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PROCESSO Nº 71/2021 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 71/2021 

 

O MUNICÍPIO DE LAGES – PREFEITURA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, torna 

público, para ciência dos interessados, que por intermédio de seu Pregoeiro(a) e sua Equipe de 

Apoio, realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO. 

 

A presente licitação, cujo tipo é o de MENOR PREÇO GLOBAL, será conduzida 

pelo(a)Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, regida pela Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº 7.014/03, pelo Decreto 10.024/19, Decreto 8.538/15, pela Lei Complementar 

nº 123/06 e Alterações Posteriores e por este Edital e seu(s) anexo(s), com aplicação subsidiária da 

Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares. O provedor do sistema eletrônico adotado pela 

PREFEITURA para a realização deste certame é o da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 

http://licitacoes.caixa.gov.br 

 

Para participardeste pregão, dever-se-á observar os seguintes critérios: 

 

 Todos os horários estabelecidos neste Edital obedecerão, para todos os efeitos, o 

horário de Brasília – DF. 
 

 MODO DE DISPUTA: ABERTO 
 

 O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até as 23:59 horas do dia 

14/05/2021, exclusivamente por meio do endereço eletrônico, conforme subitem 3.4 deste edital. 

 

 As PROPOSTAS COMERCIAIS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃOdeverão ser 

enviados depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até as 13:30 horas do 

dia 17/05/2021, exclusivamente por meio eletrônico, conforme subitem 5.1 deste edital. 

 

 A SESSÃO PÚBLICA, se inicia com a fase de recebimento das propostas e dos documentos de 

habilitação, às 13:30 horas do dia 17/05/2021, no endereço eletrônico 

http://licitacoes.caixa.gov.br.  

 

 A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internetserá aberta as 14:30 horas do dia 

17/05/2021,no endereço eletrônico, conforme subitem 8.1 deste edital, nos termos do Art. 32 do 

Decreto 10.024/2019. 

 

 Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até as 23:59 horas do dia 

11/05/2021,exclusivamente por meio eletrônico, por uma das formas a seguir:  

 

a) Se tiver senha de acesso ao sistema, acessaro endereço 

http://licitacoes.caixa.gov.brAcesso ao Sistema Se você é licitante, faça login aqui: 

acessar  entrarOutras ações  Impugnação selecionar o item referente a este 

Pregão Eletrônico.  

 

b) Caso não tenha senha de acesso ao sistema, acessar o endereço 

http://licitacoes.caixa.gov.br quadro Pesquisa de certame, localize o Pregão Eletrônico 

clique no Nº Certame aba ImpugnaçãoImpugnação. 

 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
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 Pedidos de ESCLARECIMENTOSpoderão ser formalizadosaté as 23:59 horas do dia 

11/05/2021,exclusivamente por meio eletrônico, por uma das formas a seguir:  

 

a) Se tiver senha de acesso ao sistema, acessar o endereço 

http://licitacoes.caixa.gov.brAcesso ao Sistema Se você é licitante, faça login aqui: 

acessar entrarOutras açõesQuestionamento   selecionar o item referente a este 

Pregão Eletrônico  digitar ou anexar o arquivo e Enviar Questionamento.  

 

b) Caso não tenha senha de acesso ao sistema, acessar o endereço 

http://licitacoes.caixa.gov.br quadro Pesquisa de certame, localize o Pregão Eletrônico  

clique no Nº Certame aba Questionamentos Esclarecimentos. 

 

1.  DO OBJETO: 

1.1 Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Licenciamento de 

Sistemas de Gestão Educacional e Gestão Pública, em conformidade com as especificações 

prescritas no Anexo I – Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital; 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 Poderão participar da presente licitação, Empresas, Microempreendedores Individuais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, consoante Lei Complementar 123/2006, legalmente 

constituídas no ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as condições do presente Edital; 

2.2 Não poderão participar Empresas que estejam em regime de recuperação judicial ou 

extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas, impedidas ou declaradas inidôneas 

para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Direta ou 

Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o ato tenha 

sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou Responsável; 

2.3 Não poderá participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da Prefeitura 

do Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais 

impedimentos constantes do art.9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

2.4 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste 

Edital e em seu(s) anexo(s).  

 

3. DO CADASTRO, DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
3.1 Para participar deste Pregão o interessado deve providenciar Cadastro no Portal de Compras 

“Licitações CAIXA”, realizar a Certificação da documentação necessária e efetuar o 

Credenciamento neste certame específico; 

3.2 O CADASTRO é realizado no site da CAIXA, acessando o endereço eletrônico 

http://licitacoes.caixa.gov.br, conforme as seguintes etapas: aba “Cadastro”  escolher a opção 

“pessoa física” ou “pessoa jurídica”preencher os dados do “pré-cadastro”  concordar com o 

Contrato de Adesão “Concluir o Pré-cadastro”; 

3.2.1 Na sequência, o interessado deve comparecer a uma agência da CAIXA para finalizar o 

Cadastro e realizar a Certificação da documentação; 

3.3 Para realizar a CERTIFICAÇÃO o interessado deve apresentar os seguintes documentos 

originais ou cópia autenticada:   

a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e Alterações; Procuração do Representante Legal (quando for o 

caso); Documento de Identificação Pessoal do representante da empresa; CPF e Comprovante de 

endereço; 

b) Pessoa Física: Documento de Identificação Pessoal; CPF; Comprovante de endereço eProcuração 

(quando for o caso); 

3.3.1 A procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
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reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante 

para constituir mandatários; 

3.3.2 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá ser apresentada cópia 

autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura; 

3.3.3 A Certificação tem vigência de 1 (um) ano, após esse prazo deverá ser renovada em uma 

agência CAIXA, conforme orientação do item 3.3 acima; 

3.3.4 Quando houver alteração cadastral a Certificação é suspensa e o Licitante deve comparecer a 

uma agência CAIXA para reativar a Certificação, munido da documentação acima; 

3.3.5 Finalizado o cadastro e a Certificação na agência, o sistema encaminhará ao licitante 

mensagem informando “Senha Bloqueada/Código de Validação” para desbloqueio do cadastro e 

geração de nova senha; 

3.3.5.1 O desbloqueio da senha deve ser efetuada em até 72 horas do horário em que o cadastro foi 

finalizado. Caso a confirmação não seja realizada no período estipulado, os dados serão excluídos 

da base e será necessário comparecer a uma agência da CAIXA e solicitar nova senha; 

3.3.5.2 A nova senha de acesso deve ser elaborada, obrigatoriamente, de acordo com as orientações 

recebidas por e-mail; 

3.4 Após essa etapa, a interessada deverá providenciar o CREDENCIAMENTO específico para 

este pregão até o dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, exclusivamente por meio do 

eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br efetuar login por meio da opção “Acesso ao Sistema”  

em seguida “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” na “Área do Licitante” escolher a 

opção “Credenciar” localizado no quadro “Minhas Atividades”  selecionar o certame desejado 

 clicar na Atividade “Credenciamento” selecionar a declaração de ciência marcar a(s) 

opção(ões) de direito de preferência, caso se aplique finalizar o credenciamento clicando em 

“Concordar”; 

3.4.1 Decorrido esse prazo não será possível o credenciamento para participação neste Pregão 

Eletrônico; 

3.4.2 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de ME/EPP, nos termos do 

art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, o 

licitante deve selecionar a opção “ME/EPP” na tela “Credencia Pessoa Física/Pessoa Jurídica”, 

constante da opção “Credenciamento”, no endereço eletrônico citado no item 3.4, para usufruir dos 

benefícios previstos na referida LC; 

3.4.2.1 O sistema somente identificará o licitante como ME/EPP caso faça a opção indicada no 

subitem 3.4.2 acima, sendo este o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza ao licitante 

declarar sua condição de preferência, requisito indispensável para que possa exercer os 

benefícios estabelecidos na LC 123/2006 previsto neste edital; 

3.4.2.2Até o início da fase de lances, o licitante poderá alterar o seu credenciamento, as opções de 

preferência e até mesmo se descredenciar; 

3.5 A certificação possibilita a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que 

o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas 

as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA; 

3.6 O link“Credenciar”, constante no endereço eletrônico mencionado no item 3.4, permite o 

acesso a todos os Pregões Eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a 

visualização e impressão do edital no link “Edital”; 

3.6.1 Ao clicar em “Credenciar” no Pregão Eletrônico escolhido, serão apresentadas as seguintes 

opções: “Edital” e a atividade “Credenciamento” caso ainda esteja no prazo.  

 

 

 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
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4. DO SISTEMA ELETRÔNICO  

4.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus lances; 

4.2 Se o Licitações CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de 

todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e 

retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos participantes; 

4.3 No caso de desconexão apenas do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva, o sistema 

eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando 

o(a)Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados; 

4.3.1 Quando a desconexão do(a)Pregoeiro(a)persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do 

pregão será suspensa e reiniciada após24 (vinte e quatro) horas da comunicação aos participantes; 

4.4 Caberá à licitante: 

4.4.1 Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

4.4.2 Comunicar imediatamente à caixa, por meio do help desk– 3004-1104 – capitais e 

regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 – demais localidades, qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 

acesso; 

4.4.3 Solicitar o cancelamento do cadastro ou da senha de acesso por interesse próprio; 

4.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

4.6 O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção 

de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

5.1 A Proposta Comercial e todos os documentos de habilitação devem ser enviados 

eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, por meio do endereço 

Eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área do Licitante”, efetuar login por meio da opção 

“Acesso ao Sistema”botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”escolher 

“Encaminhar/Alterar Propostas” selecionar o certame desejado  clicar na Atividade “Envio 

de Proposta” selecione o item desejado  digite o valor proposto  anexe a Proposta Comercial 

 clique no botão “Enviar Proposta”; 

5.2A Proposta Comercialcom preço unitáriodeve ser anexada em arquivo único, limitado às 

extensões doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods; 

5.3 A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comerciale 

corresponde ao VALOR UNITÁRIOque consta da Proposta Comercial; 

5.4 O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercialdeverão ser 

coincidentes; 

5.5 Os Documentos de Habilitação são aqueles elencados no item 6deste edital; 

5.5.1 Não haverá outra oportunidade para envio dos documentos de habilitação, admitindo-se 

apenas o envio de documentos complementares, caso solicitados pelo(a) pregoeiro(a), nos termos 

do subitem 9.2; 

5.6 Assim que a proposta e os documentos de habilitação forem acatados pelo sistema, será 

enviado ao licitante, via e-mail, a confirmação do recebimento da proposta; 

5.7 O licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial anteriormente apresentada até a 

data e hora marcadas para a abertura da sessão pública por meio do endereço eletrônico 

www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada” “Acesso ao Sistema”“Se Você é Licitante, 

mailto:e-M@ail
http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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faça login aqui: Acessar”efetuar loginescolher “Encaminhar/Alterar Proposta” excluir a 

proposta anterior clicando no ícone “X” inserir a nova proposta; 

5.7.1 Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a 

nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme osubitem 

5.3; 

5.8 A Proposta Comercial deve ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, 

constando nome e endereço completo, redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem 

ressalvas e sem entrelinhas, contendo a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) 

fazendo-se constar a qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou 

Procurador), contendo os seguintes elementos: 

5.8.1 O(s) preço(s) unitário(s), que deverá(ão) ser cotado(s) em moeda nacional, com no máximo 

duas casas decimais depois da vírgula, cujo somatório deverá coincidir com o global da proposta, e 

nele já deverão estar incluídos toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e indiretos 

relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em 

razão do objeto deste Edital; 

5.8.2 O(s) serviço(s) deverá(ão) ser descrito(s) com as especificações necessárias para facilitar sua 

identificação com os requisitos constantes do Edital; 

5.8.3 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da 

data definida para abertura do certame. Caso não conste na proposta o prazo acima referido, esta 

será considerada válida pelo referido período; 

 

Nota: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço e telefone 

da Empresa, bem como, o nome, o nº do RG, CPF e o cargo do titular que a representará no 

contrato decorrente, se vencedora.  

 

6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HABILITAÇÃO: 

6.1 Para fins de habilitação no certame, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à 

regularidade jurídica, fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme abaixo:

  

 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 

6.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores ou Cópia da última Alteração Consolidada 

e das alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado, em se tratando de Firma 

Individual, o Registro Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, o Ato Constitutivo/Estatuto 

acompanhado da Ata da Assembléia que elegeu a diretoria em exercício; 

6.1.2 Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da 

Certidão Simplificada, com emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura 

da licitação, expedida pela Junta Comercial do Estado, para fins de aplicação dos procedimentos 

definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores. 

6.1.3 Comprovação da condição de Microempreendedor Individual (MEI), enquadrado, mediante 

apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), 

disponibilizado no site do Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br), para fins 

de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores. 

 

 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

6.1.4 Cópia do CNPJ; 

6.1.5 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 

6.1.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do licitante; 

6.1.7 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

6.1.8 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária, 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional; 

6.1.9 Prova de Regularidade com FGTS; 

6.1.10 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 5.452/43. 

 

 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.1.11 Atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, comprovando a experiência da licitante com sistemas de gestão pública; 

6.1.12 Atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, para comprovação de desempenho anterior no provimento de datacenter, sistemas e 

serviços, por atestado assinado pelo cliente usuário; 

6.1.13 Declaração de que a proponente é fabricante dos sistemas, não sendo possível a terceirização 

do desenvolvimento do sistema; 

6.1.14 Declaração formal de que, caso vencedor da licitação, disponibilizará datacenter com 

capacidade de processamento (links, servidores, nobreaks, fontes alternativas de energia (grupo 

gerador), softwares de virtualização, segurança, sistema de climatização) para o sistema de Gestão 

educacional e que garante a disponibilidade (uptime) do sistema em, no mínimo 98% do tempo; 

 

 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

6.1.15 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial, em vigência, acompanhada da certidão de registro no sistema Eproc, se exigida. 

 

 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

6.1.16 Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, de que não possui em 

seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, ou em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 anos; 

6.1.17 Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra 

si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com 

outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em 

atendimento ao artigo 97 da referida Lei. 

 

Notas: 

- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 (noventa) dias, 

contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet;  

- Para instruir e complementar o Processo Licitatório, fica facultado ao Pregoeiro, consultar o site 

oficial disponibilizado para confirmar e ou extrair via de certidão indispensável para regularizar 

documento apresentado com insuficiência, desde que não altere a sua validade jurídica;  

- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão 

estar em nome desta; 

- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão 

estar em nome desta; 

- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, 

matriz e filiais, serão aceitos pelo(a) Pregoeiro(a) para efeito de julgamento, independentemente da 

inscrição do CNPJ do Proponente. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará 
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automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços; 

7.2 Em seguida, o(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

edital; 

7.3 O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão de lances, 

podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, 

conforme item 10 deste edital; 

7.4 Os licitantes cujas propostas tenham sido classificadas, as quais serão ordenadas 

automaticamente pelo sistema, poderão participar da disputa de lances no pregão eletrônico, sendo 

classificada em primeiro lugar aquela que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL; 

7.5 Quanto ao valor da proposta, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será 

classificado pelo(a) Pregoeiro(a) o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado; 

7.6 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas em ordem crescente as ofertas de preços propostos, 

caso a proposta mais bem classificada ou a com menor preço cotado, não seja de MEI/ME/EPP, e 

havendo proposta(s) apresentada(s) por MEI/ME/EPP com valor igual ou superior até 5% do menor 

preço cotado, caracterizada(s) pelo empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.6.1 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) de MEI/ME/EPP, dispondo-a(s) 

pela ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no 

Inciso I do art. 45 da LC 123/2006; 

7.7 O(a) Pregoeiro(a) dará início à fase para oportunizar o direito de preferência ao MEI/ME/EPP 

apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances; 

7.8 O novo valor proposto por MEI/ME/EPP deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos a contar da convocação da Pregoeira, sob pena de perda do direito de preferência; 

7.9 Para exercer o disposto na LC 123/06, o Licitante deverá acessar o endereço eletrônico 

http://licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada”, “Acesso ao Sistema”, - “Se Você é Licitante, 

faça login aqui: Acessar”, efetuar login, no quadro “Minhas Atividades”, escolher “Exercer 

direito de preferência”. O Sistema disponibilizará esta etapa no dia e horário agendados pela 

Pregoeira, pelo prazo de 05 (cinco) minutos. 

7.10 Para efeito de exercício do direito preferência, o desempate de valor(es) cotado(s) com 

equivalência, se houver, para efeito de classificação e a colocação de MEI/ME/EPP e, no caso de 

envio no mesmo horário, observar-se-á o disposto nos arts. 36 e 37 do Decreto 10.024/19 

7.11 Convocado MEI/ME/EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência e esta 

deliberar pela apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, 

cotado/negociado, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a 

fase de competição; 

7.12 Convocado MEI/ME/EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta 

deliberar pela não apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, 

cotado/negociado, convocar-se-á o MEI/ME/EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até a 

que satisfaça os requisitos requeridos, observando-se o limite das classificadas; 

7.13 Se nenhum MEI/ME/EPP convocada, exercer o direito de preferência e/ou a que exercer, não 

atender as exigências editalícias, a empresa que apresentou o melhor preço/lance, será julgada a 

vencedora; 

7.14 Não havendo oferta de lance(s), será verificada a conformidade da proposta inicial de menor 

preço e o valor estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado; 

7.15 No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os 

participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação; 

7.16 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
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7.17 Caso os licitantes classificados não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da 

proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o(a)  

pregoeiro(a)  deverá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor; 

7.18 No caso de Propostas com valores iguais, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 36 e 37 do 

Decreto 10024/19; 

7.19 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for 

aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 

proposta ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, 

procedendo ao julgamento da habilitação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta 

que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e, caso 

não haja manifestação motivada de intenção de recurso, a ele será adjudicado o objeto da licitação 

definido neste Edital e seu(s) anexo(s); 

7.20 No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os 

participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação; 

7.21 A bem dos serviços, o(a) Pregoeiro(a), se julgar conveniente, reserva-se do direito, de 

suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e 

desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do 

resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail; 

7.22 Se todas as propostas forem desclassificadas, o(a) Pregoeiro(a) poderá fixar aos licitantes o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da 

desclassificação, consoante art. 48 da Lei 8.666/93. 

 

8. DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES  

8.1 Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no 

endereço eletrônico, selecionando a seguinte sequência: “Acesso ao Sistema”“Se você é 

licitante, faça login aqui: acessar”“entrarMinhas Atividades Efetuar Lances, no dia e 

horário informados no preâmbulo deste edital, quando então os licitantes poderão encaminhar 

lances exclusivamente por meio eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO; 

8.1.1 A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance(s) ofertado(s) nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública; 

8.1.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando 

se tratar de lances intermediários; 

8.1.2.1 Os lances intermediários são lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém, 

inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante; 

8.1.3 Na hipótese de não haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 8.1.2, a sessão 

pública será encerrada automaticamente; 

8.1.4 Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, sendo vedada a desistência 

dos lances ofertados, sujeitando o licitante às penalidades constantes no item 21 deste edital; 

8.1.5 Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo 

justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a); 

8.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes 

condições: 

8.2.1 Os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL ofertado; 

8.2.2 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, será de R$ 

10,00 (dez reais). 

8.3 Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor do 
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menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance; 

8.4 Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este 

equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, o preço 

incompatível ou lance manifestamente inexequível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema; 

8.5 Existindo lance durante os 2 últimos minutos da fase competitiva, o Sistema eletrônico emitirá 

aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em prorrogação automática por mais 2 

minutos; 

8.5.1 Encerrada a etapa de lances, sem prorrogação automática pelo sistema, o(a) pregoeiro(a) 

poderá reiniciar a etapa de lances, mediante justificativa no sistema; 

8.6 Após o encerramento da etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante que ofertou o 

menor preço; 

8.7 Durante a etapa de lances, quando na sua oportunidade de ofertar novo lance não puder cobrir o 

menor preço apresentado, o licitante poderá oferecer um último lance para melhorar o seu preço, 

mesmo que este seja superior ao menor preço registrado até aquele momento. 

8.8 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

8.9 Esgotadas as etapas anteriores, o(a) Pregoeiro(a)deveránegociar com o licitante melhor 

classificado para que seja obtido desconto sobre o valor ofertado, sendo essa negociação realizada 

no campo próprio para troca de mensagensexclusivamente por meio eletrônico 

www.licitacoes.caixa.gov.br - na “Área do Licitante”, efetuar o login no sistema por meio da 

opção “Acesso ao Sistema”, botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”, escolher a 

opção “Efetuar Negociação”.  

8.10 Encerrada a etapa de lances, o(a) pregoeiro(a) solicitará do licitante detentor do menor preço o 

envio da proposta comercial, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor; 

8.11A proposta adequada deve ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação 

do(a) pregoeiro(a) por meio do endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, na “Área 

Logada”“Acesso ao Sistema”“Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”efetuar login, 

no quadro “Minhas Atividades” escolher “Encaminhar documentos de habilitação”. 

 

9. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 

9.1Prosseguindo, o(a) Pregoeiro(a) verificará o atendimento das condições de habilitação do 

licitante detentor do melhor preço, mediante a análise da documentação encaminhada na forma do 

subitem 5.5.1; 

9.2Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da 

proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo 

definido no edital, após solicitação do(a) pregoeiro(a) no sistema eletrônico, observado o prazo 

disposto no § 2º do art. 38, do Decreto 10024/19; 

9.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que as certidões 

apresentem alguma restrição, hipótese em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes, prorrogável por 

igual período, a critério da Administração, desde que requerida pelo licitante, mediante justificativa; 

9.4 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao(à) Pregoeiro(a), 

convocar a ME/EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o 

limite de classificação; 

9.5 Constatado o atendimento pleno pelo licitante das exigências de habilitação previstas neste 

Edital, este será declarado vencedor do certame, iniciando-se, por conseguinte, o prazo recursal; 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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9.6 No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não 

altere(m) a substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia 

para fins de habilitação; 

9.7 Se, todos os licitantes forem inabilitados, fica facultado ao(à) Pregoeiro(a) a aplicação das 

disposições do art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

10. DOS RECURSOS: 

10.1 Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação do(s) licitante(s) 

vencedor(es) deste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente 

a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário 

eletrônico disponibilizado no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br – na “Área do Licitante” 

efetuar o login no sistema por meio da opção “Acesso ao Sistema” selecionar “Se Você é 

Licitante, faça login aqui: Acessar” escolher a opção “Intenção de Recurso” localizada no 

quadro “Outras Ações”no prazo de até 30 (trinta) minutos, a partir da comunicação pelo sistema; 

10.2 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo(a) pregoeiro(a) será 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar Razões de Recurso, facultando-se aos demais 

licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses; 

10.3 Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado 

no item 10.1; 

10.4A falta de manifestação motivada do licitante, no prazo estabelecido no item 10.1, importará na 

decadência do direito de recurso ficando o(a) pregoeiro(a) autorizada a adjudicar o objeto ao 

licitante declarado vencedor; 

10.5A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por 

meio de comunicação por e-mail; 

10.6 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo 

legal e/ou subscrito(s) por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 

para responder pelo licitante. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

11.1 Havendo interposição de recurso(s), o(s) mesmo(s) será(ao) analisado(s) pelo(a)pregoeiro(a) 

que o(s) submeterá ao Secretário de Administração, para decisão quanto à adjudicação do objeto e à 

homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios, decorrentes. Se, ao contrário, não 

houver interposição de recurso, caberá ao(à) pregoeiro(a) a adjudicação. 

 

12.  DAS OBRIGAÇÕES: 

 DA(S) CONTRATADA(S): 

12.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e doContrato, 

decorrente; 

12.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data do seu 

recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver o Contrato dentro do prazo estabelecido 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades 

legalmente estabelecidas; 

12.3 Respeitar, durante toda a vigência do Contrato, os termos do edital e de seu(s) Anexo(s); 

12.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

 DO CONTRATANTE: 

12.5 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  
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12.6Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 

contados da data da sua emissão; 

12.7 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 

12.8 Realizar a gestão do(s) Contrato(s), através do servidor Rodrigo Simão Antonio Koerich, e-

mail rodrigokoerich27@gmail.com, tendo como substituta a servidora Bruna Caroline Dias 

Rodrigues, e-mail be-rodrigues@hotmail.com  

 

13. DO(S) PRAZO(S) E LOCAL(IS): 

13.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do contrato, decorrente; 

13.2 De Execução: a contar da data da assinatura do contrato, até 31/12/2021, podendo ser 

prorrogado nos termos do art. 57, IV da Lei 8.666/93; 

13.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 10 (dez) dias a contar da data da solicitação, na Secretaria de 

Educação, à Av. Papa João XXIII nº 1115, Bairro Petrópolis, nesta cidade de Lages/SC; 

13.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da 

Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em 

consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo ou provisório, se for o caso; 

definitivamente, após a verificação de qualidade e consequente aceitação; 

13.5 Do Contrato: fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2021. A sua 

vigência será da data da sua assinatura, até 31/12/2021, podendo ser prorrogado conforme 

conveniência da Administração. 

 

14. DO(S) PAGAMENTO(S): 

14.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) execução do serviços, à vista da(s) Nota(s) 

Fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas 

Complementares; 

14.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 

comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e 

demais Documentos inerentes ao Processo; 

14.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 

atualização financeira será o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93 e 

Diplomas Complementares. 

 

15. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

15.1 O objeto desta licitação, será contratado com recursos: 100% da União, provisionados na 

conta: 08022253 – Salário Educação Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Código de 

Despesa nº 58 e Elemento de Despesa 33903911; 

15.2 Valor Global Estimado, Máximo: R$ 122.643,33 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e 

quarenta e três reais e trinta e três centavos). 

 

16. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

16.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente 

requerido(s), demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo 

Contratante; 

16.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 

atualização financeira é o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93. 

 

17.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 

17.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato 

enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 

mailto:rodrigokoerich27@gmail.com
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17.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 

penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de 

10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 

17.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 

17.4 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos 

solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da 

aplicação de multa de 10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções 

previstas em lei, o Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem 

de classificação e o direito de preferência para ME ou EPP e, assim sucessivamente, hipótese em 

que a Pregoeira poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 

17.5 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 

Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da 

indenização, nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 

17.6 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 

12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 

observados o contraditório e a ampla defesa. 

 

18. DAS DEMAIS CONDIÇÕES: 

18.1 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 

18.2 Somente serão aceitos pedidos de esclarecimentos, impugnações, propostas e lances 

encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital; 

18.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário; 

18.4 É facultado ao(à) pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta; 

18.5 Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a 

indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas 

à sessão pública do pregão; 

18.6 Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no endereço eletrônico 

www.licitacoes.caixa.gov.br, por meio das consultas do quadro “Painel Geral”. Selecionar o 

número do certame desejado e clicar na aba “Editais”; 

18.7 No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as 

propostas porventura encaminhadas continuam válidos; 

18.8 Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, 

permanecendo válido apenas o credenciamento do(s) licitante(s); 

18.9 Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico 

www.licitacoes.caixa.gov.br, no quadro “Painel Geral”, selecionar o número do certame desejado e 

clicar na aba “Pedidos de Esclarecimento”; 

18.10 É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no 

endereço http://licitacoes.caixa.gov.br; 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/


 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 

18.11 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste 

Edital e em seus anexos; 

18.12 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais 

como elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital; 

18.13 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente na 

PREFEITURA; 

18.14 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a); 

18.15 O Edital encontra-se disponível no site: http://www.lages.sc.gov.br. 

 

19.  DO DIREITO DE RESERVA: 

19.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse 

público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do 

art. 49 da Lei de Licitações; 

19.2 O(s) serviço(s) que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Edital e seu(s) 

anexo(s), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante, com embasamento 

no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 

 

20. DA PUBLICIDADE: 

20.1ATA(S) / ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO  

 Site Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br, no campo apropriado configurado na página da 

disponibilização dos editais; 

 Fly-Transparência; 

20.2 CONTRATOS 

 O termo de contrato no Fly-Transparência com automaticidade a formalização, via site Oficial da 

Prefeitura: www.lages.sc.gov.br; 

 O espelho, na Imprensa Oficial do Município – DOM e/ou imprensa oficial do(s) ente(s) 

detentor(es) do(s) recurso(s) financeiro(s); 

 

21. DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 

porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do licitante. 

 

 

 

Lages, 28 de abril de 2021. 

 

 

Vanessa de Oliveira Freitas 

Pregoeira 

 

 

 

Fabiano Marcelino de Sá 

Diretor de Licitações e Contratos 

 

 

 

Antônio Cesar Alves de Arruda 

Secretário de Administração e Fazenda 

 

http://www.lages.sc.gov.br/
http://www.lages.sc.gov.br/
http://www.lages.sc.gov.br/
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

REF.:  Pregão Eletrônico nº 71/2021 

 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de 

Licenciamento de Sistemas de Gestão Educacional e Gestão Pública. 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

VALOR 

UNITÁRIO 

ESTIMADO 

MÁXIMO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

MÁXIMO 

01 

Implantação, importação dados 

sistema atual, configuração, 

treinamento e acompanhamento 

pós implantação 

Und. 01 R$11.883,33 R$11.883,33 

02 

Manutenção Mensal Sistema Web 

de gestão escolar, manutenção 

corretiva, atualização tecnológica 

e legal, hospedagem em data 

center, suporte técnico e de 

negócio, conforme padrões de 

desempenho. 

Mês 12 R$9.230,00 R$110.760,00 

 

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO: R$ 122.643,33 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

licenciamento mensal de sistemas de gestão educacional e gestão pública, 

manutenção corretiva, legal e tecnológica, implantação, migração de dados, 

treinamento e aperfeiçoamento, provimento de datacenter e suporte técnico, 

conforme padrões de desempenho e qualidade objetivamente descritos nos Anexos 

deste Edital, de forma que as entidades possam utilizar os programas na vigência 

do contrato, que deverão apresentar, obrigatoriamente os seguintes módulos: 

a.Gestão Educacional; 

b.Transporte Escolar; 

c.Alimentação Escolar; 

d.Portal do Estudante; 

e.Portal do Professor;  

f.Gestão de indicadores – BI; 

g.Recursos Humanos;  

h.Censo Escolar; 
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i.Lista de Espera das Unidades Educacionais; 

j.Materiais; 

k.Biblioteca; 

l.Sistema de eventos. 

 

Os módulos deverão contemplar Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos Iniciais 

e Anos Finais,  Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio). 

 

1.CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

Os serviços serão realizados nos seguintes prazos: 

1.1 Fornecimento e instalação dos sistemas: 10 (dez) dias corridos, contados a 

partir da comunicação da ordem de compra/serviços à licitante 

vencedora/contratada; 

1.2 Implantação (configuração, customização, migração de informações e 

habilitação do sistema para uso):  

1.2.1 Para os módulos de Gestão Educacional, Portal do Estudante,  Portal 

do Professor, Censo Escolar: 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir da data de conclusão de fornecimento das licenças de uso dos 

sistemas e suas instalações; 

1.2.2 Para o módulo de Recursos Humanos, Alimentação Escolar e 

Transporte Escolar, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 

data de conclusão de fornecimento das licenças de uso dos sistemas 

e suas instalações; 

1.2.3 Para os demais módulos, 90 (noventa) dias corridos, contados a 

partir da data de conclusão de fornecimento das licenças de uso dos 

sistemas e suas instalações; 

1.3 Treinamento e acompanhamento operacional: 120 (cento e vinte) dias 

corridos, contado à partir da data de conclusão da implantação dos 

sistemas; 

1.4 Provimento do Data-Center: início imediato, contado à partir da data de 

conclusão da instalação dos softwares, pelo prazo de 48 (quarenta e oito 

meses); 

1.5 Suporte Técnico: início imediato, contado à partir da data de conclusão da 

instalação dos sistemas, pelo prazo de 48 (quarenta e oito meses); e, 

1.6Customizações e consultorias: 

1.6.1 Por atendimento técnico local, deslocamento técnico: atendimento ao 

chamado no prazo de 02 (dois) dias úteis com prazo de diagnóstico e 

conclusão variável conforme complexidade da solicitação, com custos 
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de deslocamento e hospedagem (caso sejam necessários) por conta 

da CONTRATADA. 

1.6.2Por atendimento via conexão remota: atendimento imediato, com prazo 

de diagnóstico e conclusão variável conforme complexidade da 

solicitação. 

1.7 As rotinas/aplicações não constantes originariamente nos sistemas, mas 

queridas pela Licitante, poderão ser desenvolvidas, concluídas e instaladas 

quando houver viabilidade técnica aferida e anuída pela CONTRATADA. 

1.8 Os serviços deverão ser realizados nos horários de 08h às 12h, e 14h às 

18h, quando realizados nos órgãos integrantes da Administração. 

1.9 Ao final do Processo Licitatório e confecção do contrato, um responsável 

técnico da Secretaria de Educação irá fazer a avaliação do sistema. Caso a 

empresa/sistema não estiver de acordo e apresentar todas as 

funcionalidades descritas no edital, o mesmo será notificado via 

Procuradoria. Enquadram-se os seguintes casos: 

1.9.1 Não contenha todos os módulos necessários para o perfeito 

funcionamento do sistema, sejam eles organizados na forma descrita 

no edital, ou outra elaborada pela licitante, desde que seja 

demonstrada, de forma inequívoca, a sua existência e 

operacionalidade. 

1.9.2 As funcionalidades descritas na proposta não alcancem o índice de 

70% (setenta por cento) das características gerais e específicas dos 

sistemas em funcionamento;  

1.9.3 Não apresentem o funcionamento integrado entre os 

sistemas/módulos; 

1.9.4Exijam estrutura de rede/conexão inviável à da entidade. 

 

2.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, comprovando a experiência da licitante com sistemas de gestão 

pública. 

 

2.1Atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, para comprovação de desempenho anterior no 

provimento de datacenter, sistemas e serviços, por atestado assinado pelo 

cliente usuário. 

2.2 Declaração de que a proponente é fabricante dos sistemas, não sendo 

possível a terceirização do desenvolvimento do sistema. 
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2.3 Declaração formal de que, caso vencedor da licitação, disponibilizará 

datacenter com capacidade de processamento (links, servidores, nobreaks, 

fontes alternativas de energia (grupo gerador), softwares de virtualização, 

segurança, sistema de climatização) para o sistema de Gestão educacional e 

que garante a disponibilidade (uptime) do sistema em, no mínimo 98% do 

tempo. 

 

3.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 

Licenciamento mensal dos seguintes sistemas de gestão pública: 

a.Gestão Educacional; 

b.Transporte Escolar; 

c.Alimentação Escolar; 

d.Portal do Estudante; 

e.Portal do Professor;  

f.Gestão de indicadores – BI; 

g.Módulo de Recursos Humanos;  

h.Censo Escolar; 

i.Lista de Espera das Unidades Educacionais; 

j.Materiais; 

k.Biblioteca; 

l.Sistema de eventos. 

 

3.1Características Específicas 

3.1.1Controlar as permissões de acesso ao sistema através de cadastros de 

usuários e perfis de usuários. 

3.1.2 Possibilitar ao administrador a gerência dos usuários e perfis, delimitando o 

acesso às telas do sistema e a privilégios de acesso (consulta, alteração, 

exclusão de dados).  

3.1.3Definição de senha para o usuário com a opção de alterar pelo mesmo, com 

criptografia e com recurso de “esqueci minha senha”.  

3.1.4 Verificar, no momento do login, se o usuário possui privilégio de acesso ao 

sistema e, caso o mesmo esteja desativado ou com algum tipo de restrição, 

negar o acesso ao sistema ou à tela, respectivamente. 

3.1.5 Parametrizar as permissões de acessos aos usuários e perfis de usuário 

para visualização, alteração, inclusão, exclusão por telas individualmente.  
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3.1.6 Permitir constante atualização legal e tecnológica dos programas a serem 

fornecidos. 

3.1.7 O serviço de manutenção e suporte ao sistema, por meio remoto, e-mail ou 

telefônico deverá estar disponível aos usuários do sistema sem custo 

adicional.  

3.1.8 Cadastro de Unidades Educacionais e setores da Secretaria Municipal de 

Educação, Modalidades de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e Adultos), Bibliotecas entre outras. 

3.1.9 O sistema deve possuir integridade referencial não permitindo a exclusão 

de informações que tenham vínculo com outros registros ativos via sistema, 

nem pelo banco de dados.  

3.1.10 Permitir filtros personalizáveis nas telas de consulta, de maneira isolada ou 

combinada.  

3.1.11 Permitir a alternância entre Unidade Educacional, desde que tenha 

permissão sem que seja necessário sair do sistema.  

3.1.12 Permitir consultar, avaliar, registrar frequência, atualizar dados de saúde, o 

cadastro completo, transporte, enviar avisos, histórico escolar, boletim 

escolar, atestados de frequência, declaração de matrícula.  

3.1.13 Permitir, aos usuários com perfil de administrador, consulta ao log de todas 

as operações realizadas no sistema, gravando o tipo de operação (consulta, 

alteração, exclusão), o IP de origem, o usuário, o registro alterado e a tela 

em que foi executado. 

3.1.14 Permitir ao administrador desfazer determinadas ações do usuário, 

identificadas no log. 

3.2Requisitos do Ambiente Tecnológico  

3.2.1 O sistema deve funcionar em plataforma web. 

3.2.2 O sistema deve funcionar sem limitações através dos navegadores Google 

Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, em suas últimas versões 

correntes; 

3.2.3 O sistema deve funcionar completamente sem nenhum requisito além de 

um navegador web e um leitor de documentos (PDFs), sem necessidade de 

instalação de programas ou sistemas operacionais específicos nos 

computadores clientes. 

3.2.4O Sistema Gerenciador de Banco de Dados deve ser do tipo relacional, sem 

limitações no tamanho da base de dados e número de conexões. 

3.2.5O 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.  
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3.2.6 Permitir a importação de dados de outro(s) sistema(s) legados (Migração de 

Dados), a ser realizado a partir da liberação de Backup do banco de dados 

e/ou arquivos em formato TXT ou CSV, sem qualquer material de apoio. As 

informações do processo de migração dos dados deverão estar disponíveis 

para acompanhamento do cliente, devendo este ser informado sobre a 

execução de cada etapa e cumprindo os prazos estabelecidos no item 1 

deste documento. 

3.2.7 Enviar à Secretaria da Educação, mediante solicitação do administrador do 

sistema, cópia (backup) completa da base de dados atual do sistema, a 

qualquer momento, com prazo de dois dias úteis para envio, e no 

encerramento do contrato, imediatamente. 

3.3Hospedagem e Manutenção  

3.3.1 A hospedagem deverá ser disponibilizada pela Empresa Contratada, com 

responsabilidade sobre os servidores de Web e de Banco de Dados.  

3.3.2 Manutenções e suporte técnico sem custos adicionais para a contratante:  

3.3.2.1 Manutenções preventivas e corretivas do sistema fornecendo 

reparo de defeitos identificados em componentes de software e 

fornecimento de versões atualizadas dos sistemas de administração 

pública;  

3.3.2.2 Monitoramento da integridade dos bancos de dados;  

3.3.2.3 Orientações sobre uso, configuração e instalação dos softwares 

ofertados;  

3.3.2.4Interpretações da documentação dos softwares fornecidos;  

3.3.2.5Orientações para identificar a causa de falha ou defeito de softwares 

e a solução deste; 

3.3.2.6Apoio na recuperação de ambientes em caso de panes ou perda de 

dados.  

3.3.2.7Garantia da segurança e integridade das informações de todos os 

sistemas e seus bancos de dados, mantendo rotinas diárias e 

automatizadas de backup, que permitam recuperar totalmente as 

informações, no caso de alguma anomalia no seu funcionamento ou 

falha de segurança por algum outro meio. As cópias de segurança 

deverão ser fornecidas sempre que solicitadas pela contratante.  

3.3.2.8 Garantir alta disponibilidade dos sistemas que fazem parte do 

objeto,  sendo 24/7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por 

semana), com disponibilidade (uptime) de, no mínimo, 98% (noventa 

e oito por cento) do tempo de execução, sendo a estrutura de 

servidores, incluindo redundância de servidores, energia elétrica, 

rede e outros aspectos para garantir esta disponibilidade, por conta 

da CONTRATADA. 
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3.3.2.9A empresa Contratada deverá disponibilizar a atualização de versão 

de todos os sistemas, sempre que necessário, para atendimento de 

legislação federal, estadual ou municipal, incluindo recomendações 

do Ministério Público, sem quaisquer ônus adicionais para o cliente, 

durante a vigência contratual, desde que devidamente comprovada 

pela Licitante. 

3.3.2.10 O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado 

por atendente apto a prover o devido suporte ao sistema, com relação 

ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o 

solucione.  

3.3.2.11 A Contratada deverá estar apta a acessar remotamente os 

sistemas contratados, de forma a poder verificar condições de erros 

que não possam ser reproduzidas em seu ambiente interno.  

3.3.2.12 A Contratada deverá executar os serviços contínuos de 

manutenção legal e corretiva dos sistemas contratados, durante a 

execução do contrato. Manutenção corretiva é aquela decorrente de 

problemas de funcionalidade detectados pelo usuário, ou seja, 

funcionamento em desacordo com o que foi especificado relativo a 

telas, regras de negócio, relatórios e integração, com prazo máximo 

de até 10 (dez) dias úteis para conclusão. 

 

3.4 O sistema/módulos deve atender no mínimo as seguintes 

especificações: 

3.4.1Manter, durante toda a execução contratual, plena adequabilidade às 

normas legais e regulamentares de ordem federal, estadual e municipal, 

sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE, inclusive leis e 

regulamentações que vierem a serem expedidas, comprovadas pela 

CONTRATANTE,  

3.4.2O sistema deve informatizar toda a parte de Secretaria Escolar, manter uma 

base de dados centralizada e possibilitar a troca de informações eletrônicas 

entre as unidades escolares do Sistema Municipal e com a Secretaria da 

Educação Municipal, disponibilizando consultas na internet. Os softwares a 

serem fornecidos deverão ser disponibilizados para uso da CONTRATANTE, 

podendo ser composto por módulos, desde que atendam aos requisitos de 

funcionalidade solicitados. 

 

3.5Características Gerais obrigatórias  

3.5.1O sistema deve permitir a utilização de logotipos e imagens oficiais do 

município em suas telas;  

3.5.2Os documentos oficiais gerados pelo sistema devem ser impressos com o 

logotipo/brasão oficial do município; 
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3.5.3 Os documentos oficiais deverão ter assinatura eletrônica e serem passíveis 

de validação em link específico, através de Código de Barras ou QRCode;  

3.5.4 O sistema deve manter base de dados totalmente integrada para os diversos 

módulos, evitando o retrabalho de cadastrar mais de uma vez a mesma 

informação em diferentes módulos;  

3.5.5 A estrutura da base de dados deve permitir a utilização das ferramentas 

mais comuns e conhecidas do mercado para geração de relatórios 

gerenciais.  

3.5.6 O sistema deve gerar o arquivo para o Censo Oficial solicitado pelos Órgãos 

Oficiais Federais, de forma totalmente automática, incluindo funcionalidade 

para indicar todos os campos no sistema em que as informações não 

estejam cadastradas corretamente conforme os critérios oficiais, permitindo 

ao usuário ir diretamente à tela onde determinada informação necessita de 

correção. 

3.5.7 Deve possuir tela de consulta dinâmica que possibilita listar e quantificar 

os estudantes da rede municipal através dos seguintes parâmetros:  

3.5.7.1 Por Unidade Escolar;  

3.5.7.2 Por Área de Ensino;  

3.5.7.3 Por Situação do Estudante na(s) turma(s);  

3.5.7.4 Por Tipo de Enturmação/Ensalamento dos estudantes;  

3.5.7.5 Por Turno; 

3.5.7.6 Por Etapa (ano/série, etc.);  

3.5.7.7 Por Número da Turma;  

3.5.7.8 Por Nascidos entre Datas Início e Fim;  

3.5.7.9 Por Data de Entrada na Turma;  

3.5.7.10 Por Matriz Curricular;  

3.5.7.11 Unidades de Educação Infantil – Nº de Estudantes do Mês/Ano. 

 

3.6Relatórios específicos devem conter no mínimo as informações:  

3.6.1 Permitir visualizar e imprimir as Unidades de Educação Infantil – Nº de 

Estudantes do Mês/Ano contendo etapas; 

3.6.2 Permitir visualizar e imprimir no Ensino Fundamental Número de 

Estudantes contendo mês; etapa.  

3.6.3 Permitir visualizar e imprimir no Ensino Fundamental Número de 

Estudantes por Etapa/Turno contendo: Etapa; Turno; Matrícula inicial; 

Situação no curso.  
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3.6.4 Permitir visualizar e imprimir no Ensino Fundamental / Movimentação de 

estudantes contendo: etapa; turno; turma; situação no curso;  

3.6.5 Permitir visualizar e imprimir o Número de estudantes cursando e 

Abandonos;  

3.6.6 Permitir visualizar e imprimir o Número de Estudantes 

Cursando/Turma/Sala.  

3.6.7 Permitir visualizar e imprimir o Número de Estudantes contendo: tipo de 

unidade; situação no curso; etapas.  

3.6.8 Permitir visualizar e imprimir os Estudantes Admitidos, Abandonos e 

Transferidos por período contendo: matrícula e nome estudante; 

enturmação; etapa/turno.  

3.6.9 Permitir visualizar e imprimir as Unidades de Ensino Infantil e 

Fundamental – Matrícula por Gênero contendo: etapas; turmas; turno.  

3.6.10 Permitir visualizar e imprimir o Número de Estudantes não 

Promovidos com Percentual por Disciplina; 

3.6.11 Permitir visualizar e imprimir o Número de Estudantes não 

Promovidos com Percentual – Ensino Fundamental contendo: Etapa; 

Quantidade de estudantes; percentual;  

3.6.12 Permitir visualizar e imprimir o Número de Crianças por Grupo – 

Faixa etária; turno; etapa;  

3.6.13 Permitir visualizar e imprimir o Número de Estudantes e Turmas – 

Etapa/Turno;  

3.6.14 Permitir visualizar e imprimir a Distorção Idade/Série contendo:  

estudantes em sala; etapas; percentual de distorção.  

3.6.15 Permitir visualizar e imprimir as Turmas com Ambiente e Local de 

Funcionamento contendo: Turno; Etapa; n° turma; Quantidade de 

estudantes; tipo de ambiente; local de funcionamento.  

3.6.16 Permitir visualizar e imprimir o Demonstrativo da Escola contendo:  

matriz/curso; turno; Gênero do estudante; Situação no curso; origem.   

3.6.17 Permitir visualizar e imprimir o Demonstrativo da Escola contendo: 

etapa; matriz/curso; gênero do estudante; situação no curso.  

3.6.18 Permitir visualizar e imprimir o Número de Estudante e Turmas;  

3.6.19 Permitir visualizar e imprimir o Quadro de Vagas das Turmas 

Existentes contendo: Etapa; turno; turma; quantidade de estudantes; 

quantidade prevista de estudantes; saldo vagas; capacidade; área em 

m²; ambiente; data de início/fim do ano letivo.  

3.6.20 Permitir visualizar e imprimir o Quadro de Estudantes e Turmas do 

EJA;  
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3.6.21 Permitir visualizar e imprimir o Total de Estudantes por Situação;  

3.6.22 Permitir visualizar e imprimir nas Unidades Escolares – Tipos de 

Ambientes Ocupados contendo: destinação do ambiente; tipo de 

ambiente.  

3.6.23 Permitir visualizar e imprimir as Unidades de Educação Infantil e 

Fundamental – Vagas contendo: Etapa/turma; capacidade; estudantes 

atendidos; vagas em aberto na turma.  

3.6.24 Permitir visualizar e imprimir o Totalizador Municipal contendo: Área 

de ensino parcial/Integral; total de estudantes; percentual; total de 

unidades.  

3.6.25 Permitir visualizar e imprimir Número de Crianças por Grupo/Faixa 

etária contendo: formato em totais grupos/turnos; formato em nomes 

com nome completo; data de nascimento; grupo/turma; 

turno/período. 

3.6.26 Permitir visualizar e imprimir Unidades escolares – Projetos/Contra 

turno contendo: Turno; Quantidade de estudantes; Quantidade de 

turmas.  

3.6.27 Permitir visualizar e imprimir o Total de Estudantes por Turma no 

Mês contendo: Mês; Etapa; Turno; Turma; Data de início/fim; horário 

de início e fim.  

3.6.28 Permitir visualizar e imprimir o Total de Estudantes por Faixa Etária;  

3.6.29 Permitir visualizar e imprimir os Estudantes do Ensino Fundamentais 

Iniciais – Promovido/Aprovados, promovidos com Restrição,  

3.6.30 Reprovados;  

3.6.31 Permitir visualizar e imprimir os Estudantes do Ensino Fundamental 

anos finais - Promovidos, promovidos com Restrição, Reprovados;  

3.6.32 Permitir visualizar e imprimir a Matrícula por Situação/Gênero 

contendo:  Turno; Etapa; total de estudantes por unidade;  

3.6.33 Permitir visualizar e imprimir Total de Estudantes com nota Igual ou 

Inferior/Superior;  

3.6.34 Permitir visualizar e imprimir o Rendimento Escolar por Etapa, 

Disciplina e Professor;  

3.6.35 Permitir visualizar e imprimir o Rendimento Escolar por Disciplina – 

Anos iniciais;  

3.6.36 Permitir visualizar e imprimir o Rendimento Escolar por Disciplina – 

Anos Finais;  

3.6.37 Permitir visualizar e imprimir o Rendimento Escolar por disciplina;  
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3.6.38 Permitir visualizar e imprimir o Rendimento Escolar por Etapa 

(ano/série);  

3.6.39 Permitir visualizar e imprimir o tipo do período letivo de cada unidade 

escolar;  

3.6.40 Permitir visualizar e imprimir o tipo de avaliações de cada unidade 

escolar. 

 

4.Treinamento e Capacitação: 

A CONTRATADA deverá apresentar, quando solicitado, Plano de Treinamento 

destinado à capacitação dos usuários e técnicos operacionais para a plena utilização das 

diversas funcionalidades de cada um dos módulos do sistema, abrangendo os níveis 

funcional e gerencial, o qual deverá conter os seguintes requisitos mínimos: 

4.1 Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; 

4.2 Público alvo (secretários escolares, administradores do sistema, 

professores, pais e alunos, etc.);       

4.3 Conteúdo programático; 

4.4 Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo 

apostilas, documentação técnica, etc.; 

4.5 Carga horária de cada módulo do treinamento; 

4.6 Processo de avaliação de aprendizado; 

4.7 Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, 

filmes, slides, livros, fotos, etc.). 

4.8 O treinamento para o nível técnico compreendendo: capacitação para 

suporte aos usuários, aspectos relacionados a configurações, monitoração 

de uso e permissões de acesso, permitindo que a equipe técnica possa 

propiciar o primeiro atendimento aos usuários, ou providenciar a abertura 

de chamado para suporte pela CONTRATADA. 

4.9 As turmas devem ser dimensionadas por área de aplicação, sendo que cada 

turma não possuirá mais de 15 (quinze) participantes; a quantidade de 

usuários por sistema é irrelevante, devendo a proponente dimensionar seus 

custos pela quantidade de horas estimadas para cada treinamento, de cada 

módulo, além das demais despesas correlatas. 

4.10 Deverá ser fornecido Certificado de Participação aos funcionários que 

tiverem comparecido a mais de 85% (oitenta e cinco por cento) das 

atividades de cada curso. 

4.11 A CONTRATADA deverá treinar os usuários dentro do período de 

implantação, em carga horária e com métodos suficientes a capacitação 

para normal uso do ferramental tecnológico a ser fornecido. 
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4.12 A CONTRATANTE resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e 

avaliar o treinamento contratado com instrumentos próprios, sendo que, se 

o treinamento for julgado insuficiente, caberá à CONTRATADA, sem ônus 

para a CONTRATANTE, ministrar o devido reforço. 

4.13 Para os treinamentos deverá ser levado em conta a matriz de risco de Santa 

Catarina devido a pandemia, COVID-19, conforme decreto vigente no 

momento da realização dos mesmos. 

4.14 Na impossibilidade de treinamento presencial devido a pandemia COVID-

19, a empresa contratada deverá reorganizar o treinamento de maneira que 

seja atendido de forma online, com disponibilização de recursos de 

formação multimídia atualizados e vídeo chamada. 

 

5 Suporte Técnico: 

5.1.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar meios de atendimento para suporte e 

atendimento ao administrador do sistema, operadores do sistema nas 

secretarias escolares e qualquer outro usuário que faça parte da rede 

municipal de educação; 

5.1.2 Deverá ser garantido o atendimento à entidade, no horário das 8h às 12h e 

das 13h às 17h30min, de segunda a sexta-feira; 

5.1.3 A CONTRATADA deve fornecer sistema de suporte através de chat e/ou 

abertura de tickets de chamados técnicos aos usuários; 

5.1.4 A CONTRATADA deve fornecer suporte técnico via telefone e acesso remoto 

em horário comercial para funcionários da Secretaria de Educação. 

 

5.2Atendimento Técnico na sede da entidade: 

5.2.1O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado na sede da 

entidade, em casos onde não haja possibilidade de resolução de forma 

remota. Este atendimento deve ser efetuado por técnico apto a prover o 

devido suporte ao sistema, com o objetivo de: 

5.2.1.1Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e 

utilização dos sistemas; 

5.2.1.2Treinamento dos usuários da Administração Municipal na operação 

ou utilização do sistema em função de substituição de pessoal, tendo 

em vista demissões, mudanças de cargos, etc.; 

5.2.1.3Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à 

utilização dos sistemas após a implantação e utilização dos mesmos. 

5.2.1.4Prestação de serviços de consultoria e orientação aos usuários. 

6FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS 
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Serviços a serem prestados: 

Licenciamento mensal dos seguintes sistemas de gestão pública: 

6.1 Gestão Educacional 

6.1.1Módulo Matriz Curricular 

- Permitir identificar a que curso pertence;  

- Permitir a criação por tipo (Função Parametrizável): Ensino Fundamental; 

Ensino Médio; Ensino Profissionalizante; Ensino Técnico; Aceleração; Ensino 

Infantil; Ensino Especial; Projetos; Tempo Integral; Atendimento Hospitalar; 

Atendimento Domiciliar; Correção de Fluxo; Atividades Complementares; EJA.  

- Permitir a criação por área de ensino (Função Parametrizável): Infantil com:  

Pré-Escolar; Creche; berçário 1 e 2; maternal 1 e 2; pré escolar 1 e 2 Classe de 

Alfabetização; Fundamental com: 1º ao 5º ano e/ou 1ª a 4ª série; 6º ao 9º ano 

e/ou 5ª a 8ª série; Áreas diversas (projetos). Médio; Profissionalizante; 

Educação de Jovens e Adultos;  

- Permitir a criação por tipo de funcionamento (Função Parametrizável): Ano 

(ensino de 9 anos e/ou de 8 series); Etapa; Bloco; Nivelamento; Alfabetização; 

Aceleração;  

- Permitir dividir a periodicidade em (Função Parametrizável): Anual; Semestral; 

Trimestral; Bimestral; Mensal.  

- Permitir dividir o período diário em (Função Parametrizável): Diurno; Noturno.  

- Permitir controlar o número de divisões a serem cumpridas 

(séries/etapas/ano);  

- Permitir manter nomenclatura das divisões com: Ano; Série; Período; Ciclo; 

Bloco; Etapa; Fase. 

- Permitir a parametrização do percentual de frequência para aprovação;  

- Permitir a seleção de frequência parcial para matrizes integrais;  

- Permitir assinalar as disciplinas que a matriz conterá;  

- Permitir a exclusão de disciplinas que a matriz conterá;  

- Permitir a parametrização da duração da hora aula;  

- Permitir calcular a carga horária total do curso;  

- Permitir tipificar as disciplinas da matriz com: Regular; Inclusão Social; 

Optativa; Projetos; Extraclasse; Estágio; Contratação.  

- Permitir registrar o número de estudantes recomendado por turma; 

- Permitir registrar se etapa é mista;  

- Permitir registrar a quantidade permitida de enturmações/ensalamentos; 

- Permitir registrar o número de aulas semanais da disciplina.  
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- Permitir a utilização de fórmula de avaliação por disciplina, integrado com o 

Módulo de Fórmulas de Avaliação.  

- Permitir o controle do número de dependências.  

- Permitir a exclusão de disciplinas que a matriz conterá  

 

6.1.2Módulo de Fórmulas de Avaliação 

Funcionalidades disponíveis em nível de usuário: 

- Permitir a avaliação nas formas: Numérica; Numérica com Complemento 

Descritivo; Descritiva; Conceito; Conceito com Complemento Descritivo; 

Conceito com Correspondente Numérico; Conteúdo; Respostas tabuladas; 

Respostas por extenso; Transformação de Conceito em valores numéricos.  

- Permitir fazer aplicação de uma ou mais formas de avaliação para a mesma 

disciplina.  

- Permitir ter parâmetro no sistema disponível em nível de usuário referente à:  

Quantidade de casas decimais para a avaliação numérica; Descrição do  

Resultado Final; Nomenclatura do resultado final da avaliação descritiva;  

Quantidade de notas a ser utilizada em cada período; Nota mínima e máxima  

permitida; Fórmula matemática para cálculo das médias; Fórmula  matemática 

para cálculo da nota mínima de exame para aprovação;  

- Permitir a parametrização conforme os conteúdos da BNCC;  

- Permitir a alteração dos conteúdos e componentes por níveis de ensino, área e 

etapa; 

- Permitir pesos diferentes para as diferentes notas de cada período; Permitir 

parametrização para Exame Final e 2ª Época quando houver e quantas 

disciplinas poderão ser atendidas. 

 

6.1.2Módulo de Calendário Escolar 

Funcionalidades disponíveis em nível de usuário: 

- Permitir a criação de calendário a partir de uma data inicial e final;  

- Permitir a criação de calendário diferenciado para cada unidade escolar;  

- Permitir a unidade escolar copiar o calendário escolar de outra unidade;  

- Deve criar automaticamente os feriados oficiais;  

- Deve inibir a criação de turmas fora do calendário;  

- Permitir o controle mensal das atividades desenvolvidas na escola;  

- Permitir a inclusão de observações no momento da aprovação do calendário 

escolar de cada unidade;  
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- Permitir a aprovação do calendário escolar pelos gestores municipais;  

- Deve emitir mensalmente o calendário mensal da unidade escolar;  

- Deve calcular automaticamente a quantidade de dias letivos;  

- Permitir a criação do calendário do município e, de forma automática, a 

reutilização pela unidade escolar, alterando-se somente o que for específico a 

cada unidade escolar;  

- Permitir informar a data de início e fim de cada período letivo 

(bimestre/trimestre/semestre);  

- Permitir informar datas de início e fim dos exames de 1ª. e 2ª. Época (exames 

finais) se houver;  

- Permitir visualizar e imprimir o calendário anual da unidade escolar; 

- Permitir a visualização dos quadros de horários para uma ou mais turmas com 

base nos dias letivos e não letivos;  

- Permitir parametrização e controle das permissões dos Portais Eletrônicos;  

- Permitir liberar períodos para registro de frequência diário ou no final do 

período;  

- Permitir liberar período de registro de avaliações;  

- Permitir liberar o período de consulta do portal do estudante.  

- Permitir controlar a data de liberação das consultas das notas, médias 

frequência.  

- Permitir a aprovação do calendário escolar pelos gestores municipais;  

- Permitir a inclusão de observações no momento da aprovação do calendário 

escolar de cada unidade.  

- Permitir a reprovação do calendário por dia, mês ou ano;  

- Permitir a inclusão de observações durante a aprovação ou reprovação do 

calendário;  

- Permitir conter o motivo de reprovação;  

- Não deve permitir utilizar o calendário reprovado;  

 

6.1.3Módulo de Ambiente Escolar 

Funcionalidades disponíveis em nível de usuário: 

- Permitir a consulta das características do ambiente da unidade escolar;  

- Permitir a alteração dos dados do ambiente da unidade escolar, tais como:  

propriedade do imóvel, forma de ocupação, terreno em m², escritura pública, 

acesso com rampa, outros acessos e recursos de acessibilidade;  
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- Permitir o cadastro dos tipos de ambientes das unidades escolares, contendo: 

se é sala de aula sim/não, se está ativo sim/não;  

- Permitir o cadastro de ambientes das unidades escolares, contendo: nº, sigla, 

nome da sala, tipo do ambiente, localização, metragem, quantidade de 

cadeiras, quantidade de carteiras; 

- Permitir o cadastro de ambiente das unidades escolares contendo:  

identificação e localização, projeto hidráulico, projeto elétrico e projeto 

arquitetônico;  

- Permitir a inclusão da localização do ambiente escolar, última reforma 

capacidade de alunos, com ou sem acessibilidade, se climatizado;  

- Permitir a inclusão da quantidade de pontos de água, quantidade de vasos 

sanitários, quantidade de bebedouros, quantidades de mictórios;  

- Permitir a inclusão da quantidade de pontos de energia elétrica, Ponto Luz 

Interruptor-Tomada Bipolar-Tomada Tripolar;  

- Permitir a inclusão da quantidade de janelas, portas, teto, paredes e piso;  

- Permitir a inclusão de ocorrências nos ambientes das unidades escolares, 

contendo: tipo de reforma, interdição, problemas de manutenção e a descrição 

da ocorrência;  

- Permitir o registro histórico das reformas executadas, interdições e problemas 

de manutenção;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Ambientes das unidades escolares;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de ambientes das unidades escolares 

por unidade e nível/área de ensino;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de ambientes das unidades escolares 

por tipo de ambiente;  

- Permitir incluir Recursos de acessibilidade: Corrimão e guarda-corpos; 

elevador; rampas; portas com vão livre de no mínimo 80 cm; sinalização tátil 

(piso/paredes); sinalização visual (piso/paredes); pisos táteis; sinalização 

sonora; nenhum dos recursos.  

- Permitir incluir problemas na unidade: Manutenção em dependência interna; 

manutenção em dependência externa; Problemas nas instalações elétricas; 

problemas nas instalações hidráulicas; problemas no telhado. 

 

6.1.4Módulo de Educação Infantil 

O módulo Ensino Infantil será especificamente destinado às creches, centros e 

núcleos de educação infantil e demais unidades vinculadas ao ensino infantil que 

abrange a classe de alfabetização e pré-escola. 
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Integrado com a base centralizada deve possibilitar a unidade gestora de educação medir 

a necessidade e disponibilizar vagas nos locais específicos de maior procura. 

- Permitir o registro das ocorrências do dia-a-dia dos estudantes, através de 

avaliações descritivas e/ou conceito em descritores, além do controle da 

frequência on-line, e, também emitir todos os documentos e relatórios de que 

necessita a unidade escolar.  

- Permitir a atualização do cadastro da Unidade Escolar, com os seguintes  

campos: Tipo; código IBGE; código MEC; CNPJ; endereço; número; 

complemento;  bairro; distrito; local de funcionamento; município (código e 

Nome); UF; divisão  Regional; código município MEC; CEP; caixa postal; DDD; 

telefone; fax;  

- Permitir a inclusão dos dados de: se unidade oferece Educação Especial - AEE;  

- Permitir a inclusão dos dados de quais os materiais didáticos específicos;  

- Deve permitir a inclusão dos dados de quais os convênios com município;  

- Permitir a inclusão dos dados de: se a unidade escolar está paralisada, extinta 

e/ou em funcionamento;  

- Permitir a inclusão dos dados de qual o zoneamento;  

- Permitir a inclusão dos dados se utiliza o portal do professor;  

- Permitir a inclusão dos dados do endereço Web/ página blog/;  

- Permitir a inclusão dos dados endereço eletrônico;  

- Permitir a inclusão dos dados localização (rural/urbana); 

- Permitir a inclusão dos dados da data criação, tipo do ato, número do ato, data 

do ato;  

- Permitir a inclusão dos dados da data de paralisação, tipo do ato, número do 

ato, data do ato;  

- Permitir a inclusão dos dados da data de extinção, tipo do ato, número do ato, 

data do ato;  

- Permitir a inclusão dos dados se oferece matrícula on-line: sim ou não;  

- Deve permitir a inclusão e atualização cadastral de pessoas (estudantes), com 

os seguintes campos: Endereço, rua e número, bairro; CEP; telefone de casa; 

telefone do trabalho; telefone celular; município de residência; nacionalidade, 

naturalidade, endereço eletrônico e foto;  

- Permitir consultar o endereço por CEP e pelo logradouro;  

- De responsáveis: Nome do pai, e-mail, telefone trabalho, telefone residencial, 

telefone celular, recebe e-mail; Nome da mãe, e-mail, telefone trabalho, telefone 

residencial, telefone celular, recebe e-mail; outro responsável, e mail, telefone, 

recebe e-mail; data de nascimento, sexo; estado civil;  
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- Permitir a inclusão dos dados dos números de filhos;  

- Permitir a inclusão dos dados da empresa onde trabalha;  

- Permitir a inclusão dos dados da profissão;  

- Permitir a inclusão dos dados: se possui computador;  

- Permitir a inclusão dos dados cor/raça/etnia;  

- Permitir a inclusão dos dados se recebe pensão;  

- Permitir a inclusão dos dados se é beneficiário do programa Bolsa Família;  

- Permitir a inclusão dos dados com quem mora;  

- Permitir a inclusão dos dados: oriundo de escola pública, escola particular, 

escola municipal, escola estadual e escola federal;  

- Permitir a inclusão dos dados pessoa que acompanha o estudante na vida 

escolar;  

- Permitir a inclusão dos dados de saúde: Identificação de necessidade  especial; 

plano de saúde (sim/não, nome); usa medicamentos (sim/não,  nome); fator e 

tipo sanguíneo; alergia (sim/não, tipo, intolerância); fumante  (sim/não); 

medidas biométricas (peso e altura); tipo de habilidade motora; 

- Permitir a inclusão dos dados de deficiência da criança, contendo: tipos de 

deficiência, transtornos, TDAH, Síndromes, altas habilidades/superlotação, 

adaptação curricular, faz uso de recursos;  

- Permitir a inclusão dos dados de transporte escolar: Utiliza (sim/não); Zona de 

moradia (urbana/rural); Estrada pavimentada (sim/não); Distância da 

residência da unidade; Nome da linha de ônibus; Nome da empresa de 

transporte coletivo;  

- Permitir a inclusão dos dados de dos documentos; CPF; RG, órgão expedidor, 

data expedição; Certidão civil, número, livro, folha, cartório (modelo novo e 

modelo antigo);  

- Permitir a inclusão dos dados referentes aos documentos necessários que o 

estudante deverá apresentar na matrícula (parametrizáveis), tais como Notas 

Parciais, foto 3x4, Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência, etc.;  

- Permitir utilizar das funcionalidades de matriz curricular e fórmula de 

avaliação;  

- Permitir anexar documentos na ficha do estudante;  

- Permitir o controle e administração de turmas;  

- Permitir a enturmação de estudantes em turmas;  

- Permitir a enturmação a partir da lista de espera infantil;  

- Permitir a enturmação em turmas de projeto e apoio pedagógico;  

- Permitir a enturmação a partir da matrícula on-line;  
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- Permitir a enturmação/Ensalamento selecionando o turno integral, matutino, 

vespertino, integral matutino, integral vespertino para turmas integrais;  

- Deve permitir que a formação de turmas para o ano subsequente seja de forma 

automatizada de todos, de uma seleção e/ou individual;  

- Permitir a enturmação/ensalamento de todas as crianças das etapas 

anteriores:  

- Permitir a enturmação/ensalamento no ano subsequente de crianças em 

turmas agrupadas:  

- Permitir enturmar em mais de uma turma/etapa; 

- Permitir a identificação da criança enturmada em turmas de 

agrupamento/turmas mistas;  

- Permitir a alteração da enturmação, do turno, data de saída e situação da 

criança;  

- Permitir atualizar dados biométricos, acuidade visual, se é recém-nascido, 

cartão do SUS e INEP;  

- Permitir transferência, desistência e movimentações dos estudantes;  

- Permitir a transferência on-line entre unidades da rede municipal;  

- Permitir a permuta/troca entre crianças de unidades diferentes;  

- Permitir matrícula de estudantes em disciplinas de inclusão social, optativas e 

outros tipos;  

- Permitir dispensar disciplinas de estudantes;  

- Permitir a avaliação diferenciada para crianças AEE;  

- Permitir o registro da frequência do estudante;  

- Permitir o registro de frequência dos estudantes inserindo motivos de 

ausência;  

- Permitir registrar a avaliação (conteúdos, descritiva e/ou numérica) do 

estudante;  

- Permitir registrar a avaliação descritiva semestralmente;  

- Permitir o envio de correspondência eletrônica a pais e/ou responsáveis;  

- Permitir o registro de ocorrências das crianças individualmente;  

- Permitir o anexo de documentos diversos das crianças;  

- Permitir a geração dos dados de transferência do estudante em meio magnético 

para outras unidades da mesma rede de ensino;  

- Deve permitir consultas a dados estatísticos (Demonstrativos da Unidade/Ano, 

situação dos estudantes por disciplinas, total de matrículas por Área de 

Ensino, Total de matrículas por etapa);  
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- Permitir atualizar dados de saúde para monitoramento;  

- Permitir a consulta de log dos usuários, registrando o dia, hora, sequência das 

alterações, inclusões e exclusões da criança, informando qual usuário e/ou 

unidade educativa;  

- Permitir a emissão do Boletim Escolar das avaliações por Conteúdo, Descritiva 

ou Numérica; 

- Permitir visualizar e imprimir Diário de Classe (Diário de frequência, Diário de 

Avaliação conteúdos, descritiva e/ou numérica);  

- Permitir visualizar e imprimir o documento de Atestados (atestado de vaga, 

atestado de frequência) e Declarações (Declaração de transferência, Declaração 

de Matrícula e Negativa de Vaga);  

- Ser integrado com o Sistema de Calendário Escolar, não permitindo a criação 

de turma fora do calendário estabelecido;  

- Ser integrado com o Sistema de Controle Imobiliário, não permitindo a criação 

de turma sem ambiente (sala) definido;  

- Ser integrado com o Sistema de Matriz Curricular, não permitindo criação de 

turma sem matriz oficial;  

- Ser integrado com o Sistema de Fórmulas de Avaliação, não permitindo criação 

de turma sem adoção de fórmula de avaliação oficial;  

- Disparar automaticamente e-mail e ou SMS para os pais ou responsáveis, por 

ausência, notas inferiores ou necessidade de comparecimento.  

- Permitir a desclassificação da criança, mediante critérios definidos pela gestão 

municipal;  

- Permitir a exclusão da unidade escolar em que a criança frequenta;  

- Permitir a exclusão de todo o cadastro da criança;  

- Permitir o atendimento em qualquer unidade escolar;  

- Permitir o atendimento na unidade selecionada;  

- Permitir a inclusão da desistência da vaga;  

- Permitir a impressão da ficha de cadastro e da ficha de inscrição da criança;  

- Permitir a visualização dos log de usuário e todas as alterações, inclusões e 

exclusões feitas na inscrição da criança;  

- Permitir a visualização do dia, hora e o usuário que faça as alterações, 

inclusões e exclusões na inscrição da criança;  

- Deve permitir o registro de ocorrências contendo: tipo da vaga, pais não 

encontrados, mandado judicial, data e hora da ocorrência e os usuários que 

informaram as ocorrências;  

- Permitir o envio de SMS para os pais e/ou responsáveis pela criança;  
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- Permitir visualizar relatórios diversos da lista de espera: 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Classificação e Seleção por Grupo e 

Unidade Escolar;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Quantitativo de Inscrições por 

Região e Unidade;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Classificação Geral Inscrição de 

Creche;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Inscritos por etapa/turma e 

Unidade Escolar;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Quadro de Vagas Lista Infantil;  

-Permitir visualizar e imprimir relatórios de Inscritos, Classificados e Não 

Selecionados por Região e Unidade;  

 

6.1.5Módulo Ensino Fundamental 

O módulo Ensino Fundamental é destinado ao Ensino Fundamental, estudantes de 1º a 

9º ano. 

Visa racionalizar as atividades administrativas e operacionais das escolas, permitindo o 

conhecimento e a quantificação da vida escolar e do rendimento dos estudantes. 

Gerenciar as informações, proporcionando autonomia quanto a sua alimentação e 

emissão de relatórios.  

Deve estar totalmente adaptado para trabalhar no Ensino Fundamental com anos (1º ao 

9º e/ou 1ª a 8ª séries).  

As fórmulas de avaliação devem ser parametrizáveis, permitindo a utilização de qualquer 

fórmula ou equação para gerar as notas e médias dos estudantes, possibilitando também 

avaliação pelo método descritivo. 

Funcionalidades disponíveis em nível de usuário: 

- Permitir incluir no cadastro da Unidade Escolar que contém o Ensino 

Fundamental, os seguintes campos:  

- Tipo da Unidade Escolar; Código IBGE; Código MEC; CNPJ; Endereço;  

Número; Complemento; Bairro; Distrito; Local de Funcionamento; Município  

(Código e Nome); UF; Divisão Regional; Código Município MEC; CEP;  Caixa 

Postal; DDD; Telefone; Fax; Endereço Web; Endereço Eletrônico;  Localização 

(Rural/Urbana); Data criação, tipo do ato, número do ato, data  do ato; Data 

paralisação, tipo do ato, número do ato, data do ato; Data  extinção, tipo do 

ato, número do ato, data do ato;  

- Permitir a inclusão e atualização do cadastro dos estudantes, com os seguintes 

campos:  
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- De endereço: Rua e número; Bairro; CEP; Telefone casa; Telefone  trabalho; 

Telefone celular; Município de residência; Nacionalidade;  Naturalidade; 

Endereço Eletrônico; Foto; De Responsáveis: Nome do pai,  e-mail, telefone 

trabalho, telefone residencial, telefone celular, recebe e-mail; Nome da mãe, e-

mail, telefone trabalho, telefone residencial, telefone  celular, recebe e-mail; 

outro responsável, e-mail, telefone, recebe e-mail;  

- Permitir armazenar a imagem dos documentos do estudante;  

- Permitir consultar o endereço por CEP e pelo logradouro; 

- Permitir à unidade escolar a escolha de descritores da etapa/turma/disciplina;  

- Permitir o vínculo e a desvinculação dos descritores na 

etapa/turma/disciplina;  

- Permitir o compartilhamento da lista de descritores entre todas as unidades de 

ensino;  

- Permitir a consulta de um ou mais descritores informando o código do 

descritor ou a descrição do descritor;  

- Deve permitir vincular conteúdos e descritores conforme BNCC; 

- Outras informações:  

- Informar data nascimento; Sexo; Estado civil; Número de Filhos; Renda 

familiar; Empresa onde trabalha; Profissão; Se possui computador; 

Cor/Raça/Etnia; Etnia;  

- Informar se participa do programa Bolsa Família;  

- De saúde: Identificação de necessidade especial; Plano de saúde (sim/não, 

nome); usa medicamentos (sim/não, nome); Fator e tipo sanguíneo; Alergia 

(sim/não, tipo, intolerância); Fumante (sim/não); Medidas biométricas (peso e 

altura); Tipo habilidade motora;  

- De transporte escolar: Utiliza (sim/não); Zona de moradia (urbana/rural); 

Estrada pavimentada (sim/não); Distância da residência da EU; Nome da linha 

de ônibus; Nome da empresa de transporte coletivo;  

- De documentos; CPF; RG, órgão expedidor, data expedição; Certidão civil, 

número, livro, folha, cartório;  

- Permitir inclusão de dados referentes aos documentos necessários que o 

estudante deverá apresentar na matrícula (parametrizáveis), tais como 

Histórico Escolar, Notas Parciais, foto 3x4, Certidão de Nascimento, 

Comprovante de Residência, etc.;  

- Utilizar-se da Matriz Curricular e Fórmula de Avaliação definidos nos módulos 

específicos; 

- Permitir a matrícula on-line com inserção de anexo e documentos obrigatórios;  
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- Permitir a rematrícula dos estudantes com inserção da atualização cadastral e 

anexa de documentos obrigatórios;  

- Permitir novas matrícula on-line com inserção] da atualização cadastral e 

anexo de documentos obrigatórios;  

- Permitir gerar quadro de vagas automaticamente;  

- Permitir o controle e administração de turmas;  

- Permitir a enturmação de estudantes em turmas;  

- Permitir a enturmação a partir de turmas/etapas do ano anterior;  

- Permitir a enturmação a partir do semestre anterior;  

- Permitir a enturmação em turmas de projeto e apoio pedagógico; 

- Permitir a enturmação a partir da matrícula on-line;  

- Permitir a montagem de turmas de forma automática para o ano subsequente;  

- Permitir registrar a frequência do estudante;  

- Permitir o registro da avaliação (conteúdo, descritiva e/ou numérica) do 

estudante;  

- Permitir o registro do Histórico escolar de estudantes vindo de transferência;  

- Permitir o envio de correspondência eletrônica a pais e/ou responsáveis;  

- Permitir a geração dos dados de transferência do estudante em meio magnético 

para outras unidades da mesma rede de ensino;  

- Permitir a geração de arquivos para o do Censo Escolar;  

- Permitir consultas a dados estatísticos (Demonstrativos da UE/Ano, Situação 

dos estudantes por disciplinas, Total de matrículas por Área de Ensino, Total 

de matrículas por etapa); 

- Permitir Boletim Escolar das avaliações descritiva, numérica ou por conteúdo;  

- Emitir Diário de Classe (Diário de Frequência, Diário de Avaliação Numérica, 

Diário de Avaliação Descritiva ou Diário de Avaliação Conteúdo);  

- Emitir documento de Atestados e Declarações (atestado de vaga, atestado de 

frequência) e Declarações (Declaração de transferência, Declaração de 

Matricula);  

- Emitir documento Histórico Escolar;  

- Emitir Mapas para Conselho de Classe por período (Registro de Notas/Faltas, 

Notas entre intervalos, Resultado Final);  

- Funcionalidades disponíveis em nível de sistema: 

- Deve ser integrado com o Sistema de Calendário Escolar, não permitindo a 

criação de turma fora do calendário estabelecido;  
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- Deve ser integrado com o Sistema de Controle Imobiliário, não permitindo a 

criação de turma sem ambiente (sala) definido; 

- Deve ser integrado com o Sistema de Matriz Curricular, não permitindo criação 

de turma sem matriz oficial;  

- Deve ser integrado com o Sistema de Fórmulas de Avaliação, não permitindo 

criação de turma sem adoção de fórmula de avaliação oficial;  

- Disparar automaticamente e-mail e\ou SMS para os pais ou responsáveis, por 

ausência, notas inferiores ou necessidade de comparecimento. 

 

6.1.6Módulo de Cadastro de Unidades Escolares 

Nesse módulo é possível cadastrar/editar os dados das unidades escolares, de modo que 

contenha o máximo de informações possíveis para uma ficha completa e detalhada. 

Disponibilizam-se os seguintes passos no cadastro da Unidade Escolar 

- Permitir incluir e editar endereço completo com: Logradouro; Número; 

Complemento; Bairro; CEP; Local de Funcionamento; Município (código e 

nome); Distrito. 

- Permitir incluir e editar endereço Eletrônico (e-mail); 

- Permitir incluir e editar endereço Web (site); 

- Permitir incluir e editar telefones; 

- Permitir incluir e editar fax; 

- Permitir incluir e editar localização com zona: Urbana; Rural. 

- Permitir incluir dados das Unidades Escolares vinculadas com: CNPJ; 

- Permitir cadastrar assinatura das Autoridades (diretor (a) e secretário (a)); 

Código do MEC; Tipo da Unidade Escolar; Configurar Portais Eletrônicos; Data 

Início Funcionamento; 

- Permitir incluir e editar ato de criação com: Número; Data. 

- Permitir incluir e editar ato de paralisação com: Número; Data. 

- Permitir incluir e editar ato de extinção com: Número; Data. 

- Permitir informar se atende ou não alunos com necessidades especiais: 

- Permitir informar se atende ou não povos indígenas com matérias específicas; 

- Permitir incluir e editar cadastro dos níveis de ensino aplicados na unidade; 

- Permitir configurar a unidade utilizar ou não o Horário Escolar; 

- Permitir configurar a unidade a utilizar ou não o Planejamento de Aulas. 
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6.1.7Módulo de Consulta, Estatístico e Gerencial.  

O sistema deve ter por finalidade disponibilizar via internet diversas consultas, desde a 

nota e a frequência do estudante até dados estatísticos resultantes do tratamento dos 

dados de cada estudante.  

- Permitir a consulta e/ou a rastreabilidade de cada usuário que utiliza o 

sistema;  

- Permitir rastrear pelo nome, CPF qual tipo de alteração, exclusão e inclusão os 

usuários realizaram;  

- Deve ter uma base de dados centralizada, oferecendo segurança, 

confiabilidade, disponibilidade permanente e em tempo real. 

- Os seguintes dados deverão estar disponibilizados e centralizados em uma 

única base de dados: notas e frequências, históricas escolares e demais dados 

de estudantes, todos os dados sobre as unidades escolares, informações sobre 

o quadro de professores e quadro administrativo.  

- Disponibilizar tabelas, gráficos, planilhas e outras formas estatísticas e 

gerenciais que poderão ser obtidas da base centralizada, através de 

ferramentas específicas de consulta, filtros e tratamento de dados.  

- Funcionalidades disponíveis para acesso geral: 

- Disponibilizar a consulta do Boletim Escolar;  

- Disponibilizar a consulta do Histórico Escolar;  

- Disponibilizar a consulta do cadastro das unidades escolares;  

- Disponibilizar consulta de quantitativos de estudantes e turmas no âmbito da 

unidade escolar;  

- Disponibilizar consulta de quantitativos de estudantes e turmas no âmbito do 

município;  

- Disponibilizar relatório e ou consulta de estudantes que possam enquadrar na 

Infrequência e, portanto, estarem no APOIA. 

- Funcionalidades disponíveis para acesso interno: As funcionalidades listadas a 

seguir devem ser geradas por Unidade Escolar e Geral do Município, em 

Relatório:  

- Movimento Mensal de Matrícula da Educação Infantil;  

- Movimento Mensal de Matrícula dos Anos Iniciais;  

- Movimento Mensal de Matrícula dos Anos Finais;  

- Número de Estudantes por Série/Turma/Ano/Mês das Escolas de Ensino 

Fundamental;  

- Número de Estudantes por Série/Ano/Mês das Escolas de Ensino 

Fundamental;  
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- Número de Matrículas do Ensino Fundamental do Ano/Mês por Unidade 

Escolar;  

- Movimento Mensal da Educação Infantil por Ano/Mês e Tipo de Unidade 

Escolar;  

- Rendimento do Ensino Fundamental/Ano;  

- Rendimento por Ano e Área de Ensino;  

- Rendimento Escolar por Ano e Etapa e disciplina. 

- Totais de estudante em turmas de projeto e tempo integral; 

 

6.1.8Módulo de Relatórios  

Relatório de Servidores  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Diretores por unidade escolar e/ou 

de todas as unidades escolares;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Secretários por unidade escolar 

e/ou de todas as unidades escolares;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Professores por disciplina/área;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de professores da turma/disciplina;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de servidores por unidade escolar e/ou 

de todas as unidades escolares;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de servidores filtrando por: cargo com 

CPF, sem cargo e CPF e totais por unidade escolar;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de servidores efetivos atuando na 

unidade escolar;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Professores ACT – temporários 

atuando na unidade escolar;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de professores excedentes; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Servidores readaptados;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de professores em sala de aula;  

- Deve permitir visualizar e imprimir relatórios de servidores em licença saúde;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de servidores em licença prêmio;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de professores efetivos da área; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de professores da área filtrando por 

nível de ensino: creche, pré-escola e ensino fundamental; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de servidores por cargo;  
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- Permitir visualizar e imprimir relatórios de professores por formação, área de 

atuação e disciplina;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de disciplina sem professores 

atuantes;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de cadastro pessoal dos servidores;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de servidores da unidade escolar;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de servidores exercendo função ou a 

disposição em outra unidade escolar;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de funções administrativas;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de professores efetivos afastados;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de servidores da unidade escolar com 

endereço;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de servidores da unidade escolar com 

função/ disciplina e período;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de professores por disciplina em sala 

de aula;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de servidores aniversariantes; 

- Deve permitir visualizar e imprimir relatórios de ficha cadastral de servidores 

em branco;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de fichas funcionais dos servidores;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Funcionários eleitores da unidade 

escolar;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de professores do ensino fundamental 

por situação funcional;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Carteira profissional dos servidores; 

 

Relatório de Diário de Classe  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de diário de frequência; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de diário de avaliação; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de diário de frequência somente um 

registro de turno;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de diário de frequência com registro 

para cada turno;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de diário de frequência por 

disciplina; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de diário de frequência por 

professor ; 
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- Permitir visualizar e imprimir relatórios de diário de frequência com todas 

as situações dos estudantes;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de diário de frequência com horário 

de aulas do estudante;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de diário de frequência com data de 

nascimento;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de registro de avaliações do portal 

do professor;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de diário de frequência 

selecionando os períodos, data início e data fim;  

Relatório de Colegiado de Classe  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de colegiado de classe notas e faltas 

por período; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de colegiado de classe notas e faltas 

– média final; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de colegiado de classe do mapa e 

ata dos resultados finais; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de colegiado de classe do espelho 

de notas e faltas; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de colegiado de classe situação de 

estudantes por disciplina; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de colegiado de classe da relação de 

estudantes/disciplina; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes por situação; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de colegiado de classe do mapa do 

conselho de classe descritivo; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de colegiado de classe nota que 

falta para exame; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de colegiado de classe de estudante 

em exame; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de dos estudantes aprovados pelo 

colegiado de classe; 

 

Relatório de Atestados  

- Permitir visualizar e imprimir atestado de vaga; 

- Permitir visualizar e imprimir atestado de frequência; 

- Permitir visualizar e imprimir declaração de transferência; 

- Permitir visualizar e imprimir declaração de matrícula; 

- Permitir visualizar e imprimir declaração de matrícula provisória; 

 

Relatório de Turmas  
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- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas das carteiras dos 

estudantes; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas dos boletins escolares; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas das notas e faltas por 

período; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas e os documentos 

pendentes de cada estudante; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas da relação dos 

estudantes por situação; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de históricos escolares de todas as 

estudantes da turma; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de atestados de frequência; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas de todas as crianças 

com deficiência; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas das notas iguais e 

inferiores de todos os estudantes; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas da média geral dos 

estudantes; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas e as fichas, de cadastro, 

matrícula e rematrícula; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas do espelho de avaliação 

mensal; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas de todo o estudante 

aniversariantes do mês; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas de todos os estudante 

aniversariantes; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas de estudantes com 

naturalidade; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas da emissão do 

certificado de conclusão do ensino fundamental; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas de estudantes para teste 

de acuidade visual; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas de estudantes com 

endereço, nome e CPF dos pais; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes com fotografia 

(carômetro); 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de diagnóstico de saúde – ficha 

nutricional; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas das fichas de 

acompanhamento do estudante; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas dos laudos médicos de 

todos os estudantes; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de turmas de todos os históricos 

pendentes; 

- Relatório de Estudantes  
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- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes com distorção 

idade/série no ensino fundamental; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes aniversariantes do 

mês; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes com cadastro 

duplicado; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes por situação no 

período; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes admitidos no 

período; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes movimentados no 

período; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios das famílias dos estudantes; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes transportados por 

faixa de distância; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios estudantes atendidos pelo bolsa 

família no período; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes incluídos no período; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de saúde dos estudantes; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes estrangeiros; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes com frequência 

inferior a 75%; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes e suas respectivas 

faixas de renda familiares; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes que frequentam mais 

de uma turma/etapa/turno; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes não matriculados;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes que possuem ou não 

computador e internet em suas residências;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes que possuem ou não 

documentos anexados no sistema;  

 

Relatórios do Portal do professor  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios do portal do professor dos 

estudantes sem avaliação; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios do portal do professor de 

estudantes sem frequência; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios do portal do professor estudantes 

presentes no dia/hora; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios do portal do professor do diário de 

frequência; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios do portal do professor do diário de 

frequência com motivos de ausência; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios do portal do professor; 
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- Permitir visualizar e imprimir relatórios do portal do professor do diário de 

avaliação; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios do portal do professor dos 

conteúdos dos períodos; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios do portal do professor dos 

conteúdos das aulas; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios do portal do professor de 

professores que não aplicaram nota de recuperação; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios do portal do professor dos 

professores que deram ponto extra; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes que visualizaram ou 

não as atividades no portal do estudante, encaminhada pelos professores;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes que postaram ou não 

as atividades;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de professores sobre atividades;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de estudantes por Situação das 

Avaliações;  

 

6.1.9  Módulo Matrícula On-Line 

O módulo de Matrícula On-Line constitui-se de:  

Disponibilizar uma Página/Portal de Matrícula Online, a URL que será fornecida pela 

contratante. E deverá ser disponibilizado pela proponente/contratante como também sua 

divulgação;  

- Permitir rematricular automaticamente para o próximo ano/etapa todos os 

estudantes cursando no ano/etapa atual;  

- Permitir a identificação automática do(a) estudante, assim que a pessoa 

fizer acesso na página de rematrícula, com as informações básicas;  

- Permitir a matrícula ou rematrícula dos estudantes, gerenciando as vagas 

por ordem de chegada, até o término das vagas de cada unidade escolar, 

permitindo ao estudante ficar em uma Lista de Intenção quando não existir 

mais vaga na unidade escolar desejada;  

- Aplicação disponibilizada a pais/estudantes para atualização do cadastro 

do estudante, com todos os dados exigidos no cadastro;  

- No caso de novo estudante deverá permitir fazer a escolha da Unidade 

escolar desejada, verificando a disponibilidade de vaga e, no caso de 

inexistência, possibilitar se cadastrar em uma Lista de Intenção; 

- No caso de estudante já pertencente à rede, fazer a confirmação da vaga na 

unidade escolar e etapa do ano seguinte gerando os relatórios:  

- Total de Turmas e Vagas - Somente Rematrículas  

- Total de Turmas e Vagas - Rematrículas e Matrículas;  

- Ficha de Rematrícula em Branco - Ensino Fundamental;  

- Ficha de Matrícula em Branco - Ensino Fundamental;  

- Totais de Rematrículas e Matrículas;  
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- Estudantes por Tipo de Responsável e Grau de Escolaridade;  

- Quantidade de Pais e Responsáveis por Faixa de Renda;  

- Quantidade de Matriculados e Rematriculados por Idade;  

- Distorção Idade/Série Ensino Fundamental Anos Iniciais;  

- Distorção Idade/Série Ensino Fundamental Anos Finais;  

- Relação Profissional dos Responsáveis dos Estudantes;  

- Estudantes por Tipo de Responsável e Grau de Escolaridade - Por 

Unidade Escolar;  

- Estudantes por Opção de Autorização de Uso de Imagem - Por 

Unidade Escolar;  

- Estudantes por Opção de Assistir Aula de Religião  

- Indicadores da Matrícula On-Line;  

- Estudantes rematriculados que Solicitaram Transporte Escolar – 

Sintético;  

- Estudantes rematriculados que Solicitaram Transporte Escolar – 

Analítico;  

- Emissão da Carteira de Estudante;  

- Estudantes Matriculados e rematriculados;  

- Estudantes Matriculados e rematriculados - com telefones;  

- Quantidade de Mãe, Pai ou Responsável por Faixa de Renda (Salário 

Mínimo);  

- Comparativo de Totais de Estudantes entre Anos;  

- Estudantes rematriculados na mesma Etapa em anos diferentes;  

- Estudantes NÃO rematriculados no Ano seguinte 

- Total de Estudantes por Idade;  

- Estudantes Matriculados e rematriculados por Bairro;  

- Relação Profissional dos Responsáveis dos Estudantes;  

- Ficha de Rematrícula em Branco – EJA;  

- Ficha de Matrícula em Branco – EJA;  

- Estudantes da EJA que Solicitaram Transporte Escolar – Sintético;  

- Estudantes da EJA que Solicitaram Transporte Escolar – Analítico;  

- Estudantes Matriculados e na Lista de Intenção  

- Estudantes por Ordem de Escolha;  

- Estudantes por Ordem de Escolha e Telefone;  

 

6.1.10  Lista de Espera das Unidades Educacionais 

Usuário com permissão para o módulo específico para gerenciamento do quadro de 

Vagas:  

- Permitir, ao usuário com determinado perfil de privilégio (administrador do 

sistema), preencher os seguintes critérios de classificação: 

Possui situação de risco ou violação de direitos - 16 pontos 

Deficiência/Autismo - 15 pontos 
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Pais e/ou Responsáveis trabalham em período integral - 8 pontos 

Um dos pais e/ou Responsáveis trabalham durante meio período e outro 

em período integral, ou apenas um dos pais e/ou Responsável trabalha 

meio período ou integral. -  4 pontos 

Hipossuficiência da família - 2 pontos 

Residir no bairro - 1 ponto 

- Restringir a inscrição de criança já matriculada. 

- Restringir a inscrição de criança já inscrita em outra Unidade Educacional 

da rede municipal; 

- Permitir a criação de vagas na Unidade Educacional;  

- Permitir configurar período de inscrições online;  

- Controle da data de nascimento com relação ao período de nascimento dos 

estudantes, fingindo a qual série/ano o mesmo será inscrito;  

- Permitir a criação de pôr área de ensino;  

- Permitir a criação de vagas por Etapa;  

- Permitir a Criação de vagas por Turno;  

- Quantificação de vagas para Matricula de estudantes novas;  

- Quantificação de vagas para rematrícula de estudantes;  

- Permitir a reutilização das configurações do ano para o um posterior; 

- Permitir a inscrição de forma manual (um estudante por vez), na unidade 

escolar, mas obedecendo ao critério do quadro de vaga;  

- O processo se dá de forma automático no controle de vagas disponíveis em 

cada unidade escolar, a partir do momento que as vagas são ocupadas;  

- Permitir que as famílias possam visualizar e imprimir a classificação da 

criança na lista de espera. 

- Permitir publicar as vagas disponíveis. 

 

6.2Transporte Escolar 

Funcionalidades disponíveis em nível de usuário:  

Permitir o gerenciamento dos estudantes da rede municipal e de outras redes que 

utilizam o transporte municipal;  

- Permitir o cadastramento dos veículos envolvidos no transporte municipal, 

com dados de placa, tipo, RENAVAM, marca, modelo, ano fabricação, 

número de assentos e capacidade de estudantes;  

- Permitir a gestão de contratos de seguro, com data de início e término; 

- Permitir o cadastramento dos itinerários existentes no município;  

- Permitir o cadastramento dos trajetos que comporão os itinerários; 

- Permitir o cadastramento dos motoristas dos veículos, com nome, CPF, RG 

e CNH;  

- Permitir o cadastramento das contas de despesas, tais como Salários, 

Combustível, Manutenção de Veículos, etc.;  
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- Permitir a alocação dos estudantes nos itinerários, definindo o período, os 

dias da semana, o horário de início e fim, o tipo de itinerário, etc.;  

- Permitir o lançamento das despesas de todos os itens envolvidos, tais como 

salário de motoristas, combustíveis e manutenção dos veículos, etc.;  

- Permitir extrair informações mensais/anuais da quantidade de estudantes 

transportados, quantidade por faixa de distância, etc.;  

- Permitir extrair informações dos montantes gastos com as diversas contas 

de despesa, como combustível, manutenção dos veículos, salários, etc.; 

 

6.3Alimentação Escolar  

Este módulo tem por finalidade atender o setor de nutrição da Secretaria Municipal de 

Educação, oferecendo estrutura que organize e gerencie a distribuição global da 

alimentação escolar, desde a aquisição a elaboração de cardápios até o número de 

refeições servidas;  

- Permitir o cadastro de fornecedores;  

- Permitir o cadastro de cardápios elaborados por tipo de refeição, com as 

preparações, produtos e valor nutricional per capita; 

- Possibilitar o cadastro de alimentos, utilizando como base itens das tabelas 

de composições alimentares, caso seja necessário; 

- Permitir o registro da entrada de alimentos no estoque do centro de 

distribuição de alimentação escolar, com suas respectivas unidades de 

medida e validade; 

- Permitir o cadastro de preparações dos alimentos por tipo de escola, grupo 

e aluno; 

- Permitir o cadastro automático do valor nutricional dos preparos com base 

em tabelas de referência TACO e IBGE; 

- Permitir a elaboração de fichas técnicas das preparações; 

- Permitir o cadastro de tabelas nutricionais personalizadas; 

- Permitir o cadastro de calendário de cardápios por turno e tipo de refeição;  

- Permitir o controle de estoque de alimentos no centro de distribuição de 

alimentação escolar, de modo integrado, permitindo entradas, saídas e 

saldo de estoque no local. 

- Permitir que na guia de saída dos alimentos consta validade, lote; 

- Permitir relatório mensal de quantitativo de alimentos entregue geral e por 

unidades;  

- Relatório de valor de gasto real $; 

- Relatório de quantitativos por itens;   

- Permitir a geração automática e impressão de guia de recebimento de 

alimentação, a ser assinado pela direção de cada Unidade Educacional ao 

receber os produtos para preparação das refeições, com base no cardápio 

previamente elaborado. 

- Cadastro de perdas de produtos por motivo;  

- Permitir a emissão de relatório gerenciais de Notas Fiscais e Guias de 

entrega;  
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- Permitir a emissão de relatório de controle de gêneros por escola, listando o 

produto, o saldo anterior, quantidade recebida, quantidade consumida e 

saldo;  

- Permitir a emissão da quantidade de gêneros em estoque com a respectiva 

validade;  

 

6.4 Portal do Estudante 

O módulo Portal do Estudante deverá ser disponibilizado via Internet para acesso público 

para pais, estudantes e/ou responsáveis, mediante autenticação individual, para que 

tenham acesso às seguintes funcionalidades:  

- Permitir que os estudantes visualizassem as atividades novas, finalizadas e 

não finalizadas por disciplina;  

- Permitir que o estudante visualizasse o conteúdo da atividade proposta pelo 

professor;  

- Permitir que o estudante clique no link e seja direcionado ao site indicado 

pelo professor;  

- Permitir que o estudantes responda a atividade;  

- Permitir que o estudante insira uma resposta descritiva da atividade;  

- Permitir que o estudante insira anexo como resposta para o professor;  

- Permitir a consulta de dados cadastrais;  

- Permitir a atualização cadastral (caso haja algo divergente);  

- Permitir a consulta e emissão do Boletim Escolar;  

- Permitir a consulta dos seus Professores e Disciplinas;  

- Permitir a consulta a relação de colegas de sala;  

- Permitir a consulta do conteúdo das disciplinas que frequenta;  

- Permitir a emissão da Carteira de Estudante;  

- Permitir a consulta do Histórico Escolar;  

- Permitir a emissão de Atestado de Frequência;  

- Permitir a consulta da Agenda das avaliações;  

- Permitir a consulta ao Calendário Escolar de sua escola;  

- Permitir a consulta assiduidade/frequência do estudante;  

- Permitir a integração com o acompanhamento escolar;  

- Permitir a consultar eventos na escola; 

- Permitir consultar a evolução do aprendizado do estudante no ano e nos 

anos;  

- Permitir consultar dados do Sistema de Biblioteca;  

- Permitir consultar a lista de material escolar exigida no ano letivo;  

- Permitir consultar e dar ciência a recados provenientes de professores, 

secretaria e direção escolar;  

- Permitir consulta de Agenda do compromisso.  

- Permitir informar material de apoio, para acompanhamento das aulas e 

conteúdos dados pelos professores; 
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6.5 Portal do Professor  

Módulo para ser utilizado pelo professor que pode substituir plenamente o Diário de 

Classe impresso e todos os demais documentos e anotações. Destacamos as principais 

funcionalidades:   

- Permitir o registro da frequência dos estudantes, a cada aula ministrada 

(chamada) ou posteriormente; 

- Permitir o registro da frequência dos estudantes por período matutino e/ou 

vespertino para turmas integrais;  

- Permite informar o motivo em caso de falta (ausência) do estudante 

- Permitir o registro do conteúdo da disciplina de cada período (bimestre, 

trimestre, semestre);  

- Permitir o registro de atividades para os estudantes;  

- Permitir a descrição da atividade para os estudantes;  

- Permitir inserção de anexos;  

- Permitir inserção de referências bibliográficas;  

- Permitir a inserção de link para outros sites;  

- Permitir ao professor estabelecer um prazo de entrega para a atividade, com 

data e hora, se aplicável; 

- Permitir informar se é ou não obrigatório que o estudante encaminhe um 

anexo da atividade para o professor;  

- Permitir liberar a atividade apenas para estudantes que necessitam de 

adaptação curricular;  

- Permitir ao professor incluir os códigos dos conteúdos que estão sendo 

avaliados em cada atividade;  

- Permitir informar para qual período essa atividade é válida;  

- Permitir que o professor altere o prazo de entrega da atividade;  

- Permitir que o professor visualize e dê o parecer sobre a atividade entregue 

pelo estudante;  

- Permitir a consulta de todos os estudantes;  

- Permitir a consulta de todos os estudantes visualizando o carômetro;  

- Permitir a consulta de todos os estudantes por situação;  

- Permitir o registro dos conteúdos das aulas;  

- Permitir a visualização dos calendários escolar municipal e/ou da unidade 

escolar;  

- Permitir a atualização cadastral dos dados pessoais do professor;  

- Permitir o registro dos conteúdos das aulas planejados e/ou as práticas 

pedagógicas;  

- Permitir a criação da agenda de avaliações de cada período 

bimestre/trimestre e semestre;  

- Permitir a digitação de notas de cada avaliação realizada:  

- Permitir a criação da agenda de avaliações do período (bimestre/trimestre), 

com data de aplicação, data da recuperação e o peso da avaliação;  

- Permitir ao professor definir, para cada atividade, se a mesma será 

avaliação e a partir daí definir se fará parte da composição da média final;  
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- Possibilitar a inclusão de materiais de apoio do professor;  

- Possibilitar a inclusão de materiais de apoio do aluno;  

- Deve permitir a inclusão de notas de trabalhos e avaliações;  

- Permitir a inclusão da nota de transferência para estudantes transferidos; 

- Permitir o registro de planejamento diferenciado para os níveis de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental;  

- Permitir o registro de planejamento por período: bimestre/semestre/ 

trimestre e mensal;  

- Permitir o registro de planejamento quinzenal;  

- Permitir o registro de planejamento semanal;  

- Permitir o registro de aulas diariamente;  

- Permitir ao professor avaliar conteúdos/descritores da BNCC conforme 

cada registro diário;  

- Permitir a visualização do cálculo automático (média) das notas parciais 

conforme a inclusão das notas das avaliações;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de utilizados pelo professor;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Capa do diário de classe;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Diário de Frequência;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de boletins numéricos, boletins de 

conceito/descritores e descritivo;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Conteúdo das aulas;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Registro das avaliações;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de notas parciais dos estudantes;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Mapa de notas com recuperação; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de notas e faltas do período;  

- Deve permitir visualizar e imprimir relatórios de Estudantes em 

oportunidade;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Situação dos estudantes por 

disciplina;  

- Permitir o registro das ocorrências dos estudantes e disponibilizar consulta 

das avaliações mensais de cada disciplina da turma;  

- Permitir a troca de mensagens entre o professor e o estudante via recados 

agendados; 

- Calcular a média dos períodos automaticamente após a digitação das notas.  

- Informar os conceitos de cada descritor vinculado e/ou trabalhado pelos 

docentes na disciplina;  

- Permitir a inclusão dos conceitos em cada descritor vinculado 

individualmente por estudante;  

- Permitir a inclusão dos conceitos em cada descritor vinculado para todos os 

estudantes;  

- Permitir a inclusão de avaliação diferenciada: descritiva, numérica, e/ou 

conceito com descritores para estudantes em atendimento educacional 

especializado - AEE;  
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- Permitir a inclusão de avaliação complementar: Numérica com 

complemento descritivo, Conceito em descritores com complemento 

numérico, conceito na disciplina com correspondente numérico.  

- O planejamento e registro das aulas ministradas devem respeitar os dias 

constantes no Horário Escolar: 

- Permitir a integração com o acompanhamento escolar;  

- Permitir a integração com o calendário escolar;  

- Permitir a integração com módulo de recursos humanos;  

- Permitir criar recados para os pais/estudantes, tipificando de acordo com a 

característica, e possibilitando também ser enviado por e-mail; 

- Em caso de aulas alternadas, seguindo os protocolos da Covid-19, permitir 

ao professor o lançamento de atividades e avaliações apenas para 

determinados alunos, separando em grupos: 

- Somente do Grupo 1 Presencial 

- Somente do Grupo 2 Presencial 

- Todos somente dos Grupos Presenciais 

- Todos Estudantes NÃO Presenciais 

- TODOS estudantes (Presenciais e Não Presenciais) 

 

6.6 Gestão de indicadores - BI 

O sistema deve permitir, aos usuários de determinado perfil (administradores do sistema) 

visualizar gráficos de dados, contemplando os totais dos indicadores de toda a rede 

municipal de ensino, bem como a atualização, diária, semanal, mensal e anual dos 

indicadores definidos pela rede municipal de ensino, podendo utilizar ferramentas 

externas e internas.  

- Permitir o acesso em nível de usuário para todos os gestores da secretaria 

municipal de educação;  

- Permitir a utilização da tecnologia Business Intelligence - BI contemplando 

a modelagem de dados referente a todos os indicadores definidos pela 

secretaria municipal de educação;  

- Permitir a utilização de filtros e buscar por área de ensino, nível de ensino, 

período, situação do estudante, períodos, turma/etapa, ano e unidades 

escolar;  

- Permitir visualizar e imprimir os indicadores da taxa de matrícula de toda 

rede municipal de educação;  

- Permitir visualizar e imprimir os indicadores da taxa de matrícula na 

Educação Infantil;  

- Permitir visualizar e imprimir os indicadores da taxa de matrícula no 

Ensino Fundamental;  

- Permitir visualizar e imprimir indicadores da taxa de matrícula na 

Educação de Jovens e Adultos – EJA;  

- Permitir visualizar e imprimir indicadores da taxa de conclusão dos 

estudantes do ensino fundamental;  
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- Permitir visualizar e imprimir indicadores de rendimento da aprovação no 

ensino fundamental;  

- Permitir visualizar e imprimir indicadores de rendimento da reprovação no 

ensino fundamental;  

- Permitir visualizar e imprimir indicadores de rendimento do abandono no 

ensino fundamental;  

- Permitir visualizar e imprimir indicadores da evolução do atendimento na 

educação infantil, incluindo dados estratégicos da lista de espera por região 

e etapa (turma ou idade); 

- Permitir visualizar e imprimir indicadores de rendimento da evolução do 

atendimento no ensino fundamental; 

- Permitir visualizar e imprimir indicadores de rendimento da evolução do 

atendimento na Educação de Jovens e Adultos – EJA;  

- Permitir visualizar e imprimir indicadores da aprovação relativa anual no 

ensino fundamental;  

- Permitir visualizar e imprimir indicadores da reprovação relativa anual no 

ensino fundamental;  

- Permitir visualizar e imprimir indicadores dos abandonos anuais no ensino 

fundamental;  

- Permitir visualizar e imprimir indicadores do total de unidades 

educacionais por área de ensino.  

- Permitir a visualização dos gráficos em barras, colunas, pizza, rosca. 

 

6.7 Módulo de Recursos Humanos  

O módulo de Recursos Humanos tem por finalidade gerenciar e disponibilizar 

informações sobre todos os dados cadastrais e funcionais dos servidores efetivos e 

contratados nas unidades educacionais, unidades administrativas e gerenciais da 

Secretaria de Educação. 

O módulo pode ser integrado com o sistema de Recursos Humanos adotado pela 

Contratada, desde que sejam disponibilizados meios para tal integração, tais como Views 

de Acesso aos Dados, APIs para Integração, WebService para Integração e/ou exportação 

de relatórios em formato CSV ou Excel. 

- Possibilitar o cadastro pessoal do servidor, incluindo nome, endereço, 

telefones, e-mails, números de documentos (RG, CPF, certidão de 

nascimento e/ou casamento), filiação, nível de formação, habilitação e área 

de habilitação; 

- Possibilitar o cadastro funcional do servidor, incluindo a carga horária de 

trabalho em cada unidade educacional (quando aplicável), lotação, cargo e 

função exercidos, tipo de contratação (efetivo, contratado, comissionado), 

com data de início e término (quando aplicável). 

- O cadastro funcional deve conter, no mínimo, os campos: unidade de 

lotação, unidade de trabalho, carga horária, função, cargo, situação (ativo 

ou afastado). 
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- Possibilitar, quando o servidor cadastrado tiver o tipo de contratação 

“efetivo”, cadastrar a lotação do mesmo. 

- Possibilitar, quando o servidor cadastrado tiver o tipo de função como 

“diretor”, se o mesmo é eleito, contratado, comissionado ou designado. 

- Possibilitar, no caso de servidor afastado, o cadastro do tipo de afastamento 

(férias, licença prêmio, licença gestação, dentre outros que venham a ser 

incluídos), podendo o servidor ter um número indefinido de afastamentos 

em sua carreira. 

- Possibilitar anexar documentos ao cadastro funcional do servidor, como 

atestados e outros. 

- Manter o histórico completo do servidor, indicando os cargos e funções 

ocupados por ele, atualmente ou no passado, incluindo contratações, datas 

de posses, afastamentos (férias, licenças e outros), prorrogações de 

contrato. 

- Permitir tanto a visualização do histórico completo do servidor em tela como 

também impressão de relatório. 

- Permitir gerar relatórios (documentos em PDF) para assinatura em caso de 

novas contratações, solicitação de férias, afastamentos, desistências, com 

os dados do servidor e campo de assinatura, conforme modelo a ser enviado 

pela Secretaria. Estes relatórios deverão incluir campos com variáveis do 

cadastro pessoal e cadastro funcional do servidor. 

- Permitir a geração de relatórios gerenciais, possibilitando filtrar por tipo de 

afastamento, carga horária, disciplina, unidade educacional. 

- Notificar eventos como o término de contrato, término de férias e outros 

tipos de afastamentos. 

- Possibilitar à unidade educacional solicitar a substituição de determinado 

servidor, informando o motivo. 

- Possibilitar ao administrador do sistema aceitar ou rejeitar a solicitação de 

substituição de servidor efetuado pela unidade educacional. 

- As solicitações de substituição de servidor devem compor relatórios, 

possibilitando filtrar por aceite, por período (data inicial e final) e por 

unidade educacional. 

- Permitir o cadastro de profissionais que ocupam cargos diferentes de 

professores, os quais não serão enturmados no portal do professor. 

- Mantém o histórico (log) de todas as operações no módulo. 

- Permitir, à unidade educacional e/ou secretaria da educação, a distribuição 

de aulas para professores titulares;  

- Permitir a distribuição de aulas vinculadas;  

- Permitir controle da distribuição de acordo com a matriz curricular;  

- Permitir o controle do número de horas/atividade; 

- Permitir controlar o número de aulas disponíveis com a carga horária do 

professor, restringindo a enturmação de professores quando este exceder a 

carga horária cadastrada no momento do cadastro; 

- Permitir verificar a habilitação para distribuição de aulas a professores 

titulares;  
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- Permitir mudanças funcionais como: Alteração de carga horária; Alteração 

de situação funcional; Alteração de cargo;  

- Permitir a distribuição de aulas para professores titulares;  

- Permitir a distribuição de aulas vinculadas; 

- Permitir a criação de tipos de históricos de: Entrada e saída com:  

- Contratação; Lotação; Prorrogações; Designações; Remoções; Exoneração; 

Aposentadorias; Dispensa por fim de contrato.  

- Licenças médicas: Gestação; Tratamento de saúde; readaptação.  

- Outras licenças: Prêmio; Núpcias; Luto; concorrer mandato eletivo; 

Licenças especiais. Férias, aposentadoria e outros;  

- Mudanças funcionais como: Alteração de carga horária; Alteração de 

situação funcional; Alteração de cargo. 

 

6.8Censo Escolar  

- Permitir a parametrização da matrícula inicial, do ajuste e da situação do 

aluno;  

- Permitir se as atualizações estão ativas ou inativas;  

- Permitir a parametrização do início da atualização cadastral;  

- Permitir a parametrização do fim da atualização cadastral;  

- Permitir a parametrização do início de testes na base de treinamento;  

- Permitir a parametrização do fim de testes na base de treinamento;  

- Permitir a parametrização do início de testes na base de produção;  

- Permitir a parametrização do fim de testes na base de produção;  

- Permitir a parametrização da data de atualização do Censo Escolar;  

- Precisa ter um processamento para gerar as inconsistências de informações 

antes do envio do arquivo para o Censo Escolar;  

- Permitir visualizar essas inconsistências, respeitando os layouts 

atualizados do Censo Escolar;  

- Permitir a geração do arquivo com as inconsistências atualizadas;  

- Manter atualizado todas as tabelas geradas pelo Censo Escolar - INEP:  

escola, gestor, turma, aluno e profissional escolar em sala de aula;  

- Permitir a atualização de ocorrências em cada situação divergente;  

- Permitir visualizar e imprimir o caderno do censo;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios dos totais de: estudantes, turmas, 

servidores e unidades escolares. 

 

 

6.9Controle de Solicitação de Vaga nas Unidades de Educação Infantil 

- O módulo Controle de Solicitação de vaga nos Centros de Educação Infantil 

deverá ser disponibilizado via Internet para acesso ao corpo administrativo 

(Gestor e Secretária) do CEIM e para acesso da Secretaria da Educação, 
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permitindo gerenciar as solicitações de vagas por CEIM e de toda a Rede 

Municipal;  

- Deve possuir os seguintes itens:  

- Unidades de Ensino - Item com as funcionalidades de definir e manter o 

cadastro das Unidades de Ensino da Rede Infantil Municipal, com todos os 

campos necessários e utilizados no módulo;  

- Parâmetros – Item com as funcionalidades de definir e manter a criação de 

listas, com:  

- Tipo de classificação,  

- Valor da renda per capita familiar,  

- Tipo de Classificação;  

- Data de Início do Período de Matrícula;  

- Data de Fim do Período de Matrícula;  

- Data de Início do Período pós Matrícula;  

- Data de Fim do Período pós Matrícula;  

- Deverá permitir que uma determinada data não seja permitida inscrições; 

- Deve permitir recriar a lista de um ano para outro, permitindo escolher as 

situações, determinando as novas etapas\grupo de cada criança 

automaticamente.  

- Permitir que a lista fosse encerrada e/ou aberta a qualquer momento;  

- Permitir a criação de mais de uma lista durante o mesmo período anual; 

- Grupos/Turmas - Item com as funcionalidades de definir e manter todos os 

Grupos/Turmas, por Ano Letivo, que as Unidades Municipais de Educação 

Infantil atendem;  

- Turnos/Períodos - Item com as funcionalidades de definir e manter todos os 

Turnos/Períodos de funcionamento das Unidades de Ensino, que serão 

escolhidos no momento da inscrição;  

- Vulnerabilidade - Item com as funcionalidades de definir e manter uma 

tabela de Vulnerabilidades, cada qual com um índice que é fator a ser 

definido para a família que inscrever seu dependente visando a obtenção da 

vaga;  

- Cor/Raça - Item com as funcionalidades de definir e manter uma tabela de 

Cor/Raça, que será utilizada no cadastro das crianças;  

- Motivos de Desistência - Item com as funcionalidades de definir e manter 

uma tabela de Motivos de Desistência, para ser utilizando quando da 

desistência de uma inscrição;  

- Quadro de Vagas - Item com as funcionalidades de definir e manter, por 

Ano Letivo, uma tabela com as vagas oferecidas, por Unidade de Ensino, 

- Grupo/Turma e Turno/Período, o número de turmas e o número de vagas;  

- Permitir a alteração e/ou exclusão do quadro de vagas;  

- Permitir a consulta do número de vagas oferecidas e o número de vagas 

ocupadas, por:  

- Nível de Ensino  

- Bairro (das Unidades de Ensino);  

- Grupo/Turma;  



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 

 

- Unidade de Ensino;  

- Data atual e mês de referência;  

- Grupos por Unidade – Item com as funcionalidades de definir e manter, por 

Ano Letivo, os Grupos/Turmas que cada Unidade de Ensino 

atende/oferece;  

- Inscrição na Unidade de Ensino;  

- Item com funcionalidade de inscrever a criança na lista, permitindo:  

- Escolher até 3 Unidades de preferência;  

- Escolher até 3 Turnos/Períodos de preferência;  

- Atualizar o cadastro simplificado da criança;  

- Atualizar o cadastro completo da criança;  

- Informar Desistência da inscrição da criança;  

- Excluir a inscrição e o cadastro da criança;  

- Atender a criança na 1ª opção de Unidade e Turno solicitados na inscrição;  

- Atender a criança em outras opções de Unidade e Turno solicitados na 

inscrição;  

- Imprimir a Ficha Cadastral da Criança;  

- Imprimir a Ficha de Inscrição da Criança;  

- Consultar a classificação da criança na lista;  

- Consultar os logs das interações realizadas para cada inscrição (inclusão, 

alterações, exclusão, etc.); 

- Permitir a criação de tabelas de corte etário contendo: grupo/etapa, número 

da grupo/etapa, grupo/etapa correspondente, idade inicial, idade final, 

início do nascimento e fim do nascimento;  

- Permitir a configuração das tabelas de corte etário por ano incluindo a 

tabela automaticamente de um ano para o outro;  

- Permitir o cadastro de tabelas de vulnerabilidade;  

- Permitir o cadastro de tabelas de turnos: matutino, vespertino e integral;  

- Permitir o vínculo dos grupos/etapas que a unidade escolar atende;  

- Permitir o gerenciamento da lista de espera, contendo: o total de crianças 

em espera, atendidas/em espera, desistentes e sem situação;  

- Permitir o gerenciamento da lista de espera, contendo: o total de crianças 

por unidade educativa;  

- Permitir o gerenciamento da lista de espera, contendo: o total de crianças 

desistentes e/ou desclassificadas;  

- Permitir o gerenciamento de mais de uma lista de espera infantil;  

- Permitir o gerenciamento das listas de esperas encerradas dos anos 

anteriores;  

- Permitir a inclusão restrita e interna na lista de espera das crianças com 

intenção de vagas;  

- Permitir consultar uma ou mais crianças selecionando filtros, como: mês, 

unidade, turma/etapa, situação, CPF da mãe, CPF do pai, CPF dos 

responsáveis legal, nº matrícula/inscrição, opção de unidade A, B e/ou C, 

selecionados, critérios/ prioridades;  
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- Permitir o preenchimento do quadro do grupo familiar contendo: nome do 

membro familiar, nascimento, grau de parentesco, situação ocupacional, 

valor da renda mensal/anual, se comprovada sim/não, valor do Bolsa 

Família, valor de pensão, outros valores, data/hora da inclusão e do 

preenchimento do quadro;  

- Permitir o cálculo automático da renda per capita familiar;  

- Permitir a atualização cadastral da criança, dos pais e/ou responsáveis, 

dos dados de saúde/ AEE e dos dados complementares da criança;  

- Permitir atualizar a situação da criança na lista de espera; 

- Permitir consultar a ficha de inscrição contendo: dados primários da 

criança e/ou pais e responsáveis, unidade da vaga, unidade em que foi 

selecionada, turno selecionado, informações de exclusão da inscrição, 

turma/etapa, se frequenta outra unidade escolar, mês/ano da inscrição, 

renda per capita familiar, unidade escolhida: A, B e/ou C e situação;  

- Permitir selecionar a criança contemplada com a vaga;  

- Deve permitir a desclassificação da criança, mediante critérios definidos 

pela gestão municipal;  

- Permitir a exclusão da unidade escolar em que a criança frequenta;  

- Permitir a exclusão de todo o cadastro da criança;  

- Permitir o atendimento em qualquer unidade escolar;  

- Permitir o atendimento na unidade selecionada;  

- Permitir a inclusão da desistência da vaga;  

- Permitir a impressão da ficha de cadastro e da ficha de inscrição da 

criança;  

- Permitir a visualização dos log de usuário e todas as alterações, inclusões e 

exclusões feitas na inscrição da criança;  

- Permitir a visualização do dia, hora e o usuário que faça as alterações, 

inclusões e exclusões na inscrição da criança;  

- Permitir o registro de ocorrências contendo: tipo da vaga, pais não 

encontrados, mandado judicial, data e hora da ocorrência e os usuários que 

informaram as ocorrências;  

- Permitir o envio de SMS para os pais e/ou responsáveis pela criança;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios diversos da lista de espera:  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Classificação e Seleção por 

Grupo e Unidade Escolar;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Quantitativo de Inscrições por 

Região e Unidade;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Classificação Geral Inscrição de 

Creche;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Inscritos por etapa/turma e 

Unidade Escolar; 

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Quadro de Vagas Lista Infantil;  

- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Crianças Selecionadas por 

Mandado Judicial;  
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- Permitir visualizar e imprimir relatórios de Inscritos, Classificados e Não 

Selecionados por Região e Unidade;  

- Permitir a Inscrição por Pais e/ou Responsáveis:  

- Deverá disponibilizar link que parar permitir a inscrição pelos pais e/ou 

responsáveis, com as mesmas funcionalidades da inscrição realizada 

diretamente nas Unidades de Ensino.  

- Relatórios - Item que permite visualizar e imprimir os seguintes relatórios:  

- Permitir visualizar e imprimir Crianças por Unidade de Ensino; 

- Permitir visualizar e imprimir remitir Crianças por Grupo/Turma e 

Unidade de Ensino;  

- Permitir visualizar e imprimir Crianças do Município por Grupo; 

- Permitir visualizar e imprimir Quantitativo da Unidade de Ensino por 

Grupo/Turma;  

- Permitir visualizar e imprimir Quantitativo do Município por 

Turno/Período e Grupo/Turma;  

- Permitir visualizar e imprimir Crianças com Pais Desempregados;  

- Permitir visualizar e imprimir Crianças por Idade da Criança;  

- Permitir visualizar e imprimir Crianças por Tempo de Residência no 

Município;  

- Permitir visualizar e imprimir Crianças do Município por 

Grupo/Turma e Opção de Escolha;  

- Permitir visualizar e imprimir Classificação do Período de Matrícula 

Por Situação;  

- Permitir Ordem de Atendimento por Unidade Escolar e Geral do 

Município 

- Permitir visualizar e imprimir Quantitativo do Município por 

Turno/Período e Grupo/Turma;  

- Crianças Inscritas no Período (Data Início e Data Fim);  

- Possuir Portal de consulta pública Web, contendo nome dos espaços 

escolares, turmas e alunos por ordem de classificação. 

- Possuir Portal de consulta pública Web, contendo as vagas disponíveis no 

município. 

 

6.10Materiais  

- Este módulo tem por finalidade atender a Secretaria Municipal de 

Educação, oferecendo estrutura que organize e gerencie a distribuição 

global de materiais;  

- Permitir o cadastro o de fornecedores;  

- Permitir o cadastro o de produtos por grupo;  

- Permitir o cadastro o das notas fiscais de recebimento dos produtos;  

- Permitir o cadastro o das guias de recebimento dos produtos;  

- Permitir o cadastro o de identificação das guias de recebimento por nota 

fiscal;  
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- Permitir o cadastro o de guias para distribuição de produtos para as 

escolas;  

- Permitir o cadastro o de controle de recebimento das guias de distribuição 

de produtos para nas escolas;  

- Permitir o cadastro o de devoluções de notas fiscais e guias;  

- Cadastro de perdas de produtos por motivo;  

- Permitir o cadastro da transferência de produtos entre escolas;  

- Permitir o cadastro o de relatório de Notas Fiscais e Guias de entrega;  

- Emissão de relatório de controle de gêneros por escola, listando o produto, 

o saldo anterior, quantidade recebida, quantidade consumida e saldo;  

- Emissão de guias de remessa de produto as escolas;  

- Emissão do saldo de produtos por escola em determinada data;  

- Emissão de recibo de entregas, com os itens enviados às escolas em um 

período que foi entregue;  

 

6.11 Biblioteca  

Funcionalidades disponíveis em nível de usuário: 

- Permitir o cadastro, alteração e exclusão de bibliotecas; 

- Permitir o cadastro, alteração e exclusão de livros e periódicos, incluindo 

autores, categorias, localização física; 

- Permitir o empréstimo de livros, incluindo a data de entrega e gerando 

alertas para atrasos; 

- Permitir geração de relatórios por biblioteca, autor, categoria; 

- Permitir a geração de carteirinhas de empréstimos; 

- Permitir à Secretaria da Educação a geração de relatórios gerenciais com 

indicadores de volumes e exemplares em cada escola;  

6.12   Sistema de Eventos 

Este módulo permite fazer a gestão dos eventos de capacitação e promoção do município. 

 

6.12.1.O sistema deve contemplar o cadastro de usuários com três níveis de 

acesso: Participante, Gestor e Administrador. 

6.12.1.1.Os cadastros de nível Participante deverão estar dispostos em uma 

tela “Cadastro Geral”, onde podem ser cadastrados e editados pelos 

gestores ou Administrador. Cada participante deve ter um cadastro 

único e exclusivo, aproveitado por todos os eventos em que estiver 

inserido. 

6.12.1.2.Usuários do nível “Participante” terão os seguintes privilégios: 

6.12.1.2.1.Visualizar, através de login por CPF, os eventos nos quais 

está cadastrado. Esta visualização deve se dar em formato de 

tabela. 
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6.12.1.2.2.Na referida tabela, ao clicar em um dos eventos em que 

participou, o participante poderá visualizar os seus certificados 

correspondentes ao evento, em formato PDF, possibilitando salvá-

los e/ou imprimi-los. 

6.12.1.3.Usuários de nível “Gestor” terão os seguintes privilégios: 

6.12.1.3.1.Acesso ao sistema utilizando e-mail e senha previamente 

cadastrados pelo Administrador. 

6.12.1.3.2.Visualizar e alterar somente os eventos nos quais sejam 

previamente atribuídos como gestor. 

6.12.1.3.3.Ter acesso aos eventos nos quais forem atribuídos por um 

Administrador, podendo cadastrar participantes, alterar o texto 

do certificado por evento, criar conteúdos dentro dos eventos e 

alterar as informações deles. 

6.12.1.3.4.Cadastrar e alterar informações de usuários de nível 

Participante. 

6.12.1.3.5.Alterar o texto do certificado do referido evento, enquanto 

ele ainda não for finalizado pelo Administrador. 

6.12.1.4.Usuários de nível “Administrador” terão os seguintes privilégios: 

6.12.1.4.1.Criar eventos 

6.12.1.4.2.Atribuir um ou mais usuários como gestores do evento. 

6.12.1.4.3.Encerrar eventos em andamento, gerando os certificados. 

6.12.1.4.4.Ter todos os privilégios dos usuários “Gestores” 

6.12.1.5.O cadastro de usuários de nível Participante pode ser feitos das 

seguintes maneiras: 

6.12.1.5.1.Através de formulário na tela “Cadastro Geral”, sendo 

realizado pelo gestor de qualquer evento ou pelo Administrador, 

contendo, pelo menos, os seguintes campos: 

6.12.1.5.1.1.Nome (obrigatório) 

6.12.1.5.1.2.CPF (obrigatório e validado) 

6.12.1.5.1.3.E-mail, Telefone, Celular, Data de nascimento, 

Local de trabalho/Estudo, Área de atuação, CEP, 

Endereço, Número, Bairro, Estado, Cidade (opcionais) 

6.12.1.5.2.Através de formulário disponível na web, no caso de 

cadastro em eventos externos. 
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6.12.2. O sistema deve permitir aos Administradores o cadastro de eventos. 

6.12.2.1.Ao ser cadastrado, o evento deve contemplar os seguintes campos: 

6.12.2.1.1.Título do evento (obrigatório) (Exemplo: “Seminário do 

Conhecimento”) 

6.12.2.1.2.Tipo de evento (obrigatório) (“Educação permanente”, 

“Interno” ou “Externo”) 

6.12.2.1.3.Gestor(es), podendo atribuir ao evento 0 ou mais gestores 

6.12.2.1.4.Livro de registro (onde deverá conter o número/ano do 

livro físico onde será inserido o relatório para conferência 

posterior) (opcional para o cadastro, obrigatório no momento de 

finalização do evento) 

6.12.2.1.5.Folha (folha inicial do livro de registro, onde iniciará o 

relatório de participantes) 

6.12.2.1.6.Data de início 

6.12.2.1.7.Data de encerramento 

6.12.2.2.Cada evento deve possuir no mínimo um conteúdo, podendo ter 

mais que um. O “conteúdo” representa determinado encontro e sua tela 

de cadastro deve ter os seguintes campos: 

6.12.2.2.1.Nome do conteúdo (obrigatório) (Exemplo: “Encontro 1 - 

práticas pedagógicas”) 

6.12.2.2.2.Carga horária (obrigatório) (Exemplo: 10) 

6.12.2.2.2.1.O sistema deve permitir cargas horárias com 

múltiplos de 0.5, ou seja, de meia em meia hora. 

6.12.2.2.3.Data (opcional) 

6.12.2.2.4.Ministrantes, possuindo os campos nome e CPF para cada 

ministrante, podendo ser 0 ou mais ministrantes, que, ao ser 

encerrado o evento, receberão os certificados de ministrante. 

6.12.2.3.Os eventos podem ser de três tipos: “educação permanente” 

(formação), “internos” ou “externos”. 

6.12.2.3.1.O sistema deve prever alteração do tipo de evento, desde 

que ele ainda não tenha sido encerrado, sem perda de dados ou 

retrabalhos. 

6.12.2.3.2.Os eventos do tipo “Educação Permanente” têm a 

característica de, ao serem encerrados, possibilitar emissão de 
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um tipo de certificado onde conste as informações sobre todos os 

conteúdos que foram ministrados, em uma tabela, com o título do 

conteúdo, data, carga horária e presença do participante. 

6.12.2.3.3.Os eventos do tipo “Interno” devem gerar um certificado 

simples, com o texto escolhido pelos gestores do evento, mediante 

aprovação do Administrador. Este texto pode conter, dependendo 

do evento, variáveis como Nome, CPF, data de início, data de 

encerramento ou outras variáveis de acordo com o cadastro do 

participante e/ou do evento. 

6.12.2.3.4.Os eventos do tipo “Externo”, para fins de certificação, 

funcionarão como os do tipo “Interno”. No entanto, o sistema deve 

prever, para este tipo de evento, a criação automática de um 

formulário de inscrição, onde o participante poderá se inscrever 

no evento mediante preenchimento de um formulário web 

disponibilizado em uma url gerada pelo sistema. Os dados a 

serem inseridos no formulário serão de escolha do Gestor do 

evento, podendo inserir as variáveis do cadastro de usuário 

(nome, endereço, etc.) ou outros dados. O formulário web será 

liberado pelo Administrador. Ao encerramento do prazo de 

inscrição ou limite de vagas, bem como através de intervenção do 

Administrador, o formulário se tornará inacessível. 

6.12.2.4.Cada evento pode ter um ou mais “gestores” do evento, que são 

usuários que estarão autorizados a visualizá-lo e alterar informações 

6.12.3.O sistema deve permitir o encerramento de eventos, sendo este solicitado 

via sistema pelo Gestor e autorizado pelo Administrador. 

6.12.3.1.No momento do encerramento, o sistema deverá verificar 

automaticamente se os dados de livro, folha, datas de início e término 

estão preenchidas. 

6.12.3.2.Para todos os tipos de eventos, ao serem encerrados, o sistema 

deve disponibilizar aos participantes e ministrantes os seus respectivos 

certificados em formato PDF, sendo o texto personalizável pelo gestor do 

evento. O texto do certificado de ministrante poderá ser diferenciado. O 

texto pode conter variáveis dinâmicas como número total de carga 

horária participada, nome do participante, CPF, data etc., sendo 

definido pelo gestor do evento. 

6.12.3.3.O sistema deverá permitir, tanto ao gestor do evento como ao 

Administrador, a pré-visualização dos certificados antes do 

encerramento do evento, permitindo verificar como ficará o PDF ao ser 

gerado. 
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6.12.3.4.O sistema deverá permitir, após o encerramento do evento, a 

eventual inserção de participantes, bem como correção de dados 

cadastrais, visando corrigir falhas humanas no preenchimento, 

permitindo gerar novamente os certificados e o relatório do livro de 

registro. As alterações posteriores devem ser autorizadas pelo 

Administrador. 

6.12.4.O sistema deve permitir a conferência da autenticidade do certificado. O 

mesmo deve ser feito através de conferência no livro físico (geração de relatório 

para inserção no livro) e conferência eletrônica, através do sistema web. 

6.12.4.1.Cada evento, ao ser encerrado por um administrador, deve gerar 

um relatório em PDF com o título do evento, com os participantes do 

evento, contendo os seguintes dados por linha: Nome, CPF, Folha, 

Linha, Lado (Frente ou Verso) e Carga Horária. 

6.12.4.2.Ao ser encerrado, o sistema deve calcular, de acordo com o 

número de participantes, o intervalo de folhas que utilizará do livro de 

registro, sendo 33 participantes por lado da folha (66 por folha). 

6.12.4.2.1.Exemplificando, em um evento que possua 180 

participantes no relatório e sua folha inicial for 20, o sistema 

deverá prever que, sendo 33 participantes na frente da folha e 33 

no verso. Nesse caso, o sistema deverá informar, antes de 

encerrar o evento, o intervalo de páginas necessário para o 

relatório, ou seja, folhas 20 (frente) a 22 (verso) 

6.12.4.3.Além da conferência por meio físico, o sistema deve gerar, para 

cada certificado, um código de autenticação que possa ser conferido 

através de URL específica no sistema, que informará o nome, CPF, carga 

horária, título do evento e respectivos conteúdos. 

6.12.4.3.1.Para a autenticação por meio eletrônico, o sistema deverá 

gerar um código QR ou código de barras, permitindo 

escaneamento e este deverá direcionar à URL específica do 

sistema que mostrará na tela a validade do certificado. 

6.12.5. O sistema deve contemplar o Congresso Municipal de Educação. 

O Congresso Municipal de Educação é um evento que ocorre anualmente, 

reunindo cerca de dois mil participantes. Isso é dividido em eventos maiores 

(que denominaremos “palestras principais”), onde todos os participantes estão 

reunidos no mesmo local, e eventos menores (que denominaremos “grupos de 

trabalho”), nos quais os participantes são divididos em turmas menores. No 

ano de 2018, está previsto para ocorrer nos dias 26 e 27 de julho. A Secretaria 

reserva-se o direito de alterar a data, caso necessário. 
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6.12.5.1.O sistema deve permitir, aos usuários gestores do evento, o 

cadastro dos grupos de trabalho. 

6.12.5.1.1.O cadastro dos grupos de trabalho deve contemplar os 

seguintes campos: título, ministrantes, data, período (matutino 

ou vespertino), descrição, número de vagas e recursos 

necessários (este último deve ser uma lista com checkboxes a 

serem definidos) 

6.12.5.1.2.Para cada grupo de trabalho, será possível cadastrar um 

ou mais ministrantes, que, no encerramento do evento, devem 

receber certificados gerados individualmente pelo sistema, com 

texto personalizável. 

6.12.5.1.3.Todas as informações dos grupos de trabalho poderão ser 

alteradas pelos gestores, caso necessário, como por exemplo, em 

um eventual aumento no número de vagas. Novos grupos de 

trabalho podem ser cadastrados no decorrer do processo, 

aparecendo dinamicamente aos participantes como uma opção 

disponível para participação. 

6.12.5.2.O sistema deve permitir o cadastro de participantes 

6.12.5.2.1.O cadastro de participantes deve ser feito pelo próprio 

interessado, em um formulário público na web. 

6.12.5.2.2.O cadastro deve conter CPF, nome, endereço, telefone, 

local de trabalho e quaisquer outros campos do cadastro de 

usuário, a serem definidos. 

6.12.5.2.3.Ao digitar o CPF, que deve ser o primeiro campo do 

formulário, caso ele conste na base de dados do sistema, o 

sistema deverá preencher os demais campos com as informações 

existentes, permitindo ao usuário a alteração, se necessário. Essa 

consulta e preenchimento automático não deve demorar mais que 

dois segundos. 

6.12.5.2.4.No ato do cadastro do participante, o sistema deve 

permitir ao usuário selecionar os grupos de trabalho de seu 

interesse, em uma tela intuitiva e ergonômica, onde deverá 

visualizar, para cada período, os grupos de trabalho desejados, 

desde que os mesmos ainda tenham vagas. 

6.12.5.2.5.Ao encerrar o período de inscrições (a ser definido), o 

sistema passará a não permitir mais inscrições pelo formulário 

web, mas deve permiti-lo aos gestores do evento. 
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6.12.5.3.O sistema deve gerar os boletos de pagamento para o ingresso ao 

evento. 

6.12.5.3.1.No ato de inscrição, após selecionar os grupos de trabalho 

desejados, o participante será direcionado à página de geração de 

boleto. 

6.12.5.3.2.O valor do ingresso será definido pela Secretaria. O 

sistema deverá comportar valores diferenciados seguindo 

determinados critérios, caso seja definido pela Secretaria. 

6.12.5.3.3.O sistema deve permitir o cadastro de participantes pelos 

gestores do evento, sem gerar boleto, caracterizando cortesia. É 

dada ao Administrador a possibilidade de conferir as cortesias, 

bem como por qual usuário gestor cada uma delas foi cadastrada. 

6.12.5.3.4.O sistema deve permitir a baixa manual de inscrições, 

sem o pagamento do boleto, para participantes que pagarão suas 

inscrições através de convênio de sindicatos. Nesse caso, apenas 

o Administrador poderá realizar isso mediante relatório a ser 

recebido pelo sindicato. Funcionará semelhante a cortesia, no 

entanto o participante será marcado como “pagamento por 

sindicato” 

6.12.5.3.5.Os boletos gerados pelo sistema devem ser do tipo 

registrado e homologados pelo banco à escolha da Prefeitura 

(atualmente Banco do Brasil). 

6.12.5.3.6.A Prefeitura reserva-se o direito de trocar de banco e/ou 

conta. 

6.12.5.4.O sistema deve gerar os ingressos dos participantes 

6.12.5.4.1.O sistema deve reconhecer de forma automatizada os 

boletos pagos, utilizando para isso os arquivos de retorno 

fornecidos pelo banco. O sistema deve ter uma página na qual o 

participante possa entrar, e, estando o pagamento do boleto 

efetivado (exceto em casos de cortesias), imprimir o seu ingresso. 

6.12.5.4.2.O ingresso deve possuir um código de barras com o 

número de sua inscrição, além de informações importantes sobre 

os horários das palestras e grupos de trabalho nos quais está 

cadastrado (local, horário e quaisquer outras informações a 

serem definidas pela Secretaria). 

6.12.5.5.A empresa desenvolvedora deve fornecer o suporte tecnológico 

para a operação do credenciamento. 
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6.12.5.5.1.No momento do credenciamento (nas palestras 

principais), o sistema deve contemplar um módulo offline, 

possuindo todas as funcionalidades para essa etapa, sem a 

necessidade de acesso à internet. 

6.12.5.5.2.O módulo offline do sistema deve possuir a base de dados 

atualizada dos participantes, armazenada localmente em um 

servidor local de responsabilidade da empresa desenvolvedora. O 

sistema será acessado via intranet através de um navegador web, 

possibilitando ter uma única base de dados sendo acessada pela 

rede por até cinco estações de trabalho concomitantemente. 

6.12.5.5.3.Caso haja um problema com o servidor da empresa 

desenvolvedora, a mesma se compromete em estabelecer o 

mesmo funcionando em outro computador, em um tempo de no 

máximo uma hora, para evitar transtornos e filas. Recomenda-se 

que se tenha dois computadores aptos a servir a aplicação. 

6.12.5.5.4.A empresa desenvolvedora deverá fornecer, sem custos 

adicionais, para fins de realização do evento, no mínimo quatro 

leitores de códigos de barra para leitura óptica dos ingressos. O 

sistema deverá computar, ao ser realizada a leitura do código de 

barra, a presença do participante naquele período. O sistema 

deverá fazer isso em menos de um segundo por participante. 

6.12.5.5.5.A empresa desenvolvedora deverá disponibilizar ao menos 

uma pessoa em tempo integral para o suporte do sistema durante 

todo o evento. Essa(s) pessoa(s) será(ão) responsável(is) pela  

instalação dos leitores de códigos de barra nos computadores do 

credenciamento, configuração dos computadores da Secretaria 

em uma rede LAN Ethernet para operação do sistema, 

treinamento dos colaboradores que efetuarão o credenciamento e 

resolução imediata de quaisquer falhas ou emergências com 

relação ao sistema, bem como responsabilizar-se do backup 

periódico da base de dados. 

6.12.5.5.6.O sistema deve possibilitar, durante o credenciamento, 

relatório em tela do número de participantes cadastrados, 

confirmados (pagos), presentes e ausentes no período. 

6.12.5.5.7.O sistema deve prever, assim como nos demais eventos, a 

geração automatizada de listas de chamada, para uso nos grupos 

de trabalho. Ela deverá conter o nome e CPF dos participantes 

cadastrados na mesma. 

6.12.5.6.A empresa deverá incluir o envio de e-mails ilimitados do tipo 

“newsletter” aos participantes dos Congressos anteriores, através de e-
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mail, com texto e base de dados de endereços por responsabilidade da 

Secretaria. Deverá também disponibilizar  envio de até 3000 SMS para 

divulgação e/ou avisos aos participantes. Os mesmos devem ser 

enviados automaticamente mediante solicitação da Secretaria, em um 

prazo de seis horas. 

6.12.5.7.O sistema deverá gerar, automaticamente, os certificados dos 

participantes, dos ministrantes e da equipe organizadora. No caso dos 

ministrantes, o sistema deverá permitir um texto personalizado 

individualmente para a geração do certificado, permitindo alterar o título 

do grupo de trabalho, etc. Todos os certificados poderão ser acessados 

posteriormente através do CPF do indivíduo. 

6.12.5.8.Desde a abertura das inscrições do Congresso, até o encerramento 

do mesmo, o sistema deve permitir o acompanhamento em tempo real 

do número de participantes inscritos, confirmados (pagos ou cortesia), 

presentes, pagantes sem presença e pagantes através de sindicato. No 

caso das cortesias, é dada ao Administrador possibilidade de visualizar 

qual usuário gestor cadastrou cada uma delas. 

6.12.5.9.O sistema deverá permitir ao usuário participante, ministrante e 

equipe organizadora, após o encerramento do Congresso, responder a 

uma pesquisa de satisfação, com até 15 perguntas a serem elaboradas 

pela Secretaria. 

6.12.5.9.1.Esta pesquisa poderá ser obrigatória para que o 

participante possa obter o certificado. 

6.12.5.9.2.A pesquisa poderá conter perguntas de múltipla escolha e 

escalas (notas) para determinados aspectos do Congresso 

6.12.5.9.3.As perguntas serão estabelecidas pela Secretaria. 

6.12.5.9.4.Deve ser acessível relatório parcial e final das 

participações da pesquisa, sendo este exportado em arquivo no 

formato CSV, contendo todos os dados cadastrados do usuário 

durante a inscrição e respostas à pesquisa. 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES / 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ 

sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin 

Constant nº 13, Centro, Lages, SC. 

 

CONTRATADA: ......................., inscrita no CNPJ sob 

nº ............., estabelecida na Rua ................, Bairro 
............., em .......................... 

 

 

MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, neste ato 
representado pelo Prefeito, Sr. ............................., portador do CPF nº .................................., doravante 

denominado CONTRATANTE e a Empresa ...................., neste ato representada pelo Sr. 

.................................., portador do CPF nº ...............................de ora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 71/2021, 

correlato ao Pregão Eletrônico nº 71/2021, aberto em ......... e homologado em ..............., consoante as 

cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Licenciamento de Sistemas de 

Gestão Educacional e Gestão Pública. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S): 

2.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do contrato, decorrente; 

2.2 De Execução: a contar da data da assinatura do contrato, até 31/12/2021, podendo ser prorrogado nos 
termos do art. 57, IV da Lei 8.666/93; 

2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 10 (dez) dias a contar da data da solicitação, na Secretaria de Educação, 

à Av. Papa João XXIII nº 1115, Bairro Petrópolis, nesta cidade de Lages/SC; 
2.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 

8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em consequência a 

aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo ou provisório, se for o caso; definitivamente, após a 

verificação de qualidade e consequente aceitação; 
2.5 Do Contrato:fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2021. A sua vigência será da 

data da sua assinatura, até 31/12/2021, podendo ser prorrogado conforme conveniência da Administração. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S) 

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, é de R$ ...................... 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 

4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) execução do serviços, à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is), 

decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;  

4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais 

Documentos inerentes ao Processo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 

5.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente requerido(s), 

demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo Contratante; 
5.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 

financeira é o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1 O objeto desta licitação, será contratado com recursos: 100% da União, provisionados na conta: 

08022253 – Salário Educação Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Código de Despesa nº 58 e 

Elemento de Despesa 33903911. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) anexo(s) e do Contrato, decorrente; 

7.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver o Contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza 

o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades legalmente 

estabelecidas; 
7.3 Respeitar, durante toda a vigência do Contrato, os termos do edital e de seu(s) Anexo(s); 

7.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  

8.2 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias contados da 
data da sua emissão; 

8.3 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 

8.4 Realizar a gestão do(s) Contrato(s), através do servidor Rodrigo Simão Antonio Koerich, e-mail 
rodrigokoerich27@gmail.com, tendo como substituta a servidora Bruna Caroline Dias Rodrigues, e-mail be-

rodrigues@hotmail.com. 

 

CLÁUSULA NONA – DO DIREITO DE RESERVA 
9.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 

devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei de 

Licitações; 
9.2 O(s) veículo(s) que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Edital e seu(s) anexo(s), após 

notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer 

ônus ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

10.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 

rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 
10.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as penalidades 

prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de 10% do fornecimento 

total, além das medidas legais cabíveis; 
10.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 

cominações legais; 

10.4 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos solicitados para a 
contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa de10% (dez 

por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o Município se reserva ao direito 

de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação e o direito de preferência para ME ou EPP e, 
assim sucessivamente, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para 

obtenção de preço menor; 

10.5 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 

Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da indenização, nos 
termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 
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10.6 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 12.846/2014, ou 

para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a 
ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E PRORROGAÇÃO 

11.1 O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou 
unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, 

seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

11.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento, na forma prescrita pelo art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 

12.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 10520/2002, e Diplomas 
Complementares, na Lei Complementar 123/2006 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se 

supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado; 

12.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos 
princípios gerais do direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 

decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA. 

13.2 E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 vias de igual teor e forma, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 
 

LAGES/SC, em ...... de .......... de 2021. 

 
 

Prefeito Municipal 

 
 

Empresa Contratada 

 

 
Visto da Progem 

 

 
Gestor / Fiscal de Contrato 

 


