dos envelopes.
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4. DA APRESENTAÇÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital,

deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não

transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

ENVELOPE  Nº  01  –  PROPOSTA  DE
PREÇOS

ENVELOPE  Nº  02  –  DOCUMENTOS  PARA
HABILITAÇÃO

Município de Pinhal da Serra
PREGÃO Nº 05/2021
Data e hora da abertura.
Razão Social e CNPJ.
Endereço completo do licitante.
E-mail e telefone.

Município de Pinhal da Serra
PREGÃO Nº 05/2021
Data e hora da abertura.
Razão Social e CNPJ.
Endereço completo do licitante.
E-mail e telefone.

4.2. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e

demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, ao pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01

– PROPOSTA e 02 – DOCUMENTAÇÃO.

4.3. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a

participação de nenhuma licitante retardatária.

5. PROPOSTA DE PREÇO  (conforme anexo VI)

5.1.  A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser

apresentada  em  folhas  sequencialmente  numeradas  e  rubricadas,  sendo  a  última  datada  e  assinada  pelo

representante legal  da empresa,  ser redigida em linguagem clara,  sem rasuras,  ressalvas ou entrelinhas,  e

deverá conter:

a) razão social da empresa;

b) descrição completa do serviço ofertado;

c)  preço unitário  líquido e  total,  bem como preço  total  por  extenso,  indicado em moeda nacional,  onde

deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações

trabalhistas,  previdenciárias,  fiscais e comerciais,  que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda,

despesas  com  transporte  ou  terceiros,  que  correrão  por  conta  da  licitante  vencedora,  sendo  vedada  a

desistência do valor proposto.

d) Cotar todos os itens do respectivo lote, sob pena de desclassificação no mesmo.

Observação 1: Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto licitado, sendo

desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da
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licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da empresa participante do processo licitatório, devendo

observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não faça cotação errada.

Observação 2: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 2

(duas)  casas  decimais  após  a  vírgula,  sendo  desprezadas  as  demais,  se  houver,  também  em  eventual

contratação.

Observação 3: A proposta das empresas não deverão ser superiores ao valor máximo estipulado no

Anexo I sob pena de desclassificação das mesmas.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta

de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer

novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior,

poderão as  autoras  das melhores  propostas,  até  o  máximo de 03 (três),  oferecer  novos lances,  verbais e

sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

6.3.  No curso  da  sessão,  as  autoras  das  propostas  que  atenderem aos  requisitos  dos  itens

anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores

distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da

vencedora.

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para

determinação da ordem de oferta dos lances.

6.5.  A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à

licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 s (sessenta segundos) para apresentar nova

proposta.

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente

às penalidades constantes no item 15 deste edital.

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela pregoeira, implicará na

exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances,
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sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das

propostas.

6.9.  Caso  não  seja  ofertado  nenhum  lance  verbal,  será  verificada  a  conformidade  entre  a

proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo a pregoeira negociar

diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

6.10.  O encerramento da  etapa  competitiva  dar-se-á  quando,  convocadas  pela pregoeira,  as

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.11.  Encerrada a etapa competitiva e  ordenadas as ofertas,  de acordo com o menor preço

apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os

valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.

6.12. A classificação  dar-se-á  pela  ordem crescente  de  preços  propostos  e  aceitáveis.  Será

declarada  vencedora  a  licitante  que  ofertar  o  menor  preço  unitário,  desde  que  a  proposta  tenha  sido

apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 

6.13. Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 6;

b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão

no  edital,  serão  tidas  como  inexistentes,  aproveitando-se  a  proposta  no  que  não  for  conflitante  com  o

instrumento convocatório.

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.

44,  §2º,  da  Lei  Complementar  123/06,  sendo  assegurada,  como  critério  do  desempate,  preferência  de

contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item

3.5, deste edital.

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5%

(cinco por cento) à proposta de menor valor.

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
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a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será

convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até

então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior,

não apresentar  nova proposta,  inferior  à  de menor preço,  será facultada,  pela ordem de classificação,  às

demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na

hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.

6.17. Se  nenhuma  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  cooperativa,  satisfizer  as

exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta

originariamente de menor valor.

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta

de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ATA circunstanciada, contendo, sem prejuízo de

outros,  o  registro  das  licitantes  credenciadas,  as  propostas  escritas  e  verbais  apresentadas,  na  ordem de

classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer

informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste Município,

conforme subitem 20.1 deste edital.

6.21.  Caso haja necessidade  de adiamento da sessão pública,  será  marcada nova data para

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE

Nº 02, os seguintes documentos:

7.1.1. DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS:

a)  declaração que atende ao disposto no artigo 7.°,  inciso XXXIII,  da Constituição Federal,  conforme o
modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; (conforme anexo IV)

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) registro comercial no caso de empresa individual;
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b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades

comerciais,  e,  no  caso  de  sociedade  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus

administradores;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim

o exigir.

Observação: As empresas que apresentarem no Credenciamento cópia do CNPJ, bem como
cópia autenticada do Contrato Social na íntegra, a sua apresentação na documentação de habilitação
“Regularidade Jurídica”, fica facultada.

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL:

a) prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  do  Estado  ou  do  Município,  se  houver,  relativo  ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

e quanto  à  Dívida  Ativa  da  União  administrada  pela  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional –  PGFN

(Certidão Conjunta Negativa); 

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de

validade  expirado,  a  licitante  deverá  regularizá-lo  no  órgão  emitente  do  cadastro  ou  anexá-lo,  como

complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

7.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT). 

7.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo

não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento.
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7.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove

a aptidão do proponente para a realização dos serviços, em características, quantidades e prazos compatíveis

com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente. O atestado deverá ser impresso em folha timbrada e

conter o CNPJ, nome, cargo, assinatura do responsável pela informação e carimbo da empresa. No atestado

deve constar também se foram cumpridos os prazos de execução, e a qualidade do mesmo, sem fatos que

desabonem sua conduta, além de estar assinado e datado. (conforme anexo VII)

b) TESTE DE CONFORMIDADE:

A licitante classificada em primeiro lugar, com o menor preço global deverá realizar o Teste de Conformidade
da Solução, a fim de verificar o atendimento das Especificações Técnicas Obrigatórias do EDITAL.

O teste de conformidade possui  caráter eliminatório, ou seja, ocorrerá a  desclassificação da licitante caso a
mesma não atenda às situações previstas para o teste de conformidade.

O teste de conformidade será realizado em sessão pública a ser convocada pelo pregoeiro do Município de Pi-
nhal da Serra, em prazo não superior a 05 (cinco) dias consecutivos, contados da data de data de divulgação
do resultado da disputa de preço.

Toda a infraestrutura necessária para o teste de conformidade (servidores, notebook, acesso à internet, etc.) é
de responsabilidade da licitante. O Município de Pinhal da Serra somente será responsável pela disponibiliza -
ção de sala ou auditório e projetor.

A instalação e disponibilização da aplicação e dados fictícios para realização do teste de conformidade são de
responsabilidade da licitante.

A sessão de teste de conformidade terá duração máxima de 02 (dois) dias, em datas e horários a serem defini -
dos pelo Município.

O teste de conformidade será avaliado pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Ricardo Melo de
Lima.

Entende-se por demonstrar plenamente a comprovação do funcionamento completo de cada funcionalidade, a
realização das operações compreendidas desde a demonstração da execução de uma rotina (inclusão de regis-
tro, cálculo, etc.) até a demonstração de efetivação da mesma pela própria aplicação (consulta de registros ou
cálculos, emissão de relatórios, etc.), banco de dados, log, etc. Deverão ser observadas as peculiaridades refe-
rentes à demonstrações elencadas junto a alguns requisitos.

A licitante deverá, durante a demonstração, identificar previamente de forma verbal cada requisito que será
demonstrado.

O servidor responsável pela avaliação, durante a execução do teste de conformidade, não responderão a dúvi-
das e questionamentos quanto aos requisitos a serem demonstrados, podendo, entretanto, solicitar à licitante a
realização de operações e esclarecimentos que julgarem relevantes à avaliação de cada requisito.
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O servidor responsável pela avaliação, durante a execução do teste de conformidade, não emitirão pronuncia-
mento quanto ao atendimento ou não atendimento de requisitos, tampouco quanto à aprovação ou reprovação
da solução da licitante.

Ao término das demonstrações referentes ao teste de conformidade a sessão será encerrada para deliberação
quanto à aprovação ou reprovação da solução ofertada pela licitante.

O servidor responsável apresentará o teste de conformidade da empresa vencedora, em até 3 (três) dias úteis
após a sessão, comunicando ao pregoeiro e respectiva equipe de apoio a  aprovação, reprovação ou abertura
de prazo para que a licitante realize adequações em requisitos.

Caso algum(ns) requisito(s) não seja(m) demonstrado(s) ou não seja(m) plenamente atendido(s), a licitante
deverá, em prazo não superior a 03 (três) dias consecutivos da comunicação do resultado do teste de confor -
midade, realizar nova demonstração desse(s) requisito(s) devidamente adequados, prevalecendo o mesmo re-
gulamento do teste de conformidade original.

Após o prazo de correção citado no item anterior, em permanecendo a desclassificação da empresa melhor
classificada, serão convocadas as demais empresas de acordo com a classificação quando da disputa de pre-
ços, que terão os mesmos prazos e condições da empresa anteriormente convocada.

7.2.  A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao

item 3.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3,

deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua

regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.  (art. 43, §

1º, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006).

7.2.1.  O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante

o transcurso do respectivo prazo.

7.2.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo a

pregoeira fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a

comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

7.2.3. O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno

porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

7.2.4.  A não  regularização  da  documentação,  no  prazo  fixado  no  item  7.2, implicará  na

inabilitação do licitante e  a  adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das penalidades

previstas no item 15.1, alínea a, deste edital.

7.2.5.  Encerrado  o  julgamento  das  propostas  e  da  habilitação,  a  pregoeira  proclamará  a

vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor



MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência

do direito de recorrer por parte da licitante.

7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da pregoeira pelo prazo de

60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias (corridos) para apresentação das

razoes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual

número de dias,  que começarão a correr  do término do prazo do recorrente,  sendo-lhes assegurada vista

imediata dos autos.

8.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito

de recurso.

8.3.  O recurso será dirigido ao PREFEITO, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a

qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

9. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor

preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

9.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, a pregoeira inabilitará a licitante e

examinará  as  ofertas  subsequentes  e  qualificação  das  licitantes,  na  ordem  de  classificação  e,  assim,

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora,

ocasião em que a pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

9.3. A homologação do objeto da licitação, ao vencedor, será feita pelo ordenador de despesas.

10. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1.  Esgotados  todos  os  prazos  recursais,  a  Administração,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,

convocará a vencedora para assinar o Contrato em igual prazo, sob pena de decair do direito à contratação,

sem prejuízo das sanções previstas neste edital.



MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez e pelo mesmo

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

       10.3.  O prazo de vigência do presente instrumento contratual será até 31 de dezembro do

corrente  ano,  contados  a  partir  da  assinatura  do  contrato, podendo este  ser  rescindido  ou  ter  seu  prazo

prorrogado, obedecendo ao disposto do art. 57, da Lei nº 8.666/93, mediante a celebração de Termos Aditivos,

limitada a 48 (quarenta e oito) meses.

    10.4.  É condição para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame não tenha

débitos com o Município de Pinhal da Serra.

11. METODOLOGIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. A execução do presente objeto se dará dentro da vigência do contrato sob o regime de prestação

de serviços.

11.2.  O prazo para conclusão dos serviços de migração, implantação e treinamento de aplicativos

será de, no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da ordem de início dos serviços. 

11.3. A EMPRESA deverá manter um canal de comunicação com o gestor do município, para suprir

as demandas pertinentes à execução do objeto.

11.4. A EMPRESA deverá manter pessoa preposta à disposição do Município, a fim de dar suporte

aos encaminhamentos,  bem como, manter canal  de informações (físico ou eletrônico),  com os servidores

responsáveis que serão posteriormente designados.

11.5. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada através do  Secretário Municipal da

Educação, Sr. Ricardo Melo de Lima.

11.5.1. À fiscalização cabe:

11.5.1.1.  Registrar eventuais  atos  ou  fatos  que  importem  em  descumprimento  de  cláusulas

contratuais e condições previstas neste Edital;

             11.5.1.2. Julgar a qualidade dos serviços e propor a aplicação de penalidades em conformidade com o

prescrito na Lei nº 8.666/93 e com o item 15, deste edital;

11.6. Caso os serviços não atendam às exigências constantes do Edital, a fiscalização poderá solicitar

ao setor competente o início de processo administrativo, para apuração da infração e aplicação da penalidade

cabível.

            11.7. A Contratada é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões

que, por ventura, se fizerem necessárias até o limite de 25% fixado por lei.
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12 . DO PAGAMENTO:

       12.1. O pagamento referente a locação mensal do software, bem com o valor da migração,

implantação e treinamento do aplicativo será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação

dos serviços.

12.1.1. Entende-se como implantação, todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento

dentre os quais: instalação, configuração e customização necessárias à operação dos softwares. 

12.2. Junto ao corpo da Nota Fiscal deverá constar, para fins de pagamento, informações

relativas ao nº do Processo de Licitação, n° do empenho, se a empresa é optante do “SIMPLES”, bem

como, seus respectivos anexos de enquadramento e alíquotas para as devidas retenções.

      12.3. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças, serão de

responsabilidade da CONTRATADA.

          12.4. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos

sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento

do objeto deste Pregão.

  12.5.  Constando  qualquer  incorreção  na  nota  fiscal,  bem  como,  outra  circunstância  que

desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante no item 12.1 fluirá a partir da respectiva

regularização.

  12.6. O pagamento  feito  à  contratada  não  a  isentará  de  suas  responsabilidades  vinculadas  ao

fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos produtos entregues.

12.7. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.

13 – DAS OBRIGAÇÕES

13.1 DA CONTRATADA:

13.1.1. Realizar o serviço licitado, conforme especificados no edital.

13.1.2. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução

do objeto, serão de exclusiva responsabilidade da Contratada.

13.1.3.  Responder  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  aos  bens  do

CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.
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13.1.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante prévia e

expressa autorização do Município de Pinhal da Serra/RS.

13.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação..

13.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.

13.1.7.  Disponibilizar  atendimento  de  suporte  remoto  e  capacitação  remota  sem  custos  ao

contratante.

13.1.8. Fornecer mensalmente ao contratante, sem custos adicionais, o backup do banco de dados.

13.2. DO CONTRATANTE:

             13.2.1. Atestar a Nota Fiscal e efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do Edital.

             13.2.2. Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do objeto.

             13.2.3.  Documentar as ocorrências havidas na execução do presente pregão.

        13.2.4. Exercer ampla e permanente fiscalização dos serviços contratados e do comportamento da

contratada, sem prejuízo da obrigação deste.

            13.2.5. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os serviços prestados.

14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

14.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 2 (dois) dias

úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou

irregularidades que entende viciarem o mesmo;

14.1.1.  Caberá  a  Autoridade  Superior  decidir,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  sobre  a

impugnação interposta;

14.1.2. Se procedente e acolhida a impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data será

designada para a realização do certame.

14.2. Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização da licitação, incorrerá nas penas do art. 93 da

Lei 8666/93, assegurado contraditório e a ampla defesa;
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14.3. A  ocorrência  de  impugnação  de  caráter  meramente  protelatório,  ensejando  assim  o

retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla

defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

15. DAS PENALIDADES:

         15.1.  Pelo  inadimplemento  das  obrigações,  seja  na  condição  de  participante  do  pregão  ou  de

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a

Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar

com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d)  executar  o contrato com irregularidades,  passíveis  de correção durante a  execução e sem prejuízo ao

resultado: advertência;

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo

de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de

5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

g) causar  prejuízo  material  resultante  diretamente  de  execução  contratual:  declaração  de  inidoneidade

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5

anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

h) As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

i) Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

16.   DA     DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

A execução do objeto desta licitação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 

(117) 3.3.90.40 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação
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17.    DAS ALTERAÇÕES  

17.1. Este Termo de Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993,

desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1.  Quaisquer  informações  ou  dúvidas  de  ordem  técnica,  bem  como  aquelas  decorrentes  de

interpretação  do  edital,  deverão  ser  solicitadas  por  escrito,  ao  Município  de  Pinhal  da  Serra,  setor  de

Licitações, sito na Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, nº 1294, por e-mail (licitacao@pinhaldaserra.rs.gov.br)

ou pelo telefone (54) 3584 0250, no horário compreendido entre as 08 e 17 horas, preferencialmente, com

antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.

18.2.  Os questionamentos  recebidos  e  as  respectivas  respostas  com relação  ao  presente  pregão

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações.

18.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato

do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro

dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.

18.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu

endereço, e-mail e os números de telefone.

18.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados

em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por Servidor Municipal, ou ainda,

publicação em órgão da imprensa oficial.  Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet)

ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.

18.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de

fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

18.7.  A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações

previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor  e alterações subsequentes.

18.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a

finalidade e a segurança da contratação.

18.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la

por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal  Nº8.666-

93).

18.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação

e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

18.11. Fazem parte integrante deste Edital: 

mailto:licitacao@pinhaldaserra.rs.gov.br
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 Anexo I – Itens; 
Anexo II – Carta de representação / Credenciamento;
Anexo III – Modelo de declaração que atende os requisitos de habilitação;
Anexo IV – Modelo de declaração que não emprega menor;
Anexo V – Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP;
Anexo VI – Modelo da Proposta de Preço; 
Anexo VII – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;

Anexo VIII – Minuta de Contrato;

       Pinhal da Serra, 01 de fevereiro de 2021.

José Robison Rodrigues Duarte

Prefeito 

Este edital foi devidamente examinado e aprovado por
este Departamento Jurídico em 01/02/2021.
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ANEXO II

Modelo de Carta de Representação/ Credenciamento

CARTA DE REPRESENTAÇÃO/ CREDENCIAMENTO

A....................(Razão  Social  da  empresa)..................,  CNPJ  ..............................,  com  endereço

à.............................,  através  do  seu  ................................  (proprietário,  sócio-proprietário,

presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), ........................(estado civil), portador

do  RG  n  ...............................,  CPF  n.  .............................,  residente  à  .................................,

CONSTITUI como seu representante no certame licitatório – modalidade  Pregão Presencial nº

05/2021 a  ser  realizado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Pinhal  da  Serra  o  Sr.

(a)  ..........................................,  (nacionalidade),  ........................(estado  civil),  portador  do  RG

n ...............................,  CPF  n.  .............................,  residente  à  .................................,  que  poderá

formular ofertas e lances de preço e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome da

representada, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos.

____________________________, ____de ________de 2021.

_________________________________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa Com firma reconhecida)

OBSERVAÇÃO:  Ao  se  utilizar  deste  modelo,  o  mesmo  deverá  estar  obrigatoriamente
acompanhado do  ato  de  investidura  do  outorgante  como representante  legal  da  empresa
(Contrato Social ou documentação equivalente, previsto no item 3.3 – a.1 à a.5 deste Edital)
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ANEXO III

Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

  A  empresa  ____________________________________,  inscrita  no  CNPJ  nº

__________________________,  com  sede  a  Rua____________________________,

Nº_______, na Cidade de ___________________________, declara, sob as penas da Lei,

que  cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente edital de

Licitação PR nº 05/2021, nos termos do art. 4º, VII da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002.

____________________________, ____de ________de 2021.

_________________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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ANEXO IV

Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A....................(Razão  Social  da  empresa)..................,  CNPJ  ..............................,  com  endereço

à.............................,  através  do  seu  ................................  (proprietário,  sócio-proprietário,

presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), ........................(estado civil), portador

do RG n ..............................., CPF n. ............................., residente à .................................,

 declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo

na condição de aprendiz (se for o caso) nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição

República Federativa do Brasil.

____________________________, ____de ________de 2021.

_____________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
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ANEXO V

Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP

A....................(Razão  Social  da  empresa)..................,  CNPJ  ..............................,  com  endereço

à.............................,  através  do  seu  ................................  (proprietário,  sócio-proprietário,

presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), ........................(estado civil), portador

do RG nº ..............................., CPF nº ............................., residente à .................................,

 declara sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos legais para qualificação como

ME ou EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido instituído pela Lei Complementar nº

123/2006. 

____________________________, ____de ________de 2021.

_______________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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ANEXO VI

Modelo de Formulário

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

AO MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA/ RS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

EMPRESA:____________________________________________CNPJ:___________________________

ENDEREÇO:________________________________________________

TELEFONE:__________________________ E-MAIL: ________________________________

CIDADE:____________________________________

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:  ____________________________________CPF:_______________

VALIDADE DA PROPOSTA:______________DIAS. (Não inferior a 60 (sessenta)dias).

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital.

Lote Item Quant. Un. Descrição Valor un. Valor Total

1 1 12 Mês

1 2 1 Un.

VALOR TOTAL:

Valor total por extenso:_________________________________________________

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem

como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e

descarga, impostos, obrigações entre outros.

____________________________, ____de ________de 2021.

______________________________________________________

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
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ANEXO VII

Modelo de atestado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A  empresa  _______________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  n.º

_____________________________, com telefone _________________________, tendo como seu

representante  legal  o  Sr.  (a)  _________________________________________________ atesta

para  os  devidos  fins  que  a  Empresa  __________________________________________,CNPJ

n°_____________________  forneceu/fornece  os  produtos/serviços  iguais  ou  semelhantes  ao

objeto do referido pregão, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não

havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone. 

__________________________, _____ de ___________________ de 2021. 

_______________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )

  CPF:

 (carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA /RS

CNPJ: 04.213.870/0001-08

ENDEREÇO: AVENIDA LUIZ PESSOA DA SILVA NETO, N. 1294

CEP: 95.390-000

TELEFONE: (54) 3584-0250

REPRESENTANTE LEGAL: José Robison Rodrigues Duarte          CPF: 004.023.430-42

EMPRESA: 

CNPJ: 

TELEFONE:

E-MAIL: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

RG:                                                 CPF: 

Acordam proceder, nos termos do  Edital de Pregão nº  05/2021, processo nº 35/2021, com seus

respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e

as constantes deste Contrato, conforme as Leis n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, em conformidade

com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

SISTEMAS DE INFORMÁTICA,  PARA IMPLANTAÇÃO,  LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM

SUPORTE  TÉCNICO  E  ACOMPANHAMENTO  PERMANENTE  E  PROVIMENTO  DE

LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E

SERVIÇOS,  QUE  DEVERÃO  ESTAR  DESENVOLVIDAS  EM  “AMBIENTE  WEB”,  COM

PROVIMENTO  DE  DATA  CENTER  PELA  CONTRATADA,  INCLUINDO  SERVIÇOS  DE

INSTALAÇÃO,  MIGRAÇÃO  DE  DADOS,  PARAMETRIZAÇÃO,  IMPLANTAÇÃO,

TREINAMENTO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, BEM COMO DESENVOLVIMENTO

DE  MELHORIAS,  SERVIÇOS  DE  HOSPEDAGEM  PARA  ALOCAÇÃO  DOS  SISTEMAS  E

SUPORTE TÉCNICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES

NO REFERIDO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO: 

2.1.  Pelo  objeto  da  presente  contratação  o  Contratante  pagará  à  Contratada  a  importância  total  de

R$______________

2.2.  A contratada poderá solicitar reajuste de preços, a cada 12 (doze) meses, com base no IGP-M (Índice

Geral de Preços do Mercado) acumulado nos últimos 12  (doze) meses, ou por outro índice a ser estabelecido

entre as partes. Cabe ao contratante o possível deferimento deste reajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: 

3.1.  O prazo  de  vigência  do  presente  instrumento  contratual  será  até  31  de  dezembro  do  corrente  ano,

contados a partir  da assinatura, podendo este ser  rescindido ou ter  seu prazo prorrogado,  obedecendo ao

disposto do art. 57, da Lei nº 8.666/93, mediante a celebração de Termos Aditivos, limitada a 48 (quarenta e

oito) meses.

3.2.  É condição para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame não tenha débitos com o

Município de Pinhal da Serra.

CLÁUSULA QUARTA – DA METODOLOGIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. A execução do presente objeto se dará dentro da vigência do contrato sob o regime de prestação de

serviços.

4.2. O prazo para conclusão dos serviços de migração, implantação e treinamento de aplicativos será de, no

máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da ordem de início dos serviços. 

4.3. A EMPRESA deverá  manter  um canal  de  comunicação  com o  gestor  do  município,  para  suprir  as

demandas pertinentes à execução do objeto.

4.4. A EMPRESA deverá  manter  pessoa  preposta  à  disposição  do  Município,  a  fim de  dar  suporte  aos

encaminhamentos,  bem  como,  manter  canal  de  informações  (físico  ou  eletrônico),  com  os  servidores

responsáveis que serão posteriormente designados.

4.5. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada através do Secretário Municipal da Educação,

Sr. Ricardo Melo de Lima.

4.5.1. À fiscalização cabe:

4.5.1.1.  Registrar eventuais  atos  ou  fatos  que  importem em descumprimento  de  cláusulas  contratuais  e

condições previstas neste Edital;

4.5.1.2. Julgar  a  qualidade  dos  serviços  e  propor  a  aplicação  de  penalidades  em conformidade  com o

prescrito na Lei nº 8.666/93 e com o item 15, deste edital;
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4.6. Caso os serviços não atendam às exigências constantes do Edital, a fiscalização poderá solicitar ao setor

competente o início de processo administrativo, para apuração da infração e aplicação da penalidade cabível.

4.7. A Contratada é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, por

ventura, se fizerem necessárias até o limite de 25% fixado por lei.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:

5.1. O pagamento referente a locação mensal do software,  bem com o valor da migração, implantação e

treinamento do aplicativo será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

5.1.1. Entende-se como implantação, todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento dentre os quais:

instalação, configuração e customização necessárias à operação dos softwares. 

5.2. Junto ao corpo da Nota Fiscal deverá constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nº do

Processo  de  Licitação, n°  do  empenho,  se  a  empresa  é  optante  do  “SIMPLES”,  bem  como,  seus

respectivos anexos de enquadramento e alíquotas para as devidas retenções.

5.3. As  despesas  bancárias  decorrentes  de  transferências  de  valores  para  outras  praças,  serão  de

responsabilidade da CONTRATADA.

5.4. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a:  salários,  encargos sociais,

tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto

deste Pregão.

5.5.  Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o seu

pagamento, o prazo para pagamento constante no item 12.1 fluirá a partir da respectiva regularização.

5.6. O pagamento feito à contratada não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento,

especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos produtos entregues.

5.7. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:

6.1 DA CONTRATADA:

6.1.1. Realizar o serviço licitado, conforme especificados no edital.

6.1.2. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto,

serão de exclusiva responsabilidade da Contratada.



MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

6.1.3.  Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou

ainda  a  terceiros,  durante  a  execução  do  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a

fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.

6.1.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante prévia e expressa

autorização do Município de Pinhal da Serra/RS.

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.

6.1.7. Disponibilizar atendimento de suporte remoto e capacitação remota sem custos ao contratante.

6.1.8. Fornecer mensalmente ao contratante, sem custos adicionais, o backup do banco de dados.

6.2. DO CONTRATANTE:

6.2.1. Atestar a Nota Fiscal e efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do Edital.

6.2.2. Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do objeto.

6.2.3. Documentar as ocorrências havidas na execução do presente pregão.

6.2.4. Exercer ampla e permanente fiscalização dos serviços contratados e do comportamento da contratada,

sem prejuízo da obrigação deste.

6.2.5. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os serviços prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A execução do objeto desta licitação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 

(80) 3.3.90.40 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação

CLÁUSULA OITAVA  - DAS PENALIDADES:

A CONTRATADA sujeitar-se-á às Penalidades estabelecidas na ITEM 15 do Edital regulador do Certame.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES:

9.1. Este Termo de Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que

haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.



MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CLÁUSULA DÉCIMA: A contratada reconhece os direitos da Administração Municipal, previstos no artigo

77 da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido:

11.1. Por ato unilateral da Administração, de acordo com os artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alterações, sem que assista à Contratada o direito de reclamar quaisquer indenizações relativas a despesas

decorrentes de encargos provenientes da execução deste Contrato.

11.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;

11.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

11.4. Por recusa, atraso ou demora injustificadas para o fornecimento do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO:

12.1 O acompanhamento e a fiscalização do presente Contrato será exercida pelo Secretário Municipal de

Educação, Sr. Ricardo Melo de Lima, nos termos do Art. 67 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Vacaria como competente para dirimir quaisquer questões

oriundas do presente CONTRATO, inclusive os casos omissos,  que não puderem ser  resolvidos pela via

administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes assinam a presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e

forma, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Pinhal da Serra, XX de fevereiro de 2021.

______________________________
Município de Pinhal da Serra

CNPJ: 04.213.870/0001-08
José Robison Rodrigues Duarte

CPF: 004.023.430-42
Prefeito

Contratante

______________________________
Empresa
CNPJ: 

Responsável
CPF: 

Contratada

 

Testemunhas: 1._________________________ 2.__________________________

CPF: _____________________ CPF:_______________________
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