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EDITAL PREGAO ELETRONICO N2 13.003/2022-PE
jProcesso Administrativo n° 13.003/2022-PE)

1s Parte: PREAMBULO
0 Pregoeiro da Prefeitura Municipal de ICO/CE, nomeado pela portaria n° 202202.01.04 de 01 de fevereiro de 2022,
juntamente corn os membros da equipa de apoio, torna publico para conhecimerito de todos os interessados que atraves do
endereco eletronico www.bllcompras.com em sessao publica por meio de cornunicacao via internet, que iniciara os
procedimentos de recebimento das Propostas de Precos, mediante as condicoes estabelecidas no presente Edital.
A presente licita0ao sera processada a julgada corn base no Decreto Federal n°. 10.024, de 20 de setembro de 2019, nas
demais normas deste Edital a seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que Couberem, as normas da Lei Federal NQ
8.666/93 a Lei Complementar 123/2006a alterapoes.
Aplica-se ao contrato decorrente da presente licita0ao, alem dos dispositivos legais previstos anteriormente, as normas da
Lei Federal N° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor) a do Codigo Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002).

Objeto:

Orgao Gerenciador:
Criterio de Julgamento:
Especie:
Enderego Eletronico:
Cadastramento das
Propostas:
Abertura das Propostas:
Sessao de disputa de
Lances
Vigencia Contratual:

CONTRATA~AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR
SERVIcO DE LICENC~A DE USO DE ERP WEB PARA ATENDER AOS
ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, E EJA DO
SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAcAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE
ICO, CONFORME DESCRIcOES CONSTANTES NO ANEXO 1 DESTE .
Secretaria de Educagao
Menor Preco (corn ampla participaGao)
Pregao Eletronico
www.bllcompras.com - Acesso Identificado no link especifico.
Inicio: 03/06/2022 as 11:00 Horas (Horario de Brasilia) Termino: 15/06/202022 as 08:00
Horas (Horario de Brasilia)
Inicio: 15/06/2022 as 08:01 Horas (Horario de &asilia) Termino: 15/06/202022 as 08:59
Horas (Horario de Brasilia)
Inicio: 15/06/2022 as 09:00 Horas (Horario de Brasilia)
12 (doze) meses.

Forma de ExecuVao:

Indireta

Modo de Disputa:

Aberto

0 Pregao Eletronico sera realizado em sessao publica, por meio da INTERNET;; mediante condicOes de seguranca criptografia a autenticacao - em todas as suas Eases. Os trabalhos serao conduzidos por servidor da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ICO, denominado PREGOEIRO, mediante a insercao a monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "BLL Licitacoes", constante da pagina eletronica do:BLL LicitacOes Publicas, no endereco
www.bllcompras.com.
Para todas as referencias de tempo sera observado o horario de Brasilia /DF e, dessa forma, serao reoistradas no
sistema eletronico a na docurnentaeao relativa ao certame.
Integram este Edital, para todos os fins a efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referencia;
ANEXO II - Modelo de proposta;
ANEXO III - Termo de Adesao - BLL
Rua Desembargador' Jose Bastos, n° 200, Centro, Ic6, Ceara, CEP 63.430-000
CNPJ n.°07.669.682/0002-SO - Telefone: (88) 3561-1508
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ANEXO IV — Custo pela utilizagao do sistema;
ANEXO V — Declaragao Inidoneidade
ANEXO VI — Declaragao Habilitagao
ANEXO VII — Declaragao menor de idade;
ANEXO VIII — Declaragao ME/EPP
ANEXO IX — Declaragao Responsabilidade
ANEXO X — Minuta de Contrato
1 —DO OBJETO

1.1.
0 objeto da presente licitagao e a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIC~O DE LICEN~A DE USO-DE ERP WEB PARA ATENDER
AOS ALUNOS DA EDUCAcAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, f EJA DO SISTEMA MUNICIPAL
DE EDUCAC~AO DA SECRETARIA DE EDUCA~AO DE ICO, conforme descrigoes constantes no anexo 1 deste
edital:
1.2.
0 criterio de julgamento adotado sera o Menor Prego, observadas as exigencias contidas neste Edital a seus
quanto
as especificagoes do objeto.
Anexos
2. DOS RECURSOS ORcAMENTARIOS
As despesas para atender a esta licitagao estao programadas em dotagao orgamentaria propria, prevista no orgamento do

Municipio para o exercicio de 2022, nas classificagoes abaixo:13.01.12.122.0037.2030.000 -13.03.12.361.0231.2.043.000
- 13.03.12.365.0271.2.044.000 - 13.03.12.366.0282.2.049.000 — Elemento de :Pespesa 3.3.90.40.00 — Servigos de
Tecnologia da Informagao a Comunicagao - Pessoa Juridica.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 Poderao participar desta Licitagao todas a quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no Pais,
que sejam especializadas a credenciadas no objeto fiesta licitagao a que satisfagam todas as exigencias, especificagoes e
normas contidas neste Edital a seus'Anexos.
3.2 Poderao participar deste Pregao Eletronico as empresas que apresentarem to a documentagao por ela exigida para
respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitagoes a Leiloes.
3.3 0 licitante devera estar credenciado, de forma direta ou atraves de empresas associadas a Bolsa de Licitagoes do
Brasil, ate no minimo uma hora antes do horario fixado no edital para o recebimentadas propostas.

3.4 0 cadastramento do licitante deverk ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto a Bolsa, poderes especificos
de sua representagao no pregao, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitagoes do Brasil (ANEXO 04)
b) Declaragao de seu pleno conhecimento, de aceitagao a de atendimento as exigencias de habilitagao previstas no Edital,
conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitagoes do Brasil (ANEXO 04) e
c) Especificagoes do produto objeto da licitagao em conformidade com edital, constando prego, marca a modelo a em caso
de itens especificos mediante solicitagao do(a) pregoeiro(a) no icone ARO, insergadde catalogos do fabricante. "A empresa
participante do certame nao deve ser identificada". Decreto n° 10.024, de 20 de setbmbro de 2019.
3.5. 0 custo de operacionalizagao a use do sistema, ficara a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagan a Bolsa
de Licitagoes do Brasil, provedora do-sistema eletronico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o
valor contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizagao dos recursos de tecnologia da informagao, em conformidade corn o
regulamento operacional da BLL — Bolsa de Licitagoes do Brasil, anexo 04.
3.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, alem da apresentagao da declaragao constante no Anexo 09 para fins
de habilitagao, devera, quanto do cadastramento da proposta inicial de prego a serdigitado no sistema, verificar nos dados
cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime d&tributagao para fazer valer o direito de
prioridade do desempate. Art. 44 a 45 da LC 123/2006.
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

Rua Desembargador Jose Bastos, n° 200, Centro, Ico, Ceara, CEP 63.430-000
CNPJ n.°07.669.682/0002-50 — Telefone: (88) 3561-1508
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4.1 O certame sera conduzido pelo(a) pregoeiro(a), corn o auxflio da equipe de apoio, que tera, em especial, as seguintes
atribuigoes:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questoes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de pregos;
d) analisar a aceitabilidade das propostas
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e escolha da proposta do lance de menor prego;
g) verificar a habilitagao do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar a decidir sobre a pertinencia dos recursos;
j) elaborar a ata da sessao;
k) encaminhar o processo autoridade superior para homologar a autorizar a contratagao;
I) abrir processo administrativo para apuragao de irregularidades visando a aplicagao de penalidades previstas na
legislagao.
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CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAcOES DA BOLSA DE LICITAcOES E LEILOES:
4.2 As pessoas jurfdicas ou firmas individuais interessadas deverao nomear atraves do instrumento de mandato previsto
no item 3.4. "a", corn firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada Bolsa de
Licitagoes do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de pregos a praticar todos as demais atos a operagoes no site:
www.bll.org.br.
A participagao do licitante no;pregao eletronico se dara por mein de participagao direta ou atraves de empresas
4.3
associadas BLL — Bolsa de Licitagoes do Brasil, a qual devera manifestar, per meio de seu operador designado, em
campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagao a atendimento exigencias de habilitagao previstas no Edital.
4.4
O acesso do operador ao pregao, para efeito de encaminhamento de proposta de prego a lances sucessivos de
pregos, em nome do licitante, somente se dara mediante previa definigao de senha privativa.
A chave de identificagao a a'senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer pregao eletronico, salvo
4.5
quando canceladas por solicitagao do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitagoes do Brasil.
E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem Como use em qualquer transagao efetuada
4.6
diretamente ou por seu representante, nao cabendo a BLL - Bolsa de Licitagoes do Brasil a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de use indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.7
O credenciamento do fornecedor a de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao de capacidade tecnica para realizagao das transagoes inerentes
ao pregao eletronico.
PARTICIPAcAO:
4.8 A participagao no Pregao, na Forma Eletronica se dara por meio da digitagao da senha pessoal a intransferivel do
representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) a subsequente encaminhamento da proposta de pregos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data a horario limite estabelecido.
4.9 Cabers ao fornecedor acompanhar;as operagoes no sistema eletronico duranfe a sessao publica do pregao, ficando
responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou da desconexao do seu representante;
4.10 O licitante respansabiliza-se exclusiva a formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome, assume coma firmes
e verdadeiras suas propostas a seus lances, inclusive os atos praticados diretamerte ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do orgao ou entidade promotora da liptagao por eventuais danos decorrentes
de usa indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.11 Poderao participar deste Pregao interessados cujo rama de atividade seja campativel corn o objeto fiesta licitagao.
Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas a empresas de pequeno porte, para as sociedades
4.12
cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa tisica
(quando for o caso) a para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de
2006.
(Explicagao: Nos termos do art. 3°, §3° da Lei n. 8.248/1991, a aquisipao de bens a servi',ros de informahca e ajgomaçao,
considerados como bens a servigos eomuns, podera set realizada na modalidade pregao, restri as e resas que
cumpram o Processo Produtivo Basico).
Rua Desembargador_Jose Bastos, n° 200, Centro, Ica, Ceara, CEP 63.430-000
CNPJ n.°.07.669.682/0002-50 — Telefone: (88) $561-1508
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4.13. Nao podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena:de suspensao, que Ihes tenham sido
aplicadas, por fora da Lei n2 8.666/936 suas alteracoes posteriores;
a) Pessoas juridicas que tenham sido declaradas inidoneas por am do poder pl blico ou que estejam impedidas de licitar,
ou contratar corn a administracao publica, ou corn qualquer de seus orgaos descentralizados, quais sejam:
I. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas a Suspensas — CEIS;
II. Cadastro Integrado de Condenacaes por Ilicitos Administrativos — CADICON;
III. Sistema de Cadastrarnento Unificado de Fornecedores — SICAF;
IV.
Cadastro Nacional de Condeoagoes Cfveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de
Justica — CNJ.

S

S

b) Sejam declaradas inidoneas em qualquer esfera de Governo;
c) Estejam sob falencia, recuperagaojudicial a extrajudicial, dissolupao ou Iiquidagao, fusao, cisao ou de incorporapao;
d) Reunidos sob forma de consorcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional corn servidor ou dirigente de orgao ou entidade contratante ou
responsavel pela licitacao;
f) Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica isoladamente ou em consorcio, sejam responsaveis
pela elaboracao do projeto basico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital corn direito a voto ou controlador, resportsaveis tecnicos ou subcontratados;
g) De empresas cujos socios ou diretores pertencam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante;
h) Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a tuncionar no Pais;
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberern, ao disposto no artigo 9°, seus incisos a paragratos, da Lei
Federal n° 8.666/93 a suas posterioresatualizacoes;
j) Organizaeoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao (Acordao n° 746/2014-TCUPlenario).
4.14. Para averiguacao do disposto contido no item "4.13. a)" acima, as licitantes apresentarao junto aos documentos
exigido na habilitacao, consulta impressa atraves da Consulta Consolidada da Pessoa Jurfdica, emitido via Internet no sitio
do https://certidoes-apf.apps.tcu.govbr/, para comprovapao ou nao se a empresa sofre sanpao da qual decorra como
efeito restricao ao direito de participar em licitacoes ou de celebrar contratos corn a. Administracao Publica. Ou tal consulta
podera ser realizada pela Equipe do Pregao, quanto da analise dos documentos de habilitacao.
4.15. Nao podera participar empresa que nao explore ramo de atividade compativel com o objeto fiesta licitacao.
4.16. Quando urn(a) dos(as) socio(a)s"representantes ou responsavel(eis) tecnicds(as) da licitante participar de mais de
uma empresa especializada no objeto desta Licitacao, somente uma delas podera participar do certame licitatorio. Caso
nao seja teito a escolha pelo socio representante ou responsavel tecnico ambas serao excluidas do certame.
4.17. E vedado ao servidor dos orgaos a/ou entidades da Administracao Publica Municipal de IC6, Autarquias, Empresas
Publicas ou FundaGoes, instituidas ou mantidas pelo Poder Publico Municipal de.(MUNICIPIO), participar como licitante,
direta ou indiretamente por si, por interposta pessoa, dos procedimentos fiesta Ucita>ao;
Qualquer duvida em relacao ao acesso no sistema operational, podera ser esclarecida ou atraves de uma
4.18
empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097.4600, ou atraves da Bolsa de Licitacoes do Brasil ou pelo email contato@bll.orq.br.
JUSTIFICATIVA DA VEDACAO A PARTICIPAcAO DE CONSORCIO:
4.19. A vedaGao a participacoes de interessadas que se apresentem constituidas job a forma de consorcio se justifica na
medida em que nas contratacoes de servigos comuns, a bastante corriqueiro a participacao de empresas de pequeno e
medio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificacao tecnica a econornicotinanceira, condipoes suficientes para a execucao de contratos dessa natureza, o que nao tornara restrito o universo de
possiveis licitantes individuais. A ausencia de consorcio nao tram prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formaGao de consorcios a admitida quando 0 objeto a ser licitado envolve questoes de alta complexidade ou de
relevante vulto, em que empresas, isoladamente, nao teriam condicoes de supriros requisitos de habilitapao do edital e
ainda nao teriam as condigoes necesaarias a execugao do objeto individualment . Nestes casos, a Adrninistracao, com
vistas a aumentar o numero de participantes, admite a formacao de consorcio.
4.20. Tendo em vista que a prerrogativa do Poder Publico, na condicao de contratante, a escolha da participapao, ou nao,
de empresas constituidas sob a forma de consorcio, corn as devidas justiticativas, conforme se depreende da literalidade do
texto da Lei n° 8.666/93, que em seu Art. 33 que atribui a AdministraGao a prerrggativa de admissao de consorcios em

.
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licitagoes por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedagao de constituigao de empresas em
consbrcio, para 0 caso concreto, e o que melhor atende o interesse publico, por prestigiar os princfpios da competitividade,
economicidade a moralidade.
4.21. Ressalte-se que a decisao corn relagao a vedagao a participageo de consbreios, expressa no item 4.13, alinea "d"
deste Edital, para o caso concreto em analise, visa exatamente afastar a restrigao competigao, na medida que a reuniao
de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servigos, reduziria o numero de licitantes a poderia, eventualmente,
proporcionar a formagao de conluios/carteis para manipular os pregos nas licitagoes. Nesse sentido, o ACORDAO N"
2831/2012 —IOU — Plenario informa:
A jurisprudencia deste Tribunal ja Sc firmotl no sentido de que a admissao ou nao
de consbrcio de empresas em licitagoes a contratagoes a competencia discricionaria
do administrador, devendo este exerbe-la sempre mediante justificativa
fundamentada. Nao obstante a participagao de consbrcio seja recomendada sempre
que o objeto sofa considerado de alta complexidade ou vu/to, tal alternativa tambem
nao a obrigatbria. Devem ser consideradas as circunstancias concretas que
indiquem se o objeto apresenta vu/to ou complexidade que tome restrito o universo
de possiveis licitantes. Somente nessa hipntese, fica o administrador obrigado a

autorizar a participagao de consorcio de empresas no certame, corn o intuito
precipuo de ampliar a competitividade a proporcionar a obtengao da proposta mais
Dantajosa".
5.

DA APRESENTAcAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAcAO

5.1. Os licitantes encaminharao, exciusivarnente por meio do sistema, concomitantemente corn os documentos de
habilitagao exigidos no edital, proposta corn a descrigao do objeto ofertado e o prego, ate a data e o horario estabelecidos
para o fim do recebimento das propostas, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa
documentagao.
5.1.1. A inclusao, exclusao ou modificagao de qualquer documento no sistema eletr6nico em Ease posterior a prevista no

item 5.1 do edital ensejara a desclassificagao ou inabilitagao surnaria da licitante. 5.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos rieste Edital, ocorrera por meio de chave
de acesso a senha.
5.3. As Microempresas a Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a dbcumentagao de habilitagao, ainda que
haja alguma restrigao de regularidade fiscal a trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006 a suas
alteragoes posteriores.
5.4.
Incumbira ao licitante acompanhar as operagoes no sistema eletronico_durante a sessao publica do Pregao,

ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios, diante da inobserv®ncia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.
5.5.
Ate a data a horario estabelecidos no edital para o fim do recebimento das propostas, 0s licitantes poderao retirar
ou substituir a proposta a os documentos de habilitagao anteriormente inseridos no sistema;
5.6.
Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrera apos a realizagao dos procedimentos de negociagao a julgamento-da proposta.
5.7.
Os documentos que compoem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado somente serao

disponibilizados para avaliagao do Pregoeiro a para acesso publico apos 0 encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1.
0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitario do Item/Lote;
6.2.
Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3.
Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais a quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4.
Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,-serao de exclusiva responsabilidade do
licitante, nao the assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.
6.5.
0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) Bias, a ntar da data de sua apresentagao.
6.6.
0 licitante devera declarar, p2ra calla LOTE, em campo proprio do sistema BLL, se o produto ou servigo ofertado
e manufaturado nacional beneficiado por um dos criterios de margem de preferencialndicados no Termo de Referencia.
Rua Desembargador Jose Bastos, n° 200, Centro, Ico, Ceara, CEP 63.430-000
CNPJ n.° 07.69.682/0002-50 — Telefone: (88) 3561-1508
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7.
DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
7.1.
A abertura da presente licitarao dar-se-a em sessao publica, por mein de sistema eletronico, na data, horario e
local indicados neste Edital.
7.2.
0(a) pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao estejam em
conformidade corn os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as
especificagoes tecnicas exigidas no Termo de Referencia.
7.2.1.
Tambem sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2.
A desclassificagao sera sempre fundamentada a registrada no sistema, corn acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
7.2.3.
A nao desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitagao.
7.3.
0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da fase
de lances.
7.4.
0 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre
pregoeiro(a) a os licitantes.
7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento a do valor consignado no registro.
7.5.1. 0 lance devera ser ofertado
valor total/unitario do Lote.
7.6.
Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao a as
regras estabelecidas no Edital.
7.7.
0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por el :ofertado a registrado pelo sistema.
7.8.
0 intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances
intermediarios quanto em relagao proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de AS 5,00 (cinco reais).
Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo do- disputa "aberto", em que os licitantes
7.9.
apresentarao lances publicos a sucessivos, corn prorrogapoes.
7.10. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.
7.11. A prorrogagao automatica da atapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos a ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse perfodo de prorroga@ao, inclusive no caso de lances
intermediarios.
7.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente.
sistema, podera o(a) pregoeiro(a),
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecugao
do melhor prepo.
7.14 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido a registrado em
primeiro lugar.
7.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagao do licitante.
7.16 No caso de desconexao corn o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitive io Pregao, o sistema eletronico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepGao dos lances.
7.17 Quando a desconexao do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por:tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessao publica sera suspensa a reinidiada somente apos decorridas vinte a quatro horas da comunicagao do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgageo.
0 Criterio de julgamento adotado sera o menor pre¢o, conforme definido neste Edital a seus anexos.
7.18
Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
7.19
Em relagao a itens/lotes nao.exclusivos para participagao de microempresas a empresas de pequeno porte, uma
7.20
encerrada
vez
a etapa de lances, sera-efetivada a verificapao automatica, junto a-Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. 0 sistema identificara em coluna propria as microempresas a empresas de pequeno porte participantes,
procedendo comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada polo
Decreto n9 8.538, de 2015.
7.21
Nessas condigoes, as propostas de microempresas a empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira
colocada.

o(a)
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7.22
A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encarninhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apos a comunicapao automatica para tanto.
7.23
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se manifeste no prazo
estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa a empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco per cento), na ordem de classificapao, para o:exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
7.24
No case de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas_ a empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabeleados nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.25
Quando houver propostas beneficiadas corn as margens de preferencia em relacao ao produto estrangeiro, o
criterio de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferencia,
conforme regulamento.
7.26
A ordem de apresentadao pelos licitantes a utilizada como um dos criterios de classificacao, de maneira que so
podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances).
7.27
Havendo eventual empate enfre propostas ou lances, o criterio de desempate sera aquele previsto no art. 3° § 2°
da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.27.1 no pais;
7.27.2 per empresas brasileiras;
7.27.3 por empresas que invistam emspesquisa a no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.27.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa corn deficiencia Cu
para reabilitado da Previdencia Social a que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislaçao.
7.28
Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas
empatadas.
7.29
Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o(a) pregoeiro(a) devera encaminhar, pelo sistema
eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preeo, para que seja obtida melhor proposta, vedada
a negociagao em condicoes diferentes das previstas neste Edital.
7.29.1 A negociacao sera realizada por mein do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.29.2 O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (dLas) horas, envie a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado apos a negociagao realizada, acompanhada, se for o case, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmapao daqueles exigidos neste Edital a ja apresentados.
7.30
Apos a negociapao do prego, o pregoeiro iniciara a fase de aceitarrao a julgamento da proposta.
8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1 Encerrada a etapa de negociacao, o Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibihidade do prero em relacao ao maximo estipulado para contratacao neste Edital a em
seus anexos, observado o disposto no paragrafo 6nico do art. 7° a no § 9° do art. 26:do Decreto n.9 10.024/2019.
8.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao preco maximo fixado
(ACordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar prego manifestamente inexequivel.
8.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com as preros dos insumos a salaries de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ate
convocatorio da licitaeao nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais a instalapoes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidadeda remunerapao.
Qualquer interessado podera'requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade e a legalidade das
8.3
propostas, devendo apresentar as provas ou as indicios que fundamentam a suspeita;
8.4. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de diligencias, corn vistas ao
saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso previo no sistema corn, no
minimo, vinte a quatro horas de antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ate; (Paragrafo Unico, art. 47, Decreto n°
10.024/2019);
8.5 Os documentos complementares 2 proposta e a habilitagao, quando necessarios a confirmayao daqueles exigidos
no edital a ja apresentados, serao encaminhados pelo licitante melhor classificado apos o encerramento do envio de
lances, observado o prazo de 24 (vinte a quatro) sob pena de nao aceitacao da proposta.
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8.6
0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro par solicitacao escrita a justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo, a formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.6.1. Dentre os documentos passfveis de solicitacao pelo Pregoeiro, destacam-se ps que contenham as caracteristicas do
material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante a procedencia, aleni de outras informacoes pertinentes, a
exemplo de catalogos, folhetos, atestados de capacidade tecnica, propostas ou qualquer outro documento que entenda o
Pregoeiro ser necessario para dkimir quaisquer duvidas, encaminhados por meio eletronico pelo e-mail
licita.ico@outlook.com, pelo proprio sistema, ou, se for o caso, par outro meio a prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de nao aceitacao da proposta.
8.6.1.1 Os licitantes deverao colocar a disposicao da Administracao todas as condicoes indispensaveis a realizacao de
testes a fornecer, sem onus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando
for o caso.
8.7 Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicacao da margem de preferencia, o
Pregoeiro solicitara ao licitante que envie imediatamente, par meio eletronico, com posterior encaminhamento par via
postal, o documento comprobatorio da caracterizacao do produto manufaturado nacional.
8.8
0 licitante que nao apresentar o documento comprobatorio, ou cujo produto nao atender aos regulamentos
tecnicos pertinentes a normas tecnicas brasileiras aplicaveis, nao podera usufruir da aplicacao da margem de preferencia,
sem prejuizo das penalidades cabfveis.
8.8.1 Nessa hipotese, bem como em caso de inabilitacao do licitante, as propdstas serao reclassificadas, para fins de
nova aplicacao da margem de preferencia.
8.9
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
8.10
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenders a sessao, informando no "chat' a nova data a horario para a sua
continuidade.
8.11
0 Pregoeiro podera encaminfiar, par meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante que apresentou o
lance mais vantajoso, cam o fim de negociar a obtencao de melhor preco, vedada anegociacao em condicoes diversas das
previstas neste Edital.
8.11.1. Tambem nas hipOteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta a passar a subsequente, podera negociar
corn o licitante para que seja obtido predo melhor.
8.11.2 A negociacao sera realizada par meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.12
Nos itens nao exclusivos para a participacao de microempresas a empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta nao for aceita, a antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havers nova verificacao, pelo sistema, da eventual
ocorrencia do empate ficto, previsto nos artigos 44 a 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.
8.13
Encerrada a analise quanta a aceitacao da proposta, o Pregoeiro verificara a habilitacao do licitante, observado a
disposto neste Edital.

S
9
DA HABILITACAO
9.1
Como condicao previa ao exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o(a) pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das condicoes de participacao, especialmente
quanta a existencia de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
9.1.1.1
Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.bdj.
9.1.2
A consulta aos cadastros sera realizada em name da empresa licitante a tmbem de seu socio
majoritario, par fora do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar cam o Poder Publico, inclusive par intermedio de
pessoa jurfdica da qual seja soda majdtario.
9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existencia de Ocorrencias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para:verificar se houve fraude par parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorrencias Impeditivas Indiretas.
9.1.2.2 A tentativa de burla sera verificada par meio dos vfnculos societarios, Iinhas de fornecimento
similares, dentre outros.
9.1.2.3 0 licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacao.
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9.1.3
Constatada a existencia de sancao, o(a) pregoeiro(a) reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicao de participacao.
9.2
Havendo a necessidade de envio de dacumentos de habilitacao compleriientares, necessarios a confirma{ao
daqueles exigidos neste Edital a ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via email, no prazo de 24 (vinte a quatro) horas, sob pena de inabilitacao.
9.3 Nao serao aceitos documentos de habilitacao cam indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
9.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome damatriz, a se o licitante for a filial, todos
as documentos deverao estar em name da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em name da matriz.
9.4.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz a filial corn diferencas de nUmeros de documentos
pertinentes ao CND a ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao do recolhimento dessas contribuicoes.
9.5
Ressalvado o disposto no item 5.3, as licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:
9.6. HABILITAcAO JURIDICA:
9.6.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica, no registro publico de empresa mercantil da
Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar o registro da Junta onde opera
com averbacao no registro da Junta onde tern sede a matriz.
9.6.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidamente
registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresarias e, no
caso de sociedades por awes, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores; devendo, no caso da
licitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Junta
onde tern sede a matriz
9.6.3. INSCRIQAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples < exceto cooperativas no Cartorio de
registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicib; devendo, no caso da licitante ser a
sucursal, filial ou agencia, apresentar © registro no Cartorio de registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com
averbacao no Cartorio onde tern sede a matriz.
9.6.4. DECRETO DE AUTORIZAQAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e
ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividade
assim o exigir.
9.6.5. CERTIFICADO DA CONDI~AO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (CCMEI), tipo empresarial que se
equipara ao empresario individual, conforme Lei Complementar n9 128/2008, devidatnente disponibilizada integralmente em
ambiente virtual, por meio do sitio ww*.00rtaldoempreendedor.aov.br
OBS: Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alterapges ou da consolidagao respectiva.
9.6.6. COPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) socio(s), quando
se tratar de sociedade.
9.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.7.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
9.7.2. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se hbuver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade a compativel com o objeto contratual;
9.7.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual a Municipal do domicilio ou sede do licitante;
a) A comprovacao de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da Certidao de
REGULARIDADE de Debitos relativos a Creditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitidas pela Receita
Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 2 de outubro de 2014;
b) A comprovacao de REGULARIDADE para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
c) A comprovacao de REGULARIDADE para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.
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9.7.4. Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, atraves de Certificado de
Regularidade — CRF e;
9.7.5. Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagoo de certidao
de regularidade, nos termos do Titulo VII-A da ConsolidaSao das Leis do Trabalho, aprovada polo Decreto-Lei no 5.452, de
12 de maio de 1943".
9.8. QUALIFICAcAO TECNICA:
9.8.1. ApresentaGao de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Tecnica de servicos executados, obrigatoriamente
pertinente a compativel corn o objeto desta licitagao, na forma do Anexo I — Termo de Referenda, expedida por entidade
pUblica ou privada, usuaria do servipo em questao, comprovando quo a LICITANTE forneceu ou esta fornecendo servicos
compativeis em caracteristicas, quantidades a prazos corn o objeto da licitagao.
9.9. QUALIFICAcAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
9.9.1, BALAN~O PATRIMONIAL E DEMONSTRA~OES CONTABEIS (DRE) do ultimo exercicio fiscal, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante, acompanhado dos termos
de abertura a de encerramento do Livro Diario - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial — constando
ainda, no balanrio, o numero do Uvro Diario a das folhas nos quais se acha transcrito, quo comprovem a boa situacao
financeira da empresa, com vistas aos compromissos quo tera de assumir caso the seja adjudicado 0 objeto licitado,
comprovado atraves do calculo dos seguintes indices contabeis, devidamente assinado pelo contador responsavel, sendo
vedada sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (tres) meses da data de apresentagoo da proposta.
9.9.1.1. Serao considerados como na forma da Lei, o Balanrio Patrimonial a Demonstragiies Contabeis assim
apresentados
a) Sociedades empresariais em geral: registrados 00 autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante,
acompanhados de copia do termo de abertura a de encerramento do Livro Diario doqual foi extraido;
b) Sociedades empresarias, especificamente no caso de sociedades anonimas regidas pela Lei n". 6.404/16:
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante; ou publicados na imprensa oficial da
Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em
jornal de grande circulagao editado na localidade em quo esta a sede da companhia
c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas juridicas do local de sua sede; caso a sociedade
simples adote um dos lipos de sociedade empresaria, devera sujeitar-se atnormas fixadas para as sociedades
empresarias, inclusive quanto ao registto na Junta Comercial;
d) As empresas constituidas ha menos de um ano: deverao apresentar demonstrativo do Balango de Abertura,
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial do domicilio da Licitante, acompanhado dos termos de
abertura a de encerramento do Livro Piano - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial assinado polo
socio-gerente ou diretor a polo contador ou outro profissional equivalents, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
9.9.2. Entende-se quo a expressao "na forma dale!", constante no item 9.9.1, no minimo:
a) Balango Patrimonial a DRE, registro na Junta Comercial ou orgao competente;
b) Termos de abertura a encerramento do Livro Diario.
9.9.3. As copias deverao ser originarias:oo Livro Diario devidamente formalizado a registrado.
9.9.4. A empresa optante pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED podera apresenta-lo na "forma dale!";
9.9.4.1. Entende-se quo a expressao "na forma da lei"constante no item 9.9.4. engloba, no minimo:
a) Balango Patrimonial;
b) DRE — Demonstracao do Resultado do Exercicio;
c) Termos de abertura a de encerramento do Livro Diario;
d) Recibo de entrega de escrituragao contabil digital; (Para efeito o quo determina o Art. 2° do Decreto N° 9.555, de 6 de
novembro de 2018);
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Brasil do Ministerio da Fazenda. (Art. 1° do Decreto N9 9.555, de 6 de novembro de 2018)

(LC),

Corrente

a

Liquidez

9.9.5. As copias deverao ser originarias do Livro Diario constante do SPED;
9.9.6. A Escrituragao Digital devera estar de acordo corn as Instrugoes Normativas (RFB n° 1420/2013 a RFB n° 1594) que
tratam do Sistema Publico de Escrituragao Digital — SPED. Para maiores informagoes, verificar o site www.receita.gov.br,
no link SPED. Ficando a exig@ncia de apresentagao do Balango Patrimonial do ultimo exercicio social, a ser apresentado no
prazo que determina o art. 59 das Instrugoes Normativas da RFB, bem como o que<determina a Jurisprudencia no Acordao
TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo;
9.9.7. Corn base nas informagoes constantes das Demonstragoes Contabeis/Financeiras, as empresas deverao apresentar
o calculo dos indices financeiros, sebdo qualificadas apenas as que forem consideradas solventes. Para isso serao
utilizadas as seguintes definigoes a formulagoes: a boa situagao financeira sera baseada na obtengao de indices de
maior que um
Liquidez Geral (LG), maior que um (>1), Solvencia Geral (SG), maior que um (>1)
(>1), resultantes da aplicagao das formulas:

a

a

LG = Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel Longo Prazo

a

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante+ Exigivel Longo Prazo
LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.9.8. As empresas, cadastradas ou nao no Cadastro de Fomecedores a Prestadores de Servigos da Prefeitura de ICO,
que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral
(SG) a Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do Valor Estimado da
contratagao ou do item/tote pertinente..`
9.9.9. JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA DOS INDICES CONTABEIS:
licitatdrios, constatou-se a
promovem
pr%edimentos
em
Orgaos
que
especifica
a
legislagao
Realizada
pesquisa
na
a)
utilizagao dos indices contabeis acirna,iconclusivamente, os mais adotados no segmento de licitagoes;
b) Portanto, o atendimento aos indices;estabelecidos no Edital, demonstrara uma situagao EQUILIBRADA da licitante. Caso
contrario, o desatendimento dos indices, revelara uma situagao DEFICITARIA da empresa, colocando em risco a execugao
do contrato.
c) Ante o exposto, a exigencia do Edital nada mais fez que traduzir em criterios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da
Constituigao Federal, uma vez que a contratagao de empresas em situagao EQUILIBRADA e o minimo que o MUNICIPIO
DE ICO deve cercar-se para assegµar o integral cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos foram
democraticos, na medida em que estabelecem um "minimo" de seguranga na contratagao.
9.10. CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA, RECUPERAcAO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica (artigo 31 da
Lei n9 8.666/93) em data nao superior a 30 (trinta) dias.
9.11.OUTRAS EXIGENCIAS PARA HABILITAcAO:
a) Declaragao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999,
e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituigao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condigao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
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b) Declarafao de conhecimento de todos as parametros a elementos da descriminacao do servico a ser ofertado a que sua
proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
c) Declaracao expressa de integral concordancia corn os termos deste edital a seas anexos, conforme modelo constante
dos Anexos deste edital;
d) Declarasao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo da habilitacao, ficando ciente
da obrigatoriedade de dedarar ocorrencias posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da
Lei n° 8.666/93);
e) Declaracao de nao vinculo empregaticio, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
f) Caso nao seja declarado o prazo de validade da certidao, sera considerada apenas a que tiver sido emitida no maximo
ate 30 (trinta) Bias antes da data de inicio da disputa.
9.11.1. Se o licitante for a MATRIZ, todos os documentos deverao estar em norne da matriz, se for a FILIAL, todos as
documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em name da matriz;
9.11.2. Caso o licitante pretenda que uma de suas filiais/matriz que nao o participante desta licitacao, execute o futuro
contrato, devera apresentar toda documentacao de ambos as estabelecimentos.
9.11.3. Os documentos de habilitaSAo elencados neste edital as quais nao` constem espago especifico no sitio
www.bllcomoras.com, poderao ser inseridos no campo "OUTROS DOCUMENTOS':.
9.12.OBSERVACOES - DA PARTICIPAcAO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEOUENO PORTE (EPP) e
os microempreendedores individuais (MEI);
9.12.1. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/06, as MEI, N1E a EPP, deverao apresentar toda a
documentacao exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma restripao corn relagao a regularidade fiscal e
trabalhista:
a) Havendo alguma restricao corn relagao a regularidade fiscal a trabalhista, sera assegurado as MEI, ME a EPP o prazo de
05 (cinco) dias uteis para a sua regularizacao, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa tempestiva a aceita pelo
Pregoeiro, nos termos do § 1°, art. 43, do mesmo dispositivo na Lei Complementar n°. 123/2006, cujo termo initial
correspondera ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, para a regularizacao da documentagao,
pagamento ou parcelamento do dabito, a emissao de eventuais certidoes negatWas ou positivas com efeito de certidao
negativa.
b) A nao regularizacao da documentacao no prazo previsto acima implicara na decadencia do direito a contratacao, sem
prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado a Administracao convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificatraa, para contratacao, ou revogar a licitacao,
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1
A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada do praza de 2 (duas) horas, a cantar da
solicitaGao do(a) pregoeiro(a) no sistema eletri nico a devera:
10.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada a as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2 canter a indicacao do banco, humero da canta a agenda do licitante vencedor, para fins de pagamento.
A proposta final devera ser documentada nos autos a sera levada em consideratao no decorrer da execucao do
10.2
contrato a aplicacao de eventual sancao a Contratada, se for o caso.
10.2.1 Todas as especificacoes do abjeto contidas na proposta, tais como quantidades, valores unitarios a totals dos
servigos ofertados, vincutam a Contratada.
Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente national, o valor unitario em algarismos e o valor global em
10.3
algarismos a par extenso (art. 5° da Let h9 8.666/93).
10.3.1 Ocorrendo divergencia entre as pregos unitarios e o preco global, prevalecerao as primeiros; no caso de
divergencia entre as valores numericos a os valores expressos par extenso, prevaleceraa estes ultimos.
A oferta devera ser firme a precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem canter alternativas de
10.4
preca ou de qualquer outra condiGao que induza o julgamenta a mais de um resuftado, sob pena de desclassificacao.
A proposta devera abededer aos termos deste Edital a seus Anexos, nao sendo considerada aquela que nao
10.5
corresponda as especificagoes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outra licitante.
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10.6 As propostas que contenham a descrigao do objeto, o valor a os documentos<complementares estarao disponiveis na
Internet, apos a homologagao.
11 DOS RECURSOS

a

o

a

em

11.1
Declarado o vencedor a decarrida a fase de regularizarao fiscal a trabalhista da licitante qualificada coma
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de (30) trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intencao de recorrer, de forma motivada, isto e, "indicando contra qual(is) decisao(oes)
pretende recorrer a por quais motivos,
campo proprio do sistema.
11.2
Havendo quem se manifeste, cabera o(a) pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existencia de motivaeao da
intencao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
11.2.1 Nesse momenta o(a) pregoeiro(a) nao adentrara no merito recursal, mas apenas verificara as condicoes de
admissibilidade do recurso.
11.2.2 A falta de manifestacao motivada do licitante quanta intenriao de recorrer importara a decadencia desse direito.
Uma vez admitido o recurso, recorrente tera, a partir de entao, o prazo de tres dias para apresentar as razoes,
11.3
pelo sistema eletronico, ficando as demais licitantes, desse logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes
tambem pelo sistema eletronico, em outros tres dias, que comecarao a contar do termino do prazo do recorrente, sendoIhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis defesa de seus interesses;
11.4
0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.5
Os autos do processo perrnariecerao corn vista franqueada aos interessadbs, no enderego constante neste Edital.
11.6

- DA FORMALIZAcAO DO RECURSO ADMINISTRATIVO (MEMORIAS AECURSAIS):

11.6.1. Somente serao aceitas as objetoes mediante peticao confeccianada em maquina datilografica ou impressora
eletronica, em tinta nao lavavel que preencham os seauintes requisitos:

a

a

a

a

a) 0 enderepamento o(a) pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura de ICO;
b) A identificaVao precisa a completa do autor a seu representante legal (acompanhado dos documentos comprobatorios)
se for o caso, contendo o name, prenome, estado civil, profissao, domicilio, nGmero do documento de identificacao,
devidamente datada, assinada dentro do prazo editaltcio;
c) 0 fato, o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados;
d) 0 pedido, corn suas especificacoes.
11.6. Os recursos interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.
11.7. A falta de interposicao de recurso importara a decadencia do direito de recurso a 0(a) pregoeiro(a) adjudicara o objeto
do certame ao vencedor, na propria sessao, propondo autoridade competente a hdmologar ao do procedimento licitatbrio.
11.8. Na hipOtese de interposicao de recurso, o(a) pregoeiro(a) quando mantiver sua decisao, encaminhara os autos
devidamente fundamentado autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.024/2019).
11.9. 0 recurso contra decisao do(a) pregoeiro(a) tera efeito suspensivo e o seu acolhimento resultara na invalidartao
apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.10. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos{e, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente; no interesse publico, adjudicara o objetd do certame licitante vencedora e
homologara o procedimento Iicitatorio.
11.11.0 acesso fase de manifestacao da intentao de recurso sera assegurado aos licitantes.
11.12. Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando nao justificada a
intenGao de interpor o recurso pelo proponente.
11.13. Os memoriais deverao estar devidamente assinados por representante leg21mente habilitado. Nao serao admitidos
recursos apresentados fora do prazo legal a/ou subscritos por representante nao habilitado Iegalmente ou nao identificado
no processo para responder pela Licitante.
11.14. A decisao em grau de recurso sera definitiva, a dela dar-se-a conhecimento as licitantes, no enderero eletronico
http //municipios.tce.ce.gov.br! icitacoes/ - Portal de Licitapoes dos Municipios do Estado do Ceara a bem coma no portal do
Municipio ico.ce.gov.br a ainda no campo proprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereco de
e-mail, quando informado pelo recorrente na peca recursal.
12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1. A sessao publica podera ser reaberta:
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12.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve anulagao de atos anteriores realizapao da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situagao em que serao repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
12.1.2. Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor nao
assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao comprovar a regularizagao fiscal a trabalhista, nos termos
do art. 43, §t° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances;
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhara sessao reaberta;
12.2.1. A convocacao se dara por meio do sistema eletronico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-simile, de acordo corn a
fase do procedimento licitatorio.
13 - PROVA DE CONCEITO
13.1. PROVA DE CONCEITO-VERIFICAcAO DE CONFORMIDADE DO OBJETO
13.1.1. Para a comprovacao dos requisitos tecnologicos a funcionais da Solugao Sistemica, sera solicitada Prova de
Conceito, deste Termo de Referencia. O nao atendimento de 1 (um) ou mais dos requisitos (funcionalidades a/ou
caracteristicas tecnicas) obrigatorios;solicitados, bem como prazo para comprovapao dos mesmos acarretara em
desclassificaSao da empresa Licitante. Devera ser atendido a observado todos os itens abaixo:
a)
A Prova de Conceito devera ser realizada pela empresa Licitante em ate 3 (tres) dias a contar da data de
realizapao do pleito licitatorio, a contratante a em suas instalagoes a enderego;
b)
Devera ser garantido que a Solugao Sistemica possua todas as funcionalidades a caracteristicas minimas
necessarias descritas neste Termo de Referencia a que atenda aos objetivos pretelididos dentro da abrangencia do objeto
contratado;
c)
Na Prova de Conceito serao feitos testes de stress (integridade; conteudo; performance) sobre os principais
cadastros.
14. DA ADJUDICAcAO E HOMOLOGACAO
14.1. O objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso nao haja
interposigao de recurso, ou pela autoddade competente, apos a regular decisao dos recursos apresentados. (Art. 46,
Decreto n" 10.024/2019)
14.2. A$s a Ease recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio. (Art. 45, Decreto n° 10.024/2019).

as

a

a

a

15. DO TERMO DE CONTRATO
15.1. A$s a homologagao da licitapao, em sendo realizada a contratasao, seralirmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.
15.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (dias) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar o
Termo de Contrato, sob pena de decair do direito contratagao, sem prejuizo das sand es previstas neste Edital.
15.2.1 Apos a assinatura do Contrato, a empresa Contratada tera um prazo de ate 5 (cinco) dias uteis para
instaladao dos hardwares a softwares ern conforrnidade com o Termo de Referenciae dar inicio as atividades.
15.2.2.0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao justificada do
adjudicatario a aceita pela Administracao.
empresa adjudicada, implica no
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida
reconhecimento de que:
15.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se relagao de negocios ali estabelecida as
disposipoes da Lei n° 8.666, de 1993;
15.3.2. a contratada se vinculaa sua proposta a previsoes contidas no edital a seus anexos.
15.4. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas previstas nos artigos 77 a 78 da Lei n° 8.666/93 e
reconhece os direitos da Administracao previstos nos artigos 79 a 80 da mesma Let
15.5. O prazo de vigencia da contrataSao sera de 12 (doze) meses, prorrogavel conforme previsao no instrumento
contratual ou no termo de referencia.
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15.6. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condicoes de habilitacao consignadas no edital, que
deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigencia do contrato.
16. REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ORAL E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
16.1- Os precos sao firmes a irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacao da
proposta. Caso o prazo exceda os 12 (doze) meses, os precos contratuais poderao ser reajustados, tomando-se por base a
data da apresentacao da proposta, corn base no indite IGP-M da Fundacao GetUho.Vargas ou outro equivalente que venha
a substitui-lo, caso este seja extinto.
16.2. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem,
de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca major,
caso fortuito ou fato do principe, configurando alea economica extraordinaria a extracontratual, podera, mediante
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situacao a termo aditivo, ser restabelecida a relacao que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuicao da Admihistracao para a justa remuneracao do
fornecimento, objetivando a manutencdd do equilibrio economico-financeiro initial do contrato, na forma do artigo 65, II,
da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada a consolidada.
17. DA FORMA DE PRESTAt AO DOS SERVICOS
17.1. Os criterion de Prestacao dos Servicos deste objeto estao previstos no Termo de Referenda.

a

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1. As obrigacoes da Contratante da Contratada sao as estabelecidas no Termd de Ref erencia.
19. DO PAGAMENTO
19.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no TERMO DE REFERENCIA, anexo a este Edital.

inciso

as

a

20. DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Ficara impedido de licitar a de contratar com o Municipio de ICO a sera descredenciado, pelo prazo de ate cinco anos,
sem prejuizo das multas previstas em edital a no contrato a das demais cominacoes legais, garantido o direito ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
I - nao assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
II - nao entregar a documentacao exigida no edital;
III - apresentar documentacao falsa;
IV - causar o atraso na execucao do objeto;
V - nao mantiver a proposta;
VI - falhar na execucao do contrato;
VII - fraudar a execucao do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidoneo;
IX - declarar informacoes falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
20.1.1. As sancoes descritas no eaputtambem se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregao para registro de
precos que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou corn justificativa recusada pela
administracao pUblica.
20.1.2. As sancoes serao registradas a publicadas no Sitio Oficial do Municipio a no Diario Oficial dos Municipios — APRECE.
20.2. A Contratada Ficara, ainda, sujeita seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou partial do contrato, erro de
execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, inadimplemento contratual oucnao veracidade das informacoes prestadas,
garantida a previa defesa:
I do art. 87, da Lein° 8.666/93, podera ser aplicada nos seguintes casos:
I - Advertencia, sancao de que trata o
a) descumprimento das obrigacoes a responsabilidades assurnidas na licitacao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da Contratante, desde que nao caiba a
aplicacao de sancao mais grave.
II - Multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede Artecadadora de Receitas Municipais, por meio
de Documento de Arrecadacao Municipal — DAM, a ser preenchido de acordo corn instrucoes fornecidas pela Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre o. valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na prestacao dos servicos ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a10% do mesmo valor;
Rua Desembargador Jose Bastos, n° 200, Centro, Ic6, Ceara, CEP 63.430-000
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b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infracao a qualquer clausula ou condigao do contrato,

nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer servigo rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data da comunicacao formal
da rejeigao;
III - Suspensao temporaria de participagao em licitacao a impedimento de contratar corn o Municipio de ICO, por prazo nao
superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da puniGao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do

ressarcimento a Administracao pelos prejuizos resultantes a depois de decorrido o prazo da sancao aplicada corn base no inciso
antedor.
20.3. No processo de aplicatao de penalidades a assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa, garantida nos prazos
de 5 (cinco) dias 6teis para as san4oes previstas nos incisos I, II a III do item 20.2-supra a 10 (dez) dias corridos para a sancao
prevista no inciso IV do mesmo item.
20.4.0 valor da multa aplicada deveraser recolhido ao Tesouro Municipal no praza de 05 (cinco) dias a contar da notificapao ou
decisao do recurso. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito da Contratada, o valor devido sera cobrado

administrativamente ou inscrito Como Divida Ativa do Municipio a cobrado mediante processo de execucao fiscal, corn as
encargos correspondences.
20.5. As sangoes previstas nos incisor III a IV do item 20.2 supra, poderao ser aplicadas as empresas que, em razazo do
contrato objeto desta licitapao:
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Iicitapao;
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao Publica, em virtude de atos ilicitos praticados;
c) sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
20.6. As sancoes previstas nos incisos I, III a IV do item 20.2 supra poderao ser aplicadas juntamente corn a do inciso II do
mesmo item, facultada a defesa previado interessado no respectivo processo, no pcazo de 05 (cinco) dias uteis.
20.7. A licitante adjudicataria que se requsar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis a
contar da notificacao que the sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sera
prejuizo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigagao assumida.
20.8. As sanGdes previstas no item 20.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de nao vencedoras, venham a
ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo corn este edital, a no prazo de 48 (quarenta a oito) horas

comunicarem seu desinteresse.
21. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
21.1. As sanrtoes serao aplicadas apos regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio;

21.2. No processo de aplicacao de penalidades a assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa, garantidos as
seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias uteis para as sangoes'exclusivamente de multa a advertencia;
b) 10 (dez) dias para a sancao de impedimento de licitar a contratar corn o MUNIGIPIO DE ICO a descredenciamento no
Cadastro da Prefeitura de ICO pelo prazo de ate 05 (cinco) anos.

22. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
22.1. As licitantes devem observar e a Contratada deve observar a fazer observar, per seus fornecedores a subcontratados,
se admitida subcontratapao, o mais alto padrao de etica durante todo o processo de jicitacao, de contratapao a de execupao
do objeto contratual. Para as propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:
a) "pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta on indiretamente, qualquer vantagem corn o objetivo de
influenciar a acao de servidor p6blico no processo de licitagao ou na execuGao de contrato;

b) "pratica fraudulenta": a falsificacao ou omissao dos fatos, corn o objetivo de irfiluenciar o processo de licitacao ou de
execuGao de contrato;
c) "pratica conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, corn ou sem o conhecimento
de representantes ou prepostos do orgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais a nao competitivos;
d) "pratica coercitiva": causar dano ou ameapar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade,
visando a influenciar sua participagao em um processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;
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e) "pratica obstrutiva":
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecoes ou fazer declaraGoes falsas aos representantes do organismo
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragao de alegagoes de pratica prevista neste subitem;
(2) atos cuja intengao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspecao.
23. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAcAO, DILIGENCIAS, REVOGACAO E ANULACAO
23.1. DOS ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS:
23.1.1. Ate 03 (tres) dias uteis a data fizada para abertura da sessao publica, por meio eletronico, qualquer pessoa fisica ou
juridica podera solicitar esclarecimentos ao ato convocatorio dente Pregao. (Art. 23 to Decreto Federal n2. 10.024/2019);
23.1.2. 0 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de.dois dias uteis, contado da data de
recebimento do pedido, a podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao do edital a dos anexos.
(Art. 23 § 1° do Decreto Federal n°. 10.024/2019);
23.1.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema a vincularao os participantes e a
administracao. (Art. 23 § 2° do Decreto Federal n°.10.024/2019).
23.2. DA IMPUGNAcAO:
23.2.1. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a Administracao qualquer pessoa por meio
eletronico, na forma prevista no edital, ate tres dias uteis anteriores a data fixada papa abertura da sessao publica, hipotese
em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso. (Art. 24 do Decreto Federal n°.10.024/2019);
23.2.2. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo licitatorio ate o transito
em julgado da deciseo a ela pertinente;
23.2.3. A impugnapao nao possui efeito:suspensivo a cabers ao pregoeiro, auxiliadoipelos responsaveis pela elaboraoao do
edital a dos anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de dois dias uteis, contado da data de recebimento da
impugnarao. (Art. 24 § 1° do Decreto Federal n°. 10.024/2019);
23.2.3.1. A resposta do Pregoeiro sera disponibilizada a todos os interessados mediante anexacao no sistema e,
posteriormente disponibilizado no site do Portal de Licitacoes do Tribunal de Contas do Estado do Ceara — ICE, no sitio:
hftps://licitacoes.tce.ce.gov.br/ (Portal de Licitagoes dos Municipios do Estado do Ceara) a ainda https://www.ico.ce.00v.br/
(Portal de Licitapoes do Municipio de ICO).
23.2.4. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao a medida excepcional a devera ser motivada pelo pregoeiro, nos
autos do processo de licitapao. (Art. 24 § 2° do Decreto Federal n°. 10.024/2019).
23.2.5. Acolhida a peticao de impugnacao contra o ato convocatorio que importe em modificacao dos termos do edital sera
designada nova data para a realizagao do certame, exceto quando, inquestonavelmente, a alterapao nao afetar a
formulapao das Propostas de Prepos. (Art. 24 § 3° do Decreto Federal n°. 10.024/2019).
23.2.6. Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original.
23.3. DAS FORMALIDADES DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAcAO AO EDITAL:
23.3.1. Somente serao aceitas solicitagoes de esclarecimentos, ou impugnacoes nediante petiGao confeccionada digitada,
impressa em impressora eletronica, em tinta nao lavavel, que preencham os seguintes requisitos:
I- o enderegamento ao(a) Pregoeiro(a) tia Prefeitura de ICO;
II- a identificaGao previsa a completa do autor a seu representante legal (acompanhado dos documentos comprobatorios)
se for o caso, contendo o name, prenome, estado civil, protissao, domicilio, numero do documento de identificacao,
devidamente datada, assinada a protocolada na sede da Prefeitura de ICO, dentro do prazo editalicia;
III- o fato e o tundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
IV- o pedido, com suas especificaraes.
23.4. Acolhida a peticao de impugnacao contra o ato convocatorio que importe em modificaoao dos termos do edital sera
designada nova data para a realizagao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a
formulagao das Propostas de Prepos;
23.4.1. Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto quando,
inquestionavelmente, a alterapao nao afetar a formulacao das Propostas de Precos.
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23.5. DILIGENCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatorio, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, podera
promover diligencias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informauoes ou permitir sejam sanadas falhas formais
de documentacao que complementem.a instruuao do processo, vedada a inclusaa posterior de documento ou intormagao
que deveria Constar originariamente da Proposta de Pregos, fixando o prazo para a resposta;
23.5.1. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais:deverao faze-I no prazo determinado
pelo (a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificatao/inabilitaSao.
23.6. REvoGAcAO E ANULAcAO: O MUNICIPIO DE ICO-CE podera revogar ou anular esta IicitaGao, em qualquer etapa
do processo.
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24. DAS DISPOSICOES GERMS
24.1. As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre os
interessados, atendidos o interesse publico, sem comprometimento da seguranca a do regular funcionamento da
administrapao;
24.2. Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessao a pelo Secretario Ordenador de Despesa,
em outro caso, mediante aplicacao do Caput do art. 54 da Lei fl.9 8.666/93;
24.3. O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observado os princfpios da isonomia a do interesse publico;
24.4. Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletronico;
24.5. A adjudicacao e a homologapao do resultado fiesta licitacao nao implicarao direito contratauao;
24.6. Nenhuma indenizagao sera devida licitantes pela elaborapao ou pela apresentaGao de documentapao referente ao
presente edital;
24.7. A Homologacao do presente procedimento sera de competencia do(s) Secretario(s) Gestor (es);
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem a inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que se iniciam a vencem prazos em dia de expediente normal no Municfpio, exceto quando
for expressamente estabelecido em contrario;
24.9. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso a durante a sessao publica observarao o horario de Brasilia — OF;
24.10. Em caso de divergencia entre disposipoes deste Edital a de seus anexos ou demais peas que compoem o
processo, prevalecera as deste Edital;
24.11. No julgamento das propostas a da habilitagao, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas, dos documentos a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-Ihes validade a eficacia para fins de habilitagao a classificacao; (Art. 47, Decreto n°
10.024/2019).
24.12. Copias do edital a anexo serao fornecidas aos interessados ou podera ser lido atraves do site www.bllcompras.com
bem Como no site do ICE no silo: https://licitacoes.tce.ce.gov.br a no site da Prefeitura Municipal de ICO:
www.ico.ce.00v.br;
24.13. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao a apresentapao de suas propostas e a Administragao nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da aonduuao ou do resultado do processo
licitatorio;
24.14. O Edital podera ser examinadb por qualquer interessado na sede da Prefeitura de ICO, a sera disponibilizado
exclusiva a permanentemente aos organs de controle externo a interno;
contratagoes do objeto deste certame, discriminadas no Anexo — Termo de
24.15. Todas as normas inerentes
Referencia deste Instrumento Convocatorio, deverao ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da
elaboragao de suas Propostas de Pregos.
24.16. No interesse da Administrar o Municipal a sem que caiba licitantes qualquer tipo de indenizapao, Pica assegurada
autoridade competente:
24.16.1. Alterar as condigiies, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente lbitagao, dando ciencia aos interessados
na forma da legislapao vigente;
24.16.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente IicitaQao, a qualquer tempo, disto dando ciencia aos
interessados mediante publicapao na imprensa oficial.
24.17. Quaisquer duvidas porventura existentes ou solicitacoes de esclarecimentos sobre o disposto no presente edital
deverao ser objeto de consults, por escrito, ao Pregoeiro (endereco mencionado.no Edital), ate 03 (tres) dias correntes
anteriores data fixada para a realizagao da Licitarao, que serao respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado
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o prazo de consulta, por meio de nota de esclarecimento a ser anexado no site wwpv.bllcompras.com, bem como no site do
ICE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br a no site da Prefeitura Municipal de ICO: wwwAco.ce.00v.br. (Art. 40, inciso VIII da Lei
8.666/93).
24.18. Para dirimir, na esfera judicial, as questbes oriundas do presente edital, sera competente o Foro da Comarca de
ICO/CE.
ICO/CE, 01 de junho de 2022.
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TG
Petrus Barbosa de Lima
Pregoeiro Oficial do Municipio :_
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Patricia Abgusto Brasil Barbosa
Ordenadora de Despesas da
Secretaria de Educagao
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO OBJfO
1. - OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIQO DE LICENItA DE USO DE
ERP WEB PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAQAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, E EJA DO SISTEMA
MUNICIPAL DE EDUCAcAO DA SECRETARIA DE EDUCAQAO DE ICO.
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a

a

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAQAO LEGAL
2.1 Espera-se corn a implantagaO dessas novas sistematicas de relacionamento entre os contribuintes (empresas e
cidad"aos) e a municipalidade. atinjam um grau maior de controle sobre as prestagoes de servigos que sao executadas por
contribuintes sediados no Municipio, bem como os servigos que importamos.
2.2 - A estrutura de informatica desta Prefeitura Municipal, tanto fisica quanto de pessoal nao tern condigao de assumir a
responsabilidade pelo desenvolvimento, implantagao a manutengao dos servigos pretendidos, especialmente quanto aos
criterios de desempenho, disponibilidade, escalabilidade, seguranga a armazenamento de todos os dados gerados.
Portanto a opgao foi de adotar o modelo jã praticado por varios municipios do pals que e o Iicenciamento via cessao de
direitos de use (arrendamento).
2.3 De forma mais especifica espera-se dotar a Prefeitura de mecanismos tecnoldgicos que possibilitem um
gerenciamento eletronico integrado entre as Secretarias contratantes, alem :de proporcionar major conforto aos
contribuintes, pessoas fisicas a juridicas, corn a disponibilizagao de acesso da maioria dos procedimentos a obrigagoes
acessorias. geranoo desburocratizagab, transparencia a agilidade nas relagoes enie os contribuintes e a municipalidade e
ao mesmo tempo possibilitando urna gestao totalmente proativa do processo admirustrativa.
2.4 0 use de um Sistema Integrado de Informagao a Gestao essential para garanti o adequado controle e a maior
fidedignidade das informagoes relacionadas administrageo da CONTRATANTE, provendo agilidade a eficiencia na
execugao das atividades gerenciais, alem de proporcionar a implantagao de melhores praticas de mercado do em
processos criticos relacionados atjvidade final da Administragao Municipal a atender
demandas estabelecidas pelo
Orgao.
2.5- Neste sentido, o Municipio de 100/CE necessita realizar procedimento Iicitatorio, nos termos da Lei n.o 8.666/1993.
para contratar uma solugao informatizada para Gestao Integrada dos processor detrabalho, compreendendo em migragao
e conversao de dados, implantagao dos sistemas. treinamento. manutengao a suporte tecnico.
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a

2.6. JUSTIFICATIVAS PARA NAO EXCLUSIVIDADE PARTICIPcAO DE ME E EPP
2.6.1. Justifica-se a nao realizagao de exclusividade a de cotas reservadas no presente certame, qual seja, para
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte pelo tato de que, a exclusividade apesar dos itens que forem estimados,
abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a dos itens que estiverem estimados acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
serem separados por cotas, podera representar prejuizos ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado de acordo
com os seguintes motivos:
2.6.1.1. 0 tratamento diferenciado a simplificado para as microempresas empresas de pequeno porte nao tern
se mostrado vantajoso para a administragao publica municipal, principalmente em municipios a Orgaos de pequeno a media
porte. Posto que comum em licitagoes para bens divisiveis que em havendo cotas, que se verifique a cotagao corn pregos
diferentes para as mesmos itens lic tados em cotas diferentes;
2.6.1.2. Ha casos em que as pregos sao divergentes cotados por empresas diferentes, de categorias tributarias
diferentes, ou mesmo optantes pelo simples national, mas de tipos societarios diferentes a ha casos em que a diterenga de
valores cotados ocorre ate para mesma empresa, sendo esta ME ou EPP, quando participa dos dois lotes ou itens em
cotas diferentes;
2.6.1.3. Saliente-se que tais situagoes podem representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado, causando atrasos processuais para as adequagoes de pregos, assim como o transtorno de ter que se lidar corn
dois valores distintos para o mesmo item ou Iote, muitas vezes frustrando-se licitagoes ou contratagoes, por atrasos em
entregas de itens ou mesmo rescisoes contratuais, alem da Administragao nao ter suas necessidades atendidas a contento;
2.6.1.4. Outro fator importante e a garantia nos editais de licitagao do Municipio de IGO, do cumprimento das
normas contidas nos Art's. 42 a 45 da Lei n° 123/2006 a suas alteragoes, especicamente no que pertine a garantia da
apresentagao da regularidade fiscal apenas para a assinatura do contrato a na oconencia do empate ficto previsto nos Art's
44 a 45 da referida norma legal;
2.6.1.5. Nao se desconhece que a razao de ser da norma promover 0 desenvolvimento economico a social no
ambito local a regional, a ampliagao da eficiencia das politicas publicas e 0 incentivo inovagao tecnologica (artigo 47 da
LC no 123/06). Contudo, esta disposigao deve ser interpretada luz da Constituigao Federal, da Lei no 8.666/93 (que
estabelece normas gerais sobre licitagoes). A Constituigao Federal preve expressamente que no processo licitat6rio deve
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ser assegurada igualdade de condicOes a todos os concorrentes, ao passo que a Lei de Licitagiies dispoe quo este se
destina a garantir a observancia do principio constitutional da isonomia, a seleCao da proposta mais vantajosa para a
administraGao e a promogao do desenvolvimento national sustentavel;
2.6.1.6. 0 que se observa & que a Lei Complementar 123/2006 visa ampliar a participagao das ME/EPP nas
licitapoes, mas nao elevar a hipossuficiencia economica das mesmas acima do interesse publico. Dessa forma, e
importante sopesar principios pertjne tes ao presente certame como o da cotpetitividade, da economicidade a da
eficiencia, buscando-se a "proposta mais vantajosa para a administratao" conforme a vislumbrado no artigo 39 da Lei n.
8.666/93.
2.7. FUNDAMENTO LEGAL
2.7.1. 0 objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de servigos comuns de que trata o art. 3° inciso It do
Decreto Federal n% 10.024, de 20: de setembro de 2019, per possuir padroes de desempenho a qualidade
objetivamente definidos, mediante as especificagoes usuais de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio
da modalidade Pregao, na sua forma eletronica.
3. ESPECIFICACAO DO OBJETO E REFERENCIA DOS PRECOS
3.1. EspecificaGao
LOTE

ITEM

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

LICENcA DE USO DA SOLUcAO
UNID
ESPECIFICAC~pES DOS SERVI<rOS

,OTD

Val. Unit.
Medio AS
47.836,00

LICENUA DE `.USO DO WEB/APP
MES
12
SMARTPHONE.
12
LICENcA DE uS0 DO ERP WEB.
MES
36.049,86
IMPLANTAFAO
HORAS
240
643,43
CONFIGURA~AO E PARAMETRIZAQAO
DAS SOLUQQES COM ADEQUAQAO
(TERMO DE ADERENCIA) A CULTURA DA
E
DE
EDUCAQAO
SECRETARIA
UNIDADES.
0,45
MIGRAQAO DE DADOS - FUNCIONARIOS, REGISTRO 862.984
PROFISSIONAIS DE EDUCAUAO, ALUNOS,
RESPONSAVEIS, HISTORICOS, NOTAS,
ATIVIDADES, ULTIMOS 10 ANOS PARA A
SOLUQAO.
HORAS
336
355,70
TREINAMENTO A FUNCIONARIOS E
GESTORES REMOTO E PRESENCIAL
PARA A LICENQA DE USO DA SOLUQAO.
20.763,07
MES
3
IMPLANTAQAO
SUPORTE
DE
PRESENCIAL E REMOTO DA SOLUQAO.
72.751,09
4
MES
CADASTRAMENTO DIGITAL DO CIDADAO
SERVICOS MIDIA ELETRONICA
IMPULSIONAMENTO REDES SOCIAIS DA
REGIAO DE ICO. QUANTO A SOLUQAO.
21.615,33
MES
. 4
LOGISTICA E IMPLANTAUAO DAS
SOLUUOES.
VALOR GLOBAL MEDIO LOTE 01

Val. Total
Medio AS
574.032,00
432.598,32
154.423,20

388.342,80

119.515,20
62.289,21
291.004,36

86.461,32
2.108.666,41

4. CONSIDERAcOES INICIAIS
A normalizacao de processor operacionais e a disponibilidade de inovagoes tecnologicas ofertadas permitem o
desenvolvimento de novas solupiies de coleta, processamento a distribuicao de dados a/ou informagOes, aplicabilidade de
regras de negocios inteligentes a disponibilidade de informagoes operacionais, gerenciais a estrategicas que
consequentemente viabilizam a dinamICa a melhoria dos processos, promovem agOes pontuais preventivas, corretivas e
Rua Desembargador Jose Bastos, n° 200, Centro, Ico, Ceara, CEP 63.430-000
CNPJ n.° 07.669.682/0002-50 — Telefone: (88) 3561-1508

'co
PREFEFIUKA

Cidade

f

Feliz

Secn,taria da [duracao

_

evolutivas atendendo as perspectivas de reduGao de custos, aumento de resultados operacionais, administrativos,
controles, infraestrutura, conectividade,com Orgeos de controle, transparencia no contexto de Educagao, dentre outras.
A Preteitura Municipal da Cidade de ICO-CE atraves da Secretaria Municipal de Educagao vem de forma continua
desenvolvendo apoes na busca efetiva da melhoria dos processor, controles a servos educacionais ofertados ao cidadao,
nos contextos administrativos, operacionais a pedagogicos, em todas as suas Unidades Administrativas a Escolares, corn a
aplicagao correta, otimizada, adequada a responsavel dos recursos da administracao, a dentro de uma pratica constante de
uma gestao publica transparente. A realidade sistemica atual a deficitaria quanto aos processos de administraGao escolar,
integragao entre Unidades a corn Orgaos reguladores (MEC - Ministerio da Educagao; Secretaria Estadual de Educagao;
Conselho Tutelar; etc.), interoperabifdade, seguranga de dados, a outras situagoeique nao permite uma gestao eficiente e
eficaz, tal como se ter 0 entendimento Teal do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi), Merenda Escolar, Logfstica Escolar,
Infraestrutura a outras que impossibilitam o exito na Gestao.
Desta forma, a Secretaria Municipal de Educagao, perseverando na bused efetiva da melhoria da Qualidade de
Gestao da Educagao Publica Municipal, nos contextos de Gestao, Operational, Pedagdgico a de Servioos vem lancar o
edital para a contratapao de empresa,do tecnologia especializada em desenvolvimento, consultoria a fornecimento de
solugoes sistemicas operacionais, gerenciais a estrategicas, integradas, para o segmento de educagao, contemplando os
procedimentos de instalapao, configuracao, suporte a implantaGao, treinamento a usuarios, analise de aderencia a cultura
educacional da rede publica municipal, adequacao a melhorias as necessidades pdntuadas, disponibilidade dos programas
Pontes / componentes, framework de desenvolvimento, arquitetura de dados da Solugao.
A aquisigao a use de uma soluGao sistemica, corn processor inteligentes, quo permita a automatizagao e
integragao das principals areas operacionais do ambito administrativo, escolar a oyeracional da Secretaria de Educagao e
ainda aquisigao de know-how (Conhecimentos) tecnologicos pela Equipe Tecnica de TI da Secretaria Municipal de
Educagao promovera condicoes plenas para uma gestao de Qualidade, dinamica, eficiente, eficaz corn custos
gerenciaveis, e a melhoria da integragao do municipio corn o MEC (Ministerio da Educagao a Cultura), Secretaria Estadual
de Educagao, Conselho Tutelar a Orgaos de Controle a Apoio aos direitos da Infancia a Jovens. Proporcfonara a
administragao da Prefeitura Municipal da Cidade de ICO-CE um salto qualitativo a quantitativo no contexto educacional
pGblico, permitindo dentre varios beneficios diretos a indiretos, a redugao significativa de custos operacionais, a melhoria
substancial da Qualidade na relagao "Secretaria Municipal de Educagao k Unidade de Ensino (Escolas) x
Responsavel/Aluno" a na relagao 'Professor x Aluno x Pedagogicd', Integragao unificada de servigos educacionais,
controles mais dinamicos a apdmotados, maior transparencia educacional:pubica, disponibilidade de base de
dados/informagoes fntegras, amplas e/ou consolidadas, quo ao se aplicar ou utilizar-se de regras de negodos sistemicas
inteligentes (IA — Inteligencia Artificial) a agoes de BI (Business Intelligence) ter-se-a disponibilizados cenarios reais e
atualizados por area de conhecimento/atuagao quo permitirao o planejamento de agoes de governo, agilidade e
assertividade em suas agoes corretivas, preventivas ou evolutivas, refletindo de forma positiva nos indices de
desenvolvimento educacional (IDEB, Prova Brasil, etc.), na satisfagao publica de Servigos Educacionais de Qualidade e
ainda, no contexto administrativo, operational e -pedagogico da Instituigao.
5.OBJETO DOS SERVI~OS
A presente licitagao tern como objeto aquisigao, na forma de LICEN~A DE USO de SOLUcAO WEB DE GESTAO
EDUCACIONAL, corn modularidade e:processos integrados no formato ERP (Enterprise Resource Planning) quo permite
integragao de todos os dados a processos em 6nico Sistema a Base de Dados (Banco de Dados), contemplando
instalagao, configuragao, parametrizacao a disponibilidade para use em ambiente Data Center a local, treinamento
operacional de use aos usuarios, desenvolvimento de termo de aderencia corn adequagao/customizagao em contormidade
corn as caracteristicas a especificagoes tecnicas, modularidade a abrangencia a outros contextos tecnicos definidos neste
documento.
A solugao sistemica devera permitir o tratamento individual a integrado a Codas as Unidades de Ensino da Rode
Publica Municipal de Ensino do municipio, localizadas geograficamente na area territorial do municipio, contemplando as
creches, escolas a bibliotecas, tratando das modalidades de ensino Infantil, Fundamental (Faso I e Faso II), EJA (Ensino
Jovens a Adultos); Avango; a Ensino especial. Dove, ainda, estar em conformidade corn as normativas do Ministerio da
Educagao a Cultura, Secretaria Estadual de Educagao, corn os processos automatizados de calculo do CAQ (Custo Aluno
Qualidade) a corn as Legislagoes vigentes pertinentes ao contexto Municipal, Estadual a Federal.
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAcAO
6.
As Unidades de Ensino Publica do municipio quo se utiliza de solugao Sistemica, implantada a em use para apoiar
a)
a gestao operacional pedagogica paradisponibilizar dadosfinformagoes a Secretaria Municipal de Educagao para os sous
controles internos a pedagogicos, estao muito longe de atender todas as necessidades, expectativas a prover condigoes,
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neios a possibilidades ao alcance deste objeto, seja por sua arquitetura sistemica (engenharia de software - engenharia de
dados — engenharia de seguranoa), sua abrangencia tecnica operacional (modulos, submodulos, funcionalidades e
componentes), integraoao entre areas de conhecimento a entre Unidades de Ensino a de Apoio Educacional,
inconsistencias de dados a dos processor operacionais, usabilidade, interoperabilidade, deficiencia acentuada de suporte
tecnico, falta de evoluoao tecnica a adequaoao a necessidades, que dentre outros pontos a situaooes esta extremanente
carente de rn uitos aspectos tecn cos, operacionais a processuais, inviabilizando o municipio evoluir na oferta a melhoria dos
servioos publicos municipals de educaoao, na transparencia publica, na integraoao a interoperabilidade corn outros
sistenas legados do proprio municipio como de outras instituipoes externas (MC; Secretaria Estadual de Educaoao;
Conselho Tutelar; Seguranoa Publica; Educaoao Publica; etc.), nos Controles Internos, na Gestao Integrada (Individual ou
Consolidada) das Unidades de Ensino a de Apoio, nos Controles de Custos Internos a Operacionais, no Controle de
Lotaoao a Remanejamento de Profissionais da Educaoao a outros que viabilizariam uma gestao eficiente, eficaz e
dinamica.
A educaoao tern forte influencia na forrnaoao da sociedade. Atualmente,'ha necessidade de se investir em uma
b)
nova Soluoao Sistemica Educacional,'moderna, que possa atender as deficiencias/necessidades apontadas acima, que
proporcione de forma facil, simples dinamica a eficiencia a eficacia da gestao operacional integrada da educaoao,
preparar a populaoao para lidar com manejo adequado da lingua falada a escrita, do raciocinio formal a abstrato a da
informaoao, a da importante participapao da Familia no processo educativo nun mundo cada vez mais exigente,
competitivo, globalizado a no novo formato por consequencia direta da pandemia COVID-19.
c)
Para tanto a Prefeitura Municipal da Cidade de ICO-CE, atraves da Secretaria Municipal de Educagao, tom
traoado objetivos claros, corn aooes praticas a pontuais corn foco na melhoria do escopo educacional do municipio, sejam
no contexto administrativo, operacionaf, pedagogico, infraestrutura a integraoao 'lamilia — escola — comunidade". Essas
aooes buscam a evoluoao dos indices da educaoao basica, da qualidade de servioos a atividades educacionais a serem
realizados com eficiencia a eficacia, e, portanto, esta contratagao, vem de forma:transparente no trato da coisa publica,
agregar a possibilitar a conquista a materializaoao destes objetivos, perrnitindo ainda, a integraoao a interoperabilidade
entre varias areas da administraoao,publica municipal, tais como: Educaoao; Segutanoa; Transportes; Gestao de Pessoas;
Patrimonial; Cultural; a Social.
A presente aquisioao necessaria para o avanoo no processo de modernizaoao, informatizaoao, integraoao,
d)
controle a melhoria continua dos procedimentos atuais, que em geral nao sao automatizados, a que ao serem
sistematizados, promoverao os seguintes beneffcios, dentre outros
Eliminar a fragilidade do sistema atual de gestao publica educacional no que se refere a integridade de dados,
e)
disponibilidade de informaooes operacionais a gerenciais, integraoao entre. Unidades de Ensino a de Apoio,
interoperabilidade, seguranoa de dados a sistemica, usabilidade, falta de suporte tecnico, ausencia de customizaoao e
adequaoao as necessidades, gestao automatizada dos processos a procedimentos educacionais, dentre outras;
Proporcionar maior transparencia nos diagnosticos a nas proposiooes inerentes a educaoao publica municipal;
f)
g)
Articular as aooes de governo a garantir a qualidade ao ciclo de gestao das politicas p6blicas da area de
educaoao, de forma a assegurar a melhoria do servioo publico educacional aos usuarios a cidadaos;
h)
Planejamento dentro do contexto pedagogico escolar corn visibilidade operacional entre o planejado x realizado,
integrado a disponibilidade de vagas/matriculas a estrutura/referencial curricular;
Prover condiooes de planejar, sistematizar a controlar as atividades de profissionais da educaoao (professores,
i)
assistentes, coordenadores, diretores, etc.) a Alunos, promovendo a disponibilizando informaooes uteis ao planejarnento;
j)
Prover o gerenciamento do planejarnento letivo eficiente a eficaz de aula associadas a referencias bibliograficas e
conteudo didatico escolar (aulas em muitimidia; jogos; etc.), com analises entre o planejado e o realizado;
Prover a disponibilidade gratuita ao Cidadao, Responsavel/Aluno a aos Professores um Aplicativo (APPMEB) que
k)
Secretaria Municipal de Educaoao a/ou Unidades Escolares, com disponibilidade
permita a integraoao direta destes
de Servioos Ernergenciais do municipio, Campanhas a Vacinaoao corn inclusao do Contexto pandemia COVID-19, Servioos
Educacionais, Conteudos, Tele-aula, Conectividade entre as Partes, dentre outran; I)
Obter o Cartao de Vacina Digital do Aluno, Responsavel a Profissionais/Puncionarios da Secretaria Municipal de
Educaoao para efeitos de acompanhaihento a prevenoao de Educaoao, com integraoao com a Secretaria Municipal de
Educaoao para efeitos de entendimento.das Campanhas a Vacinaoao na Secretariae Unidades de Ensino;
Otimizaoao, padronizaoao e'personalizaoao de atividades operacionais dos processes a procedimentos, com
m)
reduoao significativa de tempo de execuGao, perrnitindo o aumento da capacidade de observaoao gerencial a de resultados
operacionais/administrativos;
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n)
Evolucao qualitativa do desenvolvimento educacional pedagogico, corn reflexos positivos diretos nos indicadores
educacionais da instituigao a do MEC, tal como o IDEB;
Integracao da escola dentro dos contextos ¶arnilia x Alunos x Comunidade x Professores", fazendo-se a boa
o)
pratica da responsabilidade socio-educational;
Identificacao do custo operacional de cada Unidade de Ensino (Escolas) ,dentro de varios cenarios de avaliapao e
p)
comparativo corn o desempenho de resultados pedagogicos;
q)
Calculo automatizado do Custo Aluno Qualidade (CAQ) a partir de dados extraidos automaticamente de
operacoes sistemicas que definem os valores para os insumos de estrutura de funcionamento, trabalhadores da educacao,
gestao democratica a de acesso a perrnanencia definidos pela legislapao vigente;
r)
Disponibilizar, em tempo real ,informaGoes cornpletas de desempenho escolar corn visoes individuais (do aluno),
por Etapas (Ensino Infantil a Fundamental), Modalidade (Ensino Regular; EJA; Educacao; Especial; etc.), Serie/Curso
/Curso /Turma, Materia a Professor;
Disponibilizar aos profissionals da educacao, em tempo real, para a tomada de decisoes ou pratica de awes
s)
preventivas, corretivas a evolutivas, de informapoes referentes aos contextos de: Unidades de Ensino; gestao de
profissionais da educaçao; gestao de responsaveis a/ou pais de alunos; gestao de planejarnento escolar; gestao de
atividades escolares; gestao pedagogica; gestao de secretaria escolar; gestao de eonteudo escolar; gestao de frequencia
escolar corn controle de evasao escolar, gestao de biblioteca; pesquisas institucionafs; etc.;
t)
Disponibilizar informacoes de desempenho, indices a estatisticas referentes a: funcionarios; pedagogico;
operacional institucional; financeiro; biblioteca; Educa Censo; Prova Brasil; etc.;
Permitir a gestao a controle automatizado de todo o processo de matriculas de alunos, desde o momento da
u)
reserva de vagas ate a efetivarao da matricula, corn inteligencia de distribuicao de vagas em conformidade corn as
caracteristicas pontuafs do aluno a corn a melhor logistica de Unidade de Ensino (Escolas) aplicada ao seu enderego
residential;
Permitir o registro de necessidade de uniforme escolar a material didatico no ato da matricula, possibilitando um
v)
provisionarnento antecipado na necessidade de aquisicao destes hens, prornovendo a aquisigao adequada a justa ao
quantitativo necessario, corn aproveitamento de quantidades disponiveis em estoque;
Permitir 0 registro a controle de atividades extraclasses e/ou extracurriculares ao aluno, dentro do universo de
w)
disponibilidades destes pela rede municipal de ensino, corn objetivo aumento da qualidade de ensino a insercao do aluno
nas boas praticas socio educacionais;
Possibilitar o registro a analise de frequencia de funcionarios, professores a alunos, corn disponibilizagao de
x)
inforrnagoes estatisticas a operacionais de evasao funcional a evasao escolar;
y)
Disponibilizar funcionalidades; de pesquisa de enderegos atraves de praticas sistemicas de georeferenciamento
para: funcionarios; professores; alunos; escolas; orgaos governamentais; a ainda, de livre escolha de um ponto a outro;
Permitir a integracao funcional a de servicos de comunicaGao interna a externa atraves de componentes de envio
z)
de mensagens SMS, agenda de atividades, agenda de contatos, disponibilidade de arquivos a acessos automaticos de
outras solupoes sistemicas,
Oferecer funcionalidades de controle financeiro de receitas a despesaa_de Escolas disponibilizadas de forma
aa)
direta, ambas corn disponibilidade de relatorios de fechamento financeiro a contabil, dentro de padroes pre-definidos.
7. CARACTERISTICAS DA SoLucAo SISTEMICA
Para o atendimento as condicoes a necessidades operacionais, gerenciais, administrativas a estrategicas da
Gestao Educational do municipio, a necessario que a solucao sistemica pretendida possua a/ou permita mecanismos de
comunicarfao corn os sisternas utilizados pela Prefeitura Municipal da Cidade de IC0-CE, a ainda, que esteja em
conformidade corn as especificidades` descritas nos itens deste Termo de RefetQncia, devendo a solucao atender por
completo as caracterfsticas a especiticacoes abaixo descritas.
8. CONSIDERAcOES GERMS
As consideracoes abaixo sao extremamente importantes para o contexto tecnico operacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAcAO, prornovendo o aumento know-how (conhecimento) a avanco tecnologico operacional de
atendimento as necessidades de ajustes de regras institucionais, manutencoes Corretivas, evolutivas a de melhorias a
gestao tecnica sistemica a operacional da Solucao Sistemica da Educagao P4blica Municipal, possibilitando serem
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realizadas corn maior abrangencia; em tempo habil, corn reduGao de custos, seguranoa, interoperabilidade a evoluoao
continua. Devera no minimo possuir a estar em conformidade corn todas as consideragoes descritas abaixo:
a)

S

S

Todas as funcionalidades sistemicas a caracteristicas descritas nos itens 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7,
4.1.8, 4.1.9 a 4.2 corn seus respectivos subitens sao de carater obrigatorio, necessarias ao contexto operacional
e gerencial da Secretaria Municipal de Educaoao a suas Unidades de Ensino a de Apoio, devendo efetivamente
constar na soluoao sistemica, objeto de contrataoao deste Termo de Referencia, sob pena de desclassificaoao.
b)
Durante o periodo de atendimento ao objeto contratual, a criterio a pot solicitaoao da Secretaria Municipal de
Educaoao, os cadastros, b ias, relatorios, formularios, graficos a 'iegras de negocios apresentados e
disponibilizados na Soluoao Sistemica, objeto deste docurnento, deverao ser adequados a customizados pela
empresa contratada a fim deatender sua realidade cultural a de necessidades operacionais da Instituipao;
A Soluoao Sistemica devera estar desenvolvida a disponibilizada em plataforrna totalmente web, devendo, por
c)
questoes tecnicas a operacionais de interoperabilidade, manutencao a evoluoao sistemica da Secretaria de
Educaoao ter lido, preferencialmente, desenvolvida na linguagem de pro9rarnagao Dot Net (.Net/C#);
A Soluoao Sistemica relerenciada neste documento devera possuir arquitetura padronizada, garantindo e
d)
permitindo a evoluoao de novas versoes, atualizaGoes tecnologicas, nelhorias a adequaooes para permitir a
adequaoao da Soluoao ao cenario operational da Secretaria Municipal de Educaoao;
As bases de dados (banco de dados) aplicadas a utilizadas pela Soluoao Sistemica, especificada neste Termo
e)
de Referencia, devera obrigatonamente atender aos itens abaixo, sendo:A base de dados (banco de dados) utilizada pela Soluoao Sistemica devera ser um SGBD (Sistema de Gestao de
f)
Banco de Dados) que tenha arquitetura relational de alto padrao, alto nivel de desempenho, seguranga, integridade de
dados a capacidade de registros internas nas tabelas, a deverao ser instaladas, configuradas a irnplantadas fisicamente em
equiparnentos (computadores servidores) distintos, estando estes dentro ou fora de um cenario de virtualizaoao, servidores
(computadores) locais a/ou em Data Center (ambiente de nuvem);
g)
A Soluoao Sistemica devera disponibilizar aos seus usuarios credenciados informaooes operacionais a gerenciais,
em tempo real, atraves de componentes de consultas e/ou relatorios a/ou graficos, permitindo ao usuario a tornada de
aooes rapidas a decisoes estrategicas eficazes a rnelhoria continua da Gestao Educational;
h)
A Soluoao Sistemica devera contemplar o conceito a calculo do CAQ .(Custo Aluno Qualidade) estando em
conformidade corn as orientaooes a exigencias legais, observando-se: Constituioao Federal de 1988 (Artigo 206); Emenda
Constitutional 53/2006; Leis 9.394/1996 (LDB), 11.494/2007 a do CNE (Conselho National de Educaoao) que tratam dos
padroes minirnos de qualidade de ensino para a Educaoao Basica Publica;
A Soluoao Sistemica devera atender a atual legislaoao brasileira, a estar em conformidade corn as normativas dos
i)
Orgaos Reguladores a Leis, a devera ser disponibilizada em sua totalidade no idiom Portugues Brasileiro;
j)
A Soluoao Sistemica referenaada neste documento devera possuir conceito de interoperabilidade, permitindo de
forma eficiente a pratica a comunicaoao/conexao corn outras soluooes sistemicas contratadas ou de use pela administraoao
publica municipal, atraves de exportagao de informaooes/dados via arquivos, tendo-se a opoao minima de arquivos tipo
TXT (Texto), XLS/XLSX (Planilha Eletronica), RTF, HTML, CSV, PDF e MHT.
9. ABRANGENCIA DA soLuCAo SISTEMICA
0 contexto de Abrangencia da Soluoao Sistemica deixa definido ao quanto esta deve atender de forma integrada, de forma
individual a consolidada, a Secretaria de Educaoao a suas Unidades de Ensino a Apoio dentro dos contextos descritos nos
itens abaixo, provendo a mesma uma gestao plena, dinamica, agil, segura, eficiente a eficaz, corn transparencia e
qualidade tecnica operational. Devera no minimo possuir todas as caracteristicas descritas abaixo de abrangencia tecnica:
A Soluoao Sistemica devera abranger todas as areas de conhecimento processos, procedirnentos, descripoes
a)
tecnicas, componentes sistemicos a funcionalidades especificadas neste Termo de Referencia abrangendo-se a utilizaoao
pela Secretaria Municipal de Educaisao.e a todas as Unidades de Ensino a de Apoio que fazem parte da Rede de Ensino
Publica Municipal.
Devera ser garantido que a Soluoao Sistemica seja concebida (construida) em um unico Projeto Sisternico, que
b)
possua modulos, submodulos a funcionalidades minimas necessarias descritas neste Termo de Referenda a que atenda
aos objetivos pretendidos dentro da abrangencia do Objeto contratado, a ainda devera contemplar obrigatoriamente, no
minimo, todos os itens abaixo:
Informaooes sobre INDICADORES EDUCACIONAIS E INFORMACOES ESTATISTICAS referente a Matriculas,
c)
Credito/Permuta de Disciplinas (EJA), Alunos a Responsaveis, Planejamento de Aulas/Atividades, Atividades a Frequencia
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de Alunos; Avaliagoes/Notas/Medias„ Desempenho do Aluno, Transferencias de Alunos, Ocorrencias disciplinares,
Recursos Humanos, Cursos a Turmas;:
Desempenho, Indices a Estatisticas de Colaboradores/Profissionais da Educacao, Pedagogico, IDES, Prova Brasil,
Educacenso, ENEM, dentre outros;
d)
Gestao de Apoio Operational Administrativo corn COMPONENTES/FUNCIONALIDADES DE APOIO
ESTRATEGICO OPERACIONAL, dentre estes obrigatoriamente deve a Solucao disponibilizar: a) cadastramento de dados;
b) mensagens SMS; c) Agendamento a Controle de Atividades, Tarefas a Compromissos; d) painel gerencial (dashboard);
e) catalogo automatizado de servidores/colaboradores; f) Upload (Enviar dados) / Download (Baixar dados); g)
cadastramento a visualizacao de Informativos; h) pesquisa de endereco a roteiros de acesso por processo de
georeferenciamento; i) Catalogo de Favoritos Web; j) Sistemas Publicos / Solucoes Coorporativas; k) Procedimentos
Operacionais de Atividades (Ajuda Operational); I) Sistemas Coorporativos Pubilcos; m) Troca de Unidade de Ensino
(Escolas);
SECRETARIA ESCOLAR corn processos operacionais para: Efetivapao de matriculas; Reserva de Vagas;
e)
Renovacao de matriculas; Informagoes operacionais sobre matriculas; Materiais (Livros a Vestuarios);
Cadastro/Informacaes de Alunos; Cadastro/Informacoes de Responsavel do Aluno; Calendario Escolar; Declaracoes no
Padrao Institutional/Escolar; Solicitapao de servicos de Secretaria Escolar; Dtario de Classe On-Line; Controle de
Frequencia de Alunos; Controle de lancamento de notas a medias; Controle Escolar de Avaliacoes a Resultados; Controle
de Historico Escolar, Controle de Transferencias Internas a Externas; Controle autolpatico a proativo de enceramento anual
de atividades letivas; Controle de Diplomas; Controle de Serie/Curso; Controle de Turma;
f)
PEDAGOGICO corn processos operacionais, dentre estes obrigatoriamente: Planejamento de Matriculas;
Planejamento de Aulas a Atividades Ietivas; Gestao de Dados de Professores; Gestao de dados de Alunos; Controle de
informapoes de alunos Especiais; Controle de E-Mails/Comunicagao a Alunos/Responsaveis; Controle de ocorrencias
disciplinares,
CONTROLE OPERACIONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCAQAO / PROFESSORES corn processos
g)
operacionais, dentre estes obrigatoriamente: Planejamento de Aulas a Atividades Letivas; Diario de Classe On-Line;
LanGarnento de Frequencia de alunos; Lancamento de notas a medias de alunos (individuais a consolidadas; integras ou
nao corn a frequencia); InformaGoes de alunos; Informacoes de Calendario Escolar; Registro de Ponto Funcional;
h)
GESTAO DE BIBLIOTECA corn processos operacionais, dentre estes obrigatoriamente: Cadastro de acervo
bibliografico; Reserva de emprestimo de acervo; Registro de baixa de emprestimo;Jniormapbes operacionais de biblioteca;
Gestao de usuarios de biblioteca;
i)
GESTAO DE ADMINISTRAT#VA E RECURSOS HUMANOS corn processos operacionais para o contexto de
Servidores a Colaboradores, dentre estes obrigatoriamente: Agenda de endereGos a contatos; Controle cadastral a de
inforrnacoes; Controle de cursos a forrnapao academica; Controle da evolusao Funcional; Controle de ocorrencias
administrativas; Controle de ocorrencias de Educacao funcional; Controle de rnovimentacao Funcional; Controle de
beneficios funcionais;
GESTAO ORQAMENTARIA E FINANCEIRA DE UNIDADES DE ENSINO'(ESCOLAS) a de Apoio corn processos
j)
operacionais, dentre estes obrigatoriamente: Planejamento financeiro de receitas a despesas; Contas a Receber, Contas a
Pagar; Controle de Receitas a despesas fixas; Controle de Fluxo de caixa; a Desernpenho Financeiro;
Controle Operational Contabil das Unidades de Ensino (Escolas) a de Apoio corn processos operacionais, dentre estes
obrigatoriamente: Cadastrarnento de Plano de Contas Contabil adequada ao modeuo do Municipio a de Centro de Custos;
Emissao do Balancete Contabil corn base na movimentapao financeira da Unidade a classificacao contabil automatica de
Receitas a Despesas,
CONTROLE DE SAUDE ESCOLAR / CONTROLE DE VACINAS E VACINAQAO
K)
I)
Controle Operational de ESTOQUE DAS UNIDADES DE ENSINO (Escolas) a de Apoio corn processos
operacionais, dentre estes obrigatoriamente: Controle cadastral de :tens de estoque; Lancamentos de entrada a saida de
itens de estoque; a relatorios corn informacoes da rnovimentacao a de saldo de :tens de estoque;
10.
ROTINAS DE ACESSO E SEGURAN~A DA SOLUCrAO SISTEMICA
a)
0 contexto de seguranca ni Solu@ao Sistemica a fundamental a necessario, seja na usabilidade, como na
qualificacao, acesso a use de dados a informacoes, sendo necessario que a Solugao tenha mecanismos internos de regras
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e programagao que possibilitem este cenario a que registrem todas as awes de usuarios, devendo no minimo possuir, sera
excerao, as caracteristicas descritas abaixo:
A Solugao Sistemica devera possuir rotinas de seguranga de sua utiliza$o, corn registro de todas as atividades
b)
realizadas pelo Usuario em tabela especifica no banco de dados para Registro de Atividades do Usuario (LOG), onde:
c)
As informagoes de Registro de Atividades do Usuario (Log) deverao ser disponibilizadas, atraves de
funcionalidade especifica de relatorio, a ser emitido a partir de parametros informados (Funcionalidade sistemica; Unidade
de Ensino (Escolas) ; Usuario; Acao tomada pelo usuario; Data de infcio a data de fim de pesquisa de acessos) e o relatorio
devera fornecer no minimo os seguintes dados: Data a Hora do acesso; NUmero do IP do local de acesso; NUmero do
Acesso do Usuario; Nome da funcionalidade acessada; Agao realizada pelo Usuario; Nome da tabela aplicada a
aGao/funcionalidade;
A Solugao Sistemica devera'apresentar uma interface (tela) Unica de acesso pelo Usuario, com Unico Login e
d)
Senha, que a partir de regras de vatidapao, apos obtenGao de "Login" a "Senha", devendo contemplar no minimo os
seguintes itens:
e)
Devera ser permitido o acesso a Solugao Sistemica apenas de usuarios previamente cadastrados na base de
dados da Solugao Sistemica a que estejam credenciados corn status de "Ativo" aonso da mesma, podendo ser servidores
ou terceiros devidamente cadastrados em tabela de dados Unica a especifica no banco de dados;
A senha registrada pelo Usuario ao seu Login/Acesso devera estar cripngrafada na base de dados da Solugao
f)
sistemica, impossibilitando sua visualizacao a entendirnento mesmo que em seja efetuado acesso direto a esta informagao
na Base de Dados,
Corn um Acesso Unico o Usuario podera ao se logar (entrar) na Solugao Sistemica a acessar uma ou varias
g)
Unidades de Ensino ou Apoio cadastradas a corn situagao cadastral "Ativa", a estas Unidades associadas previamente ao
mesmo, devendo cada Unidade associada ao Usuario estar associada um Perfi( de Navegabilidade cadastrado para a
respectiva Unidade;
h)
Ao contexto de Perfis de Navegabilidade dos Usuarios, deve ser observado:
A soluGao sistemica devera permitir ter varios pertis de navegabilidade ao Usuario, sendo que para cada Unidade
i)
(Escola) associados ao Usuario havers um Unico Perfil. A cada Pert de Navegabilidade serao associadas a Modulos,
Submodulos a Funcionalidades Sistemicas existentes na Solugao Sistemica que estejam corn situagao cadastral "Ativa",
que serao apresentadas a disponibilizadas ao usuario, de forma facil a dinamica.
j)
Devera haver componente sstemico de visuaiizacao de Acesso a Navegabilidade do Usuario que consiste na
visualizagao pelo proprio usuario logado de suas awes de navegabilidade a acesso a Funcionalidades da Solugao
Sistemica, corn objetivo de transparencia de agoes operacionais a navegabilidade a de seguranga de use deste usuario.
Deve ser contemplado, dentre outras, no minimo as caractertsticas a especificagoes descritas abaixo:
I) 0 componente sistemico devera ser disponibilizado somente para 0 usuario logado na Solugao Sistemica, corn
informagoes respectivas a este e, ao: acessar o componente, no contexto de visualizagao, este devera apresentar ao
usuario, no formato de lista, os Ultimos acessos realizados pelo usuario, devendo apresentar no minimo os Ultimos 50
(cinquenta) acessos realizados contemplando: Data; Hora (no formato HH:MM:SS)rA atividade sistemica realizada; A agao
realizada pelo usuario; Em qual Unidade de Ensino (Escolas) ou de Apoio foi feito o acesso; e o enderego do equipamento
(numero do IF) utilizado pelo usuario para o acesso.
A Solugao Sistemica devera ter em seus relatorios impressos, prefereneialmente no seu rodape, o registro de
m)
seguranga de impressao, devendo sef.apresentado no minimo as seguintes infoonagoes no relatorio: NUmero do IF do
equipamento que solicitou a impressao; Identificagao da Unidade Institucional a qual o Usuario que demandou a impressao
esta cadastrado; NUmero da Matricula do Usuario que demandou a impressao; Data:e horario da emissao do relatorio.
n)
Devera haver no banco de dados da Solugao Sistemica tabela de dados especifica de cadastro de usuarios, onde
e necessario contemplar/atender aos itens abaixo:
Para ser um Usuario da Solugao Sistemica, este devera Star previamente cadastrado como
o)
Colaborador/Funcionario em tabela de dados propria no Banco de Dados, devendotaver a identificagao do relacionamento
de dados entre as tabelas de dados ee'Usuario corn a de Colaborador/Funcionario;
p)
Devera haver Interface (tela) propria de cadastramento de Usuarios, onde devera constar no minimo as seguintes
informagoes de seguranga: Unidade Institucional de Cadastro do Usuario; Login de Acesso; Foto do Usuario; Localizagao,
E-mail, Telefone Fixo a Telefone MOvet do Usuario; Situagao cadastral do Usuario a data da Situagao Cadastral; Indicagao
para escolha de dias da semana (Segunda-feira a Domingo) ao qual o usuario podera ter acesso a Solugao Sistemica;
Indicagao para registro do horario (Inicio a Termino) de utilizagao da Solugao.
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q)
Para calla Usuario devera haver assinalamento de use Cu nao das seguintes awes: Fazer captura de impressao
digital de Funcionarios a Colaboradores Fazer a manutencao (inclusao, alteracao eexclusao de) de Frequencia Funcional;
Fazer a Reserva de itens de Biblioteca Escolar; Utilizar-se de servicos de Mensagem SMS; Fazer alteracao de parametros
de Matrfcula Escolar, Fazer lancamento'de notas/medias de Alunos; Fazer lancamento de Frequencia do Aluno;
r)
A senha de acesso do Usuario devera ser armazenada criptografada em formato hexadecimal, sem que ninguem,
em nenhum momento, de qualquer forma ou meio, possa identifica-la, devendo-se, no minimo, na Solucao Sistemica estar
inserido as seguintes regras sistemicas sobre este contexto:
s)
A Senha inicial sera gerada de forma automatica no ato do cadastramento do Usuario a esta sera o codigo do
CPF (Cadastro de Pessoas Ffsicas)'do:Usuario obtido da tabela de dados de Colat~orador/Funcionario do Banco de dados
da Solucao Sistemica. A validade da senha inicial sera de ate 60 minutos;
t)
A Troca de Senha pelo Usuario devera ser em componente sistemico especifico, disponibilizado para o mesmo na
Solucao Sistemica, a devera ser propna a somente a correspondente ao usuario logado. 0 Reset (restabelecimento) da
Senha Initial do Usuario devera ser atraves de Funcionalidade Sistemica especifca a devera ser feito corn as mesmas
regras estipuladas no item 4.3.7.1.
u)
Em toda a Solucao Sistemica, em todas as interfaces (telas), para fins de seguranca a entendimento de
conformidade de seguranca de acesso, devera estar visivel a Identificacao do usuario Logado a da Unidade Institucional
(Secretaria de Educacao; Unidades de Ensino; Unidades de Apoio) em que o mesmo esta desenvolvendo atividades,
devendo-se no minimo contemplar: Identificacao do Usuario Logado a Foto do Usuario; No contexto de Unidade
Institucional a qual o mesmo esta desenvolvendo atividades devera no minimo ser apresentado: Nome da Unidade de
Ensino (Escolas) ou de Apoio; Nr mero de Telefone da Unidade.
v)
Para o atendimento as condi@oes a necessidades operacionais, gerenciais a estrategicas da Gestao Educational
do municipio, a necessario que a solu¢ao sistemica pretendida possua e/ou permits mecanismos de comunicacao com os
sistemas utilizados pela Prefeitura Municipal.
11.
CARACTERISTICAS TECNICAS SISTEMICAS
0 contexto de Caracteristicas Tecnicas da Solucao Sistemica a fundamental a necessario para que se obtenha velocidade
operacional a dinamismo nas atividades de trabalho do usuario, promovendo facilidades de navegacao segura a pontual,
diminuicao do tempo de execucao de tarefas a reducao de passos de execucao dasatividades com a obtencao da melhoria
continua da qualidade de atendimento aos servicos de Educacao, devendo no minimo possuir todas as caracteristicas
descritas abaixo:
a)
A Solucao Sistemica devera possuir arquitetura a interfaces (telas) desenvolvidas dentro das boas praticas de
usabilidade, navegabilidade a interatividade;
b)
A Solucao Sistemica devera disponibilizar funcionalidades que permitam o cadastramento a manutencao
(inclusao, alteracao a exclusao) de :dados de auxiliares", que sao utilizados:nos processor de cadastramento de
informacoes, com o objetivo de fomentar a permitir a normatizacao de dados, tais como tabelas de tipo de imovel, tipo de
contrato, tipo de residencia; tipo de cobertura; tipo de telefone; tipo de endereco; dentre outras;
A Solucao Sistemica devera possuir caracteristicas que permitam uma flexibilidade operacional, de facil
c)
usabilidade, navegabilidade a integracao dinamica, onde devera estar desenvolvtda a possuir o maximo de ate 3 (tres)
niveis de navegacao, sendo:
d)
0 primeiro nivel de navegacao deve ser a tela principal que permita ao usuario navegar, em um rinico piano, de
forma facil a dinamica ter o entendimento visual, independente, dos modulos, submodulos a de suas respectivas
funcionalidades, a ainda ter a sua disposicao o acesso aos componentes sistemicos de apoio, seus riltimos acessos,
graficos com informacoes em tempo real, e a possibilidade de trocar a Unidade Ensino (Escola) ou de Apoio a qual
desenvolvera atividades em conformidade com as associadas ao seu perfil de acesso cadastrado;
e)
0 segundo nivel de navegacao devera ser uma tela apresentada a partir de uma funcionalidade escolhida na tela
principal (primeiro nivel) e devera contemplar, dentre outras, no minimo as seguintes caracteristicas a especificacoes:
Os filtros de busca de informa@oes a serem regatadas a partir dos campos de dados especificos disponibilizados.
a)
Devera possuir busca de campos de nomes de forma rapida, aplicando-se, quando for o caso, busca fonetica;
b)
A apresentacao de dados ou informacoes coerentes a conformidade com o.filtro de busca;
A disponibilidade de acessara tela de terceiro nivel apos o usuario clicar na linha de dados da resultante da
c)
busca, para acesso a/ou edicao de dados completos correspondente a pesquisa feita pela funcionalidade;
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A disponibilidade em local visivel, da identificaoao do caminho sistemico em que o usuario esta percorrendo,
d)
sendo: Modulo; Submodulo; e a Funciorialidade em execuoao;
f)
0 terceiro nivel de navegaoao devera ser uma tela de apresentaoao, edioao ou inclusao de dados pertinentes a
funcionalidade escolhida pelo usuario, cujo seu acesso sera oriundo da escolha no Segundo nivel ou ainda da necessidade
do usuario na inclusao de um novo registro a partir do link, botao ou icone correspoadente ao "cadastramento" (inclusao) de
um nova registro;
g)
Devera apresentar desde a tela inicial (primeiro nivel) a durante toda a navegaoao a utilizaoao da Soluoao os
seguintes itens: a) Identificaoao do usuario logado contendo: Nome completo; Numero da sua matricula funcional; Nome do
cargo/funoao; Nome da Unidade Funcional esta cadastrado; foto do usuario logado; b) Identificaoao da Unidade de Ensino
(Escola) ou Unidade de Apoio a qual o usuario esta acessando desenvolvendo atividades, devendo apresentar: Nome
completo da Unidade que esta fazendo o acesso; Nome da Cidade a OF (Siglado Estado); telefone de contato desta
Unidade; e a Logomarca ou Brasao Institucional da Unidade; c) o numero do acesso do usuario, a data a hora do ultimo
acesso, e a identificaoao de lP (Numero de Identificaoao do computador na rede) a qual fez o Login a esta conectado a
Soluoao;
h)
0 primeiro nivel de navegaoao deve ser a tela principal que permita ao usuario navegar, em um unico piano, de
forma facil a dinamica ter o entendimento visual, independente, dos modulos, submodulos a de suas respectivas
funcionalidades, a ainda ter a sua disposioao o acesso aos componentes sistemicos de apoio, seus ultimos acessos,
graficos corn informaooes em tempo real, e a possibilidade de trocar a Unidade Ensino (Escola) ou de Apoio a qual
desenvolvera atividades em conformidade corn as associadas ao seu perfil de acesso cadastrado;
i)
Na tela inicial, ou primeiro nivel, devera ter as seguintes caracteristicas:
a)
Uma area especifica para a visualizaoao de todos os modulos disponibilizados ao usuario em conformidade corn
seu Pertii de Acesso.
b)
Uma area especifica para a visualizaoao de todos os submodulos :associados ao modulo escolhido em
conformidade corn seu Pertii de Acesso do Usuario;
C)
Uma area especifica para a visualizaoao de todas as funcionalidades disp_oniveis para associados ao submodulo
escolhido em conformidade corn o Perfil de Acesso do Usuario;
d)
Uma area especifica para a visualizaoao de graficos pertinentes aos modulos a submodulos ou grupos de
informaoao em conformidade corn o componente de "painel gerencial" descrito neste documento;
j)
Na Soluoao Sistemica os relatbrios emitidos a partir de uma funcionalidade:de "relatorio" deverao ser emitidos corn
as seguintes caracteristicas
a)
Ao ser executado o relatorio devera ser apresentado ao usuario a mensagem de que o mesmo esta sendo gerado,
e em nao havendo dados a ser mostradolimpresso entao devera ser mostrado ao usuario uma mensagem de aviso a
respeito;
b)
0 relatorio devera ser mostrado (disponibilizado) ao usuario primeiramennte na tela (monitor), contemplando a
controle a visualizaoao de paginas (pagina inicial a pagina final), permitindo ao usuario as seguintes aooes:
Visualizar uma pagina especifica, a escolha do usuario, apenas o mesmo informando o numero da pagina do
a)
relatorio que deseja visualizar;
Navegar pagina a pagina no sentido "proxima pagina" ou "pagina anterio(, ou ainda it para a ultima pagina ou it
b)
para a primeira pagina do relatorio;
Gravar (exportar) o relatorio em pelo menos nas seguintes formas: PDF; XLS; XLSX; RTF; MHT; HTML; TEXTO;
C)
CSV; IMAGEM. 0 relatorio devera ser apresentado em uma nova janela (tela);
Permitir a pesquisa, no padrao Windows, em todo o relatorio, de um determinado texto/conteudo, possibilitando
d)
que esta pesquisa seja feita pot parte ou pelo todo do texto/conteudo a ainda para o inicio ou para o fim do relatorio a partir
da pagina que esta sendo visualizada;
0 relatorio devera apresentar cabeoalho personalizado que devera contemplar: Logomarca ou brasao da
C)
instituioao; Nome da Unidade de Ensino (Escola), endereoo completo, telefone a e-mail de contato correspondente a
Unidade logada; Paginaoao (numero de pagina e o total de paginas); a Data a Hora de emissao do relatorio. No rodape de
cada pagina devera ser impresso o nurhero do IP (Internet Protocolo) do computador solicitante juntamente corn a matricula
do usuario logado a Unidade funcional do solicitante, a data a horario da emissao do relatorio;
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d)
0 relatorio devera apresentar o titulo do mesmo e a impressao dos dados de parametros escolhidos a/ou
aplicados no filtro de emissao do mesrno, a este titulo podera ser alterado por funcionalidade propria disponivel a existente
na Solugao;
k)
A grid disponibilizada para o usuario, resultante dos filtros de pesquisas a parametros existentes nas telas do
segundo nivel de navegagao, devera6possuir a apresentar processo de controle de paginaeao de registros informando a
pagina initial a final, o posicionamento'-de registros da pagina a da quantidade total de registros, e a possibilidade de o
usuario it a proxima pagina ou a ultima pagina, retornar a pagina anterior ou a primeira pagina, ou ainda it para uma pagina
especifica.

A

A

12.
DEFINIcAO SISTEMICA PARA 0 CONTEXTO DE INDICADORES..EDUCACIONAIS E INFORMAcOES
.
ESTATISTICAS
No contexto de Indices a Indicadores Educacionais a Informagoes Estatfsticas, deverao constar no minimo os seguintes
processos/funcionalidades:
a)
Devera haver Funcionalidade sistemica que permitam ao Gestor PUblico visoes estatisticas pontuais corn os
resultados internos promovidos pela Rede de Ensino disponibilizando informagoes consolidadas a evolutivas de calla area
operational relacionada a Educaeao possibilitando a tomada de aeoes preventivas, corretivas a/ou evolutivas no cenario
educational;
b)
Devera funcionalidades sistemicas que apresentem os Indicadores de Ser'idores Publicos da Educaeao, devendo
para cada funcionalidade haver filtros de pesquisa que possibilite ver informagoes especificas ou de todo o cenario a deve
apresentar um quadro demonstrativo a um grafico que reflita o quadro demonstrativo. Os dados apresentados devera ser
resultantes de pesquisa em tempo real, ou seja, devem refletir a realidade do fato no momento da execueao da
funcionalidade a devem ser oriundos dobanco de dados da solugao.
c)
Devera funcionalidades sistrmicas que apresentem os Indicadores. Pedagogicos, devendo para cada
funcionalidade haver filtros de pesquisa que possibilite ver informagoes especificas ou de todo o cenario a deve apresentar
um quadro demonstrativo a um grafico que reflita o quadro demonstrativo. Os dados apresentados devem ser resultantes
de pesquisa em tempo real, ou seja, devem ref letir a realidade do fato no momenta da execugao da funcionalidade a devem
ser oriundos do banco de dados da soluFao;
d)
Devera funcionalidades sistemicas que apresentem os Indicadores Externos de Educaeao.
Devera funcionalidades sistemicas que apresentem quadros estatisticos que permitam aos gestores a analise de
e)
cenarios para entendimento pontual agregando na tomada de decisoes preventivas, corretivas a evolutivas do contexto da
Secretaria de Educaeao a de suas Unidades de Ensino (Creches a Escolas. Para cada, deve haver filtros de pesquisa que
possibilite visualizar informagoes especificas ou de todo o cenario. Os dados apresentados um grafico que ref lita o quadro
demonstrativo. Os dados apresentados devem ser resultantes de pesquisa em tempo real, ou seja, devem refletir a
realidade do fato no momento da execueao da funcionalidade a devem ser ornindos do banco de dados da solugeo.
Deverao ser disponibilizadas no minimoas opcoes de funcionalidades descritas abaixo:
Distribuigao de funcionarios da Secretaria de Educaeao por Unidade de Ensino (Escolas) (creches a escolas) por
f)
tipo de contrato (Exemplo: Efetivo. Servidor publico; Cargo Comissionado; Estagiarios; Contratos Pessoa Juridica; etc.);
g)
Media escolar por disciplina (materia) das turmas de Serie/Curso de uma modalidade a Unidade de Ensino
(Escolas) especifica dentro de ano letivo escolhido. Deve apresentar a media gera( de cada turma em todas as disciplinas
(materias) e a media geral da disciplina (materia) em todas as turmas;
Media escolar por Serie/Curso de unidades de ensino (creche a escdlas)'uma Modalidade de Ensino especifica
h)
dentro de ano letivo escolhido. Deve apresentar a media geral das Serie/Curso por Unidade de Ensino (Escolas) e a media
geral da Serie/Curso de todas as unidades de ensino;
i)
Desempenho escolar por Serie/Curso a Unidades de Ensino (Creches a Escolas) dentro de um ou varios anos
letivos de informagoes existentes na Lase de dados. Deve apresentar a media geral dos anos letivos apresentados para
cada Unidade de Ensino (Escolas) a tambem de todas as unidades de ensino em seus respectivos anos letivos;
j)
Desempenho escolar das Modalidades de Ensino (Exemplo: Ensino Infantil; Ensino Fundamenta — Fase I e II;
EJA; etc.) por Unidades de Ensino (Creches a Escolas) dentro de um ano letivo escolhido a de informagoes existentes na
base de dados. Deve apresentar a media geral de cada modalidade em todas as unidades de ensino a para cada Unidade
de Ensino (Escolas);
Rua Desembargador Jose Bastos, n° 200, Centro, Ico, Ceara, CEP 63.430-000
CNPJ n.° 07.669.682/0002-50 — Telefone: (88) 3561-1508

PREEECPURA

r

'Co
Cidcrde Felix

Secretaria cia Gdvcacao

k)
Desempenho escolar das disciplinas (materias) cadastradas dentro de uma Unidade de Ensino (Escolas) (creche
ou escola) para um ou varios anos letivos. Deve apresentar a media geral de cadadisciplina (materia) para os anos letivos
apresentados e a media geral de todas as disciplinas (materias) apresentadas por ano letivo.
13. COMPONENTES/FUNCIONALIDADES DE APOIO ESTRATEGICO OPERACIONAL
a)
Os componentes a funcionalidades de apoio estrategico operacional da Soluoao Sist@mica possibilitarao a
eficiencia a eficacia plena de resultados operacionais das atividades dos Usuarios da Soluoao Sistemica que agregaram na
agilidade a qualidade das atividades, nos seus controles a comunicaGoes, na reduyao de tempo de execuoao, integraoao,
conectividade, acessibilidade, qualificacao de dados a informaooes a dentre outros valores agregados para a eficiencia e
eficacia dos processos operacionais, devendo no minimo possuir os componentes /funcionalidades descritos abaixo:
b)
Nas funcionalidades em hajarn cadastramento de dados, as telas de cadastramentos ou de pesquisas (filtros),
deverao atraves de componente prOprio, ter seus dados validados sistemicamente quando estes forem obrigatorios, que
devera ser de forma dinamica, informando ao usuario as dados inconsistentes a/ou invalidos em tela flutuante a parte (Box).
A medida que estas inconsistencias forem sendo solucionada este Box devera ser atualizado excluindo a inconsistencia
corrigida.
c)
Todos os componentes sisteinicos descritos abaixo deverao ser disponibilizados somente para 0s que sejam
usuarios da Soluoao Sistemica que estiverem logados, a corn as opooes destes disponibilizadas em todas as telas da
Solugao e o acesso a estes devera estar disponivel a visivel ao usuario para use sem que haja a necessidade de sail de
onde se encontra navegando;

a

ou

d)
Devera haver componente::sistemico de envio de mensagens SMS para funcionarios, protessores,
pais/responsaveis, alunos a terceiros can objetivo de dinamizar, agilizar 0 processo de comunicagao entre escola-familiaaluno-sociedade. Deve ser contemplado; dentre outras, no minimo as caracteristicas a especificapoes descritas abaixo:
e)
Cada mensagem enviada a servidores pUblicos a protessores, pais ou responsavel do aluno, a alunos existentes
na base de dados da Soluoao Sistemica devera ser cadastrada (gravada) em uma tabela especifica do banco de dados,
corn as caracterfsticas da mensagem a informagoes tecnicas da operadora de telefonia;
f)
A tela de envio de mensagens SMS devera permitir 0 envio de mensagensSMS a terceiros (mensagens livres), ou
seja, que nao sejam servidores a protessores da Secretaria de Educaoao, Pais Responsaveis de Alunos a de Alunos
matriculados no ano letivo em curse;
g)
A qualificacao do usuario para envio de mensagens SMS e a quantidade de mensagens livres (a qualquer
destinatario) autorizadas devera ser configurada/pararnetrizada na interface (tela) de cadastro de usuarios na soluoao
sisternica;
h)
Devera ser disponibilizada uma funcionalidade de relatorio, que a partfr de uma parametrizaoao de filtro de
pesquisa, no minimo por tipo de contato (Servidor; Professor; Pai ou Responsavef; Aluno), Unidade de Ensino (Escola),
Nome do Contato, Situaoao de Envio Periodo de datas (data de inicio a fim) disponibilize 0 relatorio disponibilizando no
minimo os seguintes dados: Data a Hora de Emissao; Matricula a Nome do Emitente/Ernissor; Nome do destinatario;
Numero do telefone do destinatario; Conteudo da Mensagern;
i)
Devera haver componente sistemico de Agendamento a Controle de Atividades, Tarefas a Compromissos para
Usuarios da Soluoao Sist@mica com objetivo de dinamizar, agilizar 0 processo de atividades a tarefas internas da Instituioao
de forma integrada entre a Secretaria;de Educaoao a suas Unidades de Escolares a de Apoio. Deve ser contemplado,
dentre outras, no minimo as caracterfsticas a especificapoes descritas abaixo:
j)
A interface (tela) de cadastramento de compromissos da agenda devera contemplar no minimo 0s seguintes
dados/informarfoes: Dados do emissor; Dados do responsavel pela tarefa, Informarsoes da Tarefa (Nome da tarefa;
Descripao da tarefa; Data de cadastrada Tarefa; Data de inicio de execuoao da tarefa; Data de previsao de entrega da
tarefa; Classificaoao de prioridade de execuoao da tarefa) e a apresentadoo da situagao (status);
k)
Cada atividade agendada (cadastrada) devera ter uma identificaoao unica que devera acompanha-la em todo 0
desempenho, seja no seu historico de movimentaoao a/ou atualizaoao;
I)
Ao registrar uma atividade devera ser possivel ao usuario enviar ou nao mensagem SMS de aviso de atividade ao
destinatario;
Devera perrnitir que o usuario atualize a situapao (status) da mensagem; informando no minimo se a mesrna em
m)
aberto, em andamento, finalizada a cancelada, assim como, ativar uma atividade encerrada pelo usuario ou cancelada pelo
seu emissor;
Devera disponibilizar relatorio das atividades cadastradas/agendadas corn tiltros de pesquisa.
n)

n
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o)
Devera disponibilizar um painel gerencial (dashboard) que permita ao usuario visualizar, de forma grafica
informagoes atualizadas, sobre varios.assuntos tratados pela solugao sistemica com objetivo agilizar o entendimento de
cenarios pelo usuario para tomada de agoes pontuais necessarias a gestao. Dove ser contemplado, dentre outras, no
minimo as caracteristicas a especificagoes descritas abaixo:
p)
0 painel gerencial (dashboard) devera estar disponivel a visivel ao usuario sempre na interface (tela) principal da
solugao. Deverao ser apresentados no painel gerencial, logo apos o processo de Login do usuario, corn no minimo tres dos
graficos definidos Como principais na parametrizagao de visualizagao dos rn esrnos, a ainda, permitir que o usuario possa
escolher dentro de uma classificadao de grupo ou subgrupo ou area ou subarea de conhecirnento os graficos de sua
necessidade de pesquisa;
q)
Os graficos criados/apresentados deverao ser no minimo nos tipos piramide, pizza a colunas. Devem ser
apresentados corn informagoes/dados atualizados;
r)
Devera haver funcionalidade especifica para o cadastramento a associagao de graficos a usuarios cadastrados e
ativos na solugao sistemica.

S

v)
Devera haver componente slstemico de Upload (Enviar dados) / Dowroad (Baixar dados) a visualizagao de
arquivos em geral (planilhas, documentos, apostilas, formularios, manuais, imagens, etc.) pelos Usuarios da Solugao, corn
objetivo de agilizar a padronizar todoo contexto operacional de movimentagao destes arquivos. Deve ser contemplado,
dentre outras, no minimo as caracteristicas a especificagoes descritas abaixo:
w)
Os arquivos validos que deverao ser apresentados na lista dos usuarios para visualizagao serao os que em seu
cadastro de download/Upload de arquivos estiverem corn sua situagao (status) do cadastro ativo a que na data da
visualizagao polo usuario esta esteja entre a data definida para a publicagao e a data limite (prazo) para o exercicio de
visualizagao do arquivo;
x)
Dentro de um contexto de facilitar a otimizar as atividades do usuario o conteudo do arquivo selecionado para
download/visualizagao devera ser apresentado em nova "aba" (pasta) do browser (navegador) que o usuario estiver
utilizando no momento do acesso/uso da solugao sistemica;
y)
Devera possuir uma interface (tela) que permita o Upload (envia de dados) e o cadastramento de
dados/informagoes dos arquivos que: serao disponibilizados para o processo de visualizagao (download), devendo a
interface (tela) contemplar no minimo'um componente de pesquisa a procura do: arquivo a ser enviado a os seguintes
dados/informagoes: Nome do arquivo aser enviado; Descrigao resumida do arquivo a ser enviado; Data de cadastro; Data
de Publicagao da disponibilidade para Download; Data do prazo final de publicagao do arquivo enviado para download e
uma grid (tabela) contendo todas as Unidades Educacionais a de Apoio para que sejam selecionadas as que poderao
efetuar a visualizagao a download do arquivo, podendo ser selecionada uma Unidade, algumas ou todas.
so

S

s)
Devera haver components sistemico de catalogo automatizado de seruidores/colaboradores (funcionarios) da
Secretaria de Educagao a das Unidades de Ensino (Creches a Escolas), que possibilite a identificagao rapida a imediata de
um servidor publico corn inforrnagoes para contato a acesso ao mesmo. Deve ser-contemplado, dentre outras, no minimo
as caracteristicas a especificagoes descritas abaixo:
t)
Se no equipamento em que o Usuario estiver acessando a Solugao Sistemica estiver instalado a configurado
softwares de comunicagao tipo Skype, o componente devera permitir a ligagao telefonica a partir do click sobre o numero
do telef one cadastrado/disponivel da opcao de contato escolhida;
u)
Os tipos de contatos poderaosser Servidores a Professores da Secretaria de Educagao a de suas Unidades de
Ensino a de Apoio, Pais ou Responsaveis de Alunos. 0 resgate destes contatos para apresentagoo ao Usuario devera ser a
partir de seus respectivos cadastros que estao armazenados na base de dados (banco de dados) da Solugao. So deverao
ser apresentados os registros que estiverem na condigao de ativo em seus respectivos cadastros.

z)
Devera haver componente sistemico de cadastramento a visualizagao de Informativos, no formato de "caderno
informativo" digital, disponibilizados potsetores da Secretaria de Educagao a por suss Unidades de Ensino a de Apoio, corn
objetivo disponibilizar a divulgar informagoes, acontecimentos, eventos, noticias, prograrnas a outros assuntos ocorridos
dentro do contexto educacional do municipio, inserindo-se institucionalrnente dentro de um cenario de transparencia e
integragao. Dove ser contemplado, dentre outras, no minimo as caracteristicas a especificagoes descritas abaixo:
0 acesso ao componente de cadastramento do Informativo devera faze parte do conjunto de tuncionalidades
aa)
disponibilizadas pela solugao e a chamada ao componente que promove de visualizagao do Informativo devera estar
disponivel a visivel ao usuario;
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bb)
Ao acessar o componente, nucontexto de visualizagao, este devera apresentar ao usuario, no formato de lista, em
tela a parte, tipo Box ou pop-up, as disponibilidades de Informativos validos ao processo de visualizagao, contendo no
minimo as seguintes informagoes: Nome do Informativo; Descrigao resumida do Informativo; a data de cadastro do
Informativo. Devera ainda permitir que o usuario faga a sua escolha do informativo que deseja visualizar o seu contendo;
cc)
Os Informativos validos que,deverao ser apresentados na lista aos usuarios para visualizagao serao os que
estiverem na data da visualizagao pelo-usuario entro do periodo de datas estipuladas para visualizagao no momento de seu
cadastramento;
dd)
Dentro de um contexto de facilitar a nao prejudicar o processo de navegagao do usuario na solugao o contendo do
Informativo selecionado para download/visualizagao devera ser apresentado em nova "aba" (pasta) do browser (navegador)
que o usuario estiver utilizando no momento do acesso/uso da solugao sistemica;
ee)
Devera possuir uma interface: (tela) que permita o cadastramento de dadosfinformagi es dos Informativos que
serao disponibilizados para o processo de visualizagao corn a parametrizagao de qual(is) Unidade de Ensino (Escolas) e
de Apoio que poderao visualizar, devendo a interface (tela) contemplar no minimo' iJnidades de Ensino a de Apoio, assim
como a Secretaria de Educagao que terao acesso ao Informativo publicado (Unidade Iogada na solugao sistemica ou todas
as Unidades); Publico alvo ao acesso do Informativo (Servidores publicos ou Professores da Secretaria de Educagao );
Perfodo de datas em que o Informativo estara disponivel para visualizagao (Data de inicio a data de encerramento); Nome
do Informativo; Descrigao resumida do; Informativo; Definigao de localizagao do arquivo do informativo (Interna = dentro do
contexto da solugao devendo-se informar o tftulo a escolher a funcionalidade associada; Externa = publicada fora do
contexto da solugao, podendo estar na internet ou na intranet, devendo-se informar o enderego completo de acesso, ou
seja, a URL); 0 usuario responsavel pelo cadastramento (devendo sempre ser o usuario que esta logado); e a Data de
cadastramento do Informativo.
if)
Devera haver componente sistemico de pesquisa de enderego a roteiros de acesso por processo de
georeferenciamento objetivando agregar no contexto de definigao de roteiros. de transporte escolar, transporte de
funcionarios a entendimento de como chegar a Secretaha de Educagao , Unidades de Ensino (Creches a Escolas),
Bibliotecas pnblicas, Hospitals a Postos de Educagao, Orgaos Publicos a outras pesquisas pontuais necessarias ao
contexto de Iocalizagao a acesso a erideregos necessarios a operacionalidade. Deve ser contemplado, dentre outras, no
minimo as caracterfsticas a especificayoes descritas abaixo:
gg)
0 componente sistemico devera ser disponibilizado somente para os Usuarios da Solugao sistemica;
hh)
0 acesso ao componente de "pesquisa de enderegos a roteiros de acesso" devera fazer parte do conjunto de
funcionalidades disponibilizadas pela solugao e a chamada ao componente de pesquisa devera estar disponivel a visivel ao
usuario sempre na interface (tela) priicipal da solugao, independente da operacao ou navegabilidade que este estiver
fazendo na solugao sistemica. Quando se estiver em telas de segundo a terceiro nivel de navegagao Qa definido neste
documento), a opgao de acesso a este componente devera ser disponibilizado ao usuario sem que haja a necessidade de
voltar a tela principal (primeiro nfvel de navegagao);
ii)
Ao acessar o componente, no contexto de pesquisa, este devera apresentar ao usuario, uma interface (tela) r nica
que:
a)
Permita ao usuario escolher 0'formato da sua necessidade de pesquisa, devendo haver no minimo os seguintes
formatos: Pesquisa Livre onde o usuario devera informar o enderego de origem e o enderego de destino; Pesquisa de um
enderego ate uma Unidade de Ensino (Creche ou Escola) ou Biblioteca Publica; a Entre Orgaos, Instituigoes, Postos de
Educagao, Hospitais, Delegacias a Enderegos pre-cadastrados;
Permita ao usuario escolher o:tipo de meio de acesso sera utilizado paralazer o deslocamento entre o enderego
b)
de origem e o enderego de destino, tendo-se no minimo como opgoes: De carro (automotor); Transporte Publico; ou
caminhando (a pe);
c)
Apos a escolha do formato da necessidade de pesquisa a do tipo de acesso devera ser apresentado ao usuario 0
itinerario (roteiro) e a apresentagao, de forma grafica (mapa), do caminho se ser feito para o descolamento do enderego de
origem ao enderego de destino;
Dentro do contexto de itinerario roteiro devera ser apresentado ao usuario a distancia e o tempo estimado para a
d)
realizagao a conclusao do deslocamento e o detalhamento, sequencialmente, passo a passo, de como se movimentar
desde o ponto inicial (enderego de origem) e o ponto final (enderego de destino). Para cads trajeto apresentado devera ser
tambem informado a agao a ser tomada e a distancia individual do trajeto;
Dentro do contexto de visualizagao grafica do itinerario a ser realizado;esta podera ser apresentada em tres
e)
formatos: Mapa; Imagem de satelite; a hibrido (Mapa a Imagem de Satelite). Deve apresentar em qualquer um dos formatos
a indicagao do caminho a ser realizado.do ponto inicial (enderego de origem) e o panto final (enderego de destino). Devera
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ainda permitir que o usuario possa Utilizar-se do processo de zoom (ampliagad ou redugao da imagem grafica) e a
movimentagao da imagem de forma livte, em todos os sentidos.
jj)
Devera haver components sistemico de cadastramento a visualizaeao de "Catalogo de Favoritos Web" que
consiste no cadastramento de websites de use frequente pelo usuario, necessarios ao desenvolvimento de suas atividades

profissionais ou que venham agregar ao seu contexto operacional. Deve ser contemplado, dentre outras, no minimo as
caracteristicas a especificagoes descritas abaixo:
kk)
Ao acessar o components, no contexto de visualizaeao, este devera apresentar ao usuario, no formato de lista, em
tela a parte, tipo Box ou pop-up, as dieponibilidades de sistemas publicos ativos, em disponibilidade, para o processo de
acesso, contendo no minimo as seguintes informagoes: Nome do Sistema; Descr goo resumida do Sistema; a qual o Orgao
responsavel pelo mesmo. Devera ainda permitir que o usuario faga a sua escolha do sistema que deseja acessar atraves
da selegao direta, com a utilizagao do mouse ou pressionando a tecla "ente(';Ina linha do sistema escolhido, sendo
direcionado automaticamente ao item escolhido;
II)
0 sistema corporative escolhido devera ser disponibilizado para acesso a use em pagina web aparte, mantendo-

se a Solueao Sistemica ativa na pagina em que o usuario esta o acessando.
mm) Devera haver componente sistemico de cadastramento a visualizaeao de "Sistemas P6blicos / Solugoes
Coorporativas" que consiste no cadasttamento de solugoes/sistemas de use intern da Secretaria de Educagao, sejam de
ordem operacional interna ou de orgaos Reguladores (Sistemas do MEC; Conselho Tutelar; Seguranga; Secretaria
Estadual de Educagao; etc.) de use frequente pelo usuario, necessarios aodesenvolvimento de suas atividades
profissionais ou que venham agregar ao seu contexto operacional. Deve ser contemplado, dentre outras, no minimo as
caracteristicas a especificagoes descritas abaixo:
nn)
Devera existir uma interface (tela) que permita ao usuario visualizar os sistemas publicos / solugoes coorporativas,
mostradas no "Box" ou tela a parte. Devera contemplar no minimo: Orgao responsavel pelo sistema; Nome do sistema;
Descrigao resumida do sistema; Status de disponibilidade para o usuario (Ativo ou lnativo); a Enderego completo de acesso
(URL) na web (Intranet a Internet);
Devera existir uma interface (tela) que permita ao usuario fazer o cadastramento dos sistemas publicos / solugoes
oo)
coorporativas a serem utilizados pelos'usuarios da Solueao Sistemica. 0 cadastramento devera contemplar no minimo:
Empresa ou Orgao responsavel pelo website; Nome do website; Descrigao resumida do websites; Status de disponibilidade
para o usuario (Ativo ou Inativo); a Enderego completo de acesso (URL) na web (Intranet).
pp)
Devera haver componente sistemico de cadastramento a visualizaeao de Procedimentos Operacionais de
Atividades (Ajuda Operational) queconsiste no cadastramento sequential, passo a passo, de todas as aeoes necessarias

para a execugao de cada funcionalidade sistemica da Solueao, corn objetivo de agregar na operacionalidade das atividades
do usuario orientando-o de como deve proceder a executa-la. Deve ser conteinplado, dentre outras, no minimo as
caracteristicas a especificagoes descritas abaixo:
qq)
Ao acessar o componente, este devera apresentar o usuario a relagao de todos os procedimentos (aeoes) que
devem ser praticados para a execugao da atividade (funcionalidade) sistemica;
rr)
Devera mostrar ao usuario, no formato de lista, no minimo as seguintes lnformagoes para cada agao: Descrigao
resumida da agao a ser tomada; Initicagao se a referencia a apenas informativa, agao interna na Solueao (outra
funcionalidade) ou agao externa (acesso fora do sistema — no computador, na rede interna, na internet);
ss)
As aeoes a serem tomadas deverao ser apresentadas de forma sequential a mostradas na ordem definida pelo
usuario no momento do seu cadastramento, ou seja, na ordem sequential de execugao;

tt)
Caso uma agao a ser praticada pelo usuario seja a execugao de outrS funcionalidade existente na solugao
sistemica ou acesso a um determinado enderepo na web (internet), entao, de forma`automatica, apes o usuario clicar sobre
a agao descrita, devera ser direcionada de fomia automatica a esta funcionalidade existente na solugao sistemica ou ao
enderepo web (internet) cadastrado;
Devera existir uma interface (tela) que permita ao usuario fazer o cadastramento das aeoes a serem tomadas
uu)
deste componente para cada funcionalidade existente na solugao sistemica_ a serem mostradas ao usuario. 0
cadastramento devera contemplar no ,minimo: A ordem de apresentagao (sequendia) da agao a ser tomada; Descrigao
resumida da agao a ser tomada pelo usuario; A descrigao a que se referencia a agao descrita; e a indicagao se a agao a de
uma funcionalidade da solugao sistemica, uma referencia a um enderepo de web (internet); ou apenas um contexto
informativo (sem nenhum direcionamerito).
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vv)
Devera haver componente sistzmico de cadastramento a acesso a Sistemas Coorporativos Publicos. Consiste no
cadastramento de sistemas corporativos pUblicos da esfera municipal, estadual a federal, em uso, disponibilizados para
acesso pelos usuarios sem precisar sair da Solucao Sistemica, corn objetivo de agilizar a dinamizar as processos
operacionais internos praticados pelo usuario quando de sua necessidade de acesso a estes sistemas corporativos. Deve
ser contemplado, dentre outras, no minima as caracteristicas a especificagoes desc~itas abaixo:
ww)
Ao acessar o componente; no contexto de visualizacao, este devera apresentar ao usuario, no formato de lista, as
disponibilidades de sistemas publicos; ativos, em disponibilidade, para o processo de acesso, contendo no minimo as
seguintes informacoes: Nome do Sistema; Descripao resumida do Sistema; a qual o Orgao responsavel pelo mesmo.
Devera ainda permitir que o usuario faca a sua escolha do sistema que deseja acessar atraves da selecao direta, na linha
do sistema escolhido, sendo direcionado automaticamente ao item escolhido;
xx)
Devera existir uma interface (tela) que permita ao usuario fazer o cadastramento dos sistemas publicos a serem
utilizados pelos usuarios da Solucao Sistemica da Secretaria de Educacao a serem mostradas no "Box' ou tela a pane
mencionada acima. 0 cadastramento devera contemplar no minimo: Orgao responsavel pelo sistema; Nome do sistema;
Descrigao resumida do sistema; Statusjde disponibilidade para o usuario (Ativo ou Inativo); a Enderego completo de acesso
(URL) na web (Intranet a Internet).
yy)
Devera haver componente sistemico que permita ao usuario a Troca de Unidade de Ensino (Escolas) ou de Apoio
que possibilitara ao usuario acessar a dados, informacoes e a desenvolver atividades operacionais sistemicas a Unidades
de Ensino distintas sem que para isto haja a necessidade de lair a fazer um novoatogin a validacao de acesso. Deve ser
contemplado, dentre outras, no minimoas caracteristicas a especificagoes descrita abaixo:
zz)
Ao acessar o componente; nd contexto de visualizacao, este devera apresentar ao usuario, no formato de lista, as
Unidades de Ensino (Escola) a de Apoio ativas que estao associadas ao usuario, contendo no minimo as seguintes
informacoes: Nome da Unidade de Ensino (Escola) ou de Apoio; Perfil de Acesso associado ao usuario para esta Unidade;
e o Tipo de Unidade;
aaa)
Devera permitir ao usuario,escolher uma Unidade de Ensino a de Apoio da lista disponibilizada a que a mudanpa
de Unidade seja efetivada, com acesso aos dados a informacoes especificas tla mesma, dentro das caracteristicas
(modulo, submOdulo ou grupos de intormacao a funcionalidades) do Perfil de Acesso associado ao usuario para esta
Unidade;
Devera existir uma interface (tela) que permita ao usuario fazer a associacao de usuario a Unidades de Ensino e
bbb)
de Apoio ativas juntamente corn a associapao ao Pert ii de Acesso aplicado ao usuar o para esta Unidade.
14.
DEFINICAO SISTEMICA PARA 0 CONTEXTO DE SECRETARIA ESCOLAR
14.1 A Solucao Sistemica devera dispdnibilizar funcionalidades que permitam a gestao Secretaria Escolar das Unidades de
Ensino (Creches a Escolas), de forma ampla, atraves de funcionalidades prbprias, corn objetivo de padronizar, maximizar
resultados operacionais, minimizar custos a prover a aumentar a melhoria dos servicos dentro de cenarios internos e
externos das escolas, contextualizando no minimo as itens abaixo:
Devera haver Funcionalidade de Registro de Solicitapao de Servicos que centemplando no minimo as seguintes
caracteristicas:
0 registro das solicitapoes de`servicos de Secretaria Escolar devera ser feito a partir da escolha da modalidade de
a)
ensino, Serie/Curso, Turma a do aluno a deve apresentar ao usuario as opgoes de servigos disponiveis;
As opcoes de servigos disponfveis deverao ser apresentadas em grid prgpria para escolha do usuario a partir das
b)
opcoes a tipos de servicos de Secretaria Escolar que estarao disponibilizados (gravados) em tabela de dados especffica
que devera ter interface (tela) propria de cadastramento;
Dentre os dados necessarios a gravados do Registro de Solicitagoes.devera ser contemplado: Numero da
c)
Solicitapao; Itens solicitados; Unidade de Ensino (Escola) de entrega ao solicitante; Data de previsao de entrega;
Responsavel pelo aluno a telefone de contato; Registro de observaGao sabre a solicitaGao; a Data de cadastro da
solicitaSao;
Devera, a criteria do usuario, permitir que seja feito o registro de aviso, via SMS, ao solicitante de que sua
d)
solicitacao já foi atendida a esta disponivel.
Devera haver Funcionalidade que permita pelo usuario o cadastramento de arquivos modelos (declaragoes,
e)
certidoes, recibos ou documentos similires) a que faSa o Upload (enviar dados) de qualquer local da rede de computadores
ou do computador local do usuario para a tabela especifica da base de dados. A tabela alem de guardar o documento
devera tambem possuir no minima as seguintes dadosfinformacoes: Tipo de documento; Nome do documento; Titulo a ser
impresso no documento; Descrigao resumida do documento; Data de cadastro do documento; Situapao do registro de
documento podendo estar Ativo ou Inativo; a Data da Situacao do documento;
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f)
As declaracoes, certidoes, recibos ou documentos similares referenciados na tabela de Tipos de Servicos de
Secretaria Escolar deverao ser seus arquivos modelos desenvolvidos pelo proprio usuario, em editor de texto que permitam
a inserGao de campos variaveis (tipo tag's) ao longo do texto, a estes deveram estar salvos (gravados) no formato RTF
(Rich Text) que quando impressos terao seus conteudos resgatados automaticameote da base de dados (banco de dados)
da Solu@ao Sistemica. Os arquivos modelos no formato RTF deverao estar armazenados (gravados) em tabela de dados
propria;
Devera possuir tambem as seguintes funcionalidades sistemicas:
g)
Registro da Analise tecnica da Solicitagao de Servicos;
a)
b)
Repasse de ServiGos Solicitados a outra Unidade de Ensino (Escola);
c)
Registro de Entrega de solicitagao de Servicos;
Registro de Cancelamento de Solicitacao de Servicos;
d)

S

h)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Devera possuir tambem as seguintes funcionalidades sistemicas de emissao de relatorios:
Declaracao de Conclusao de Curso;
Declaracao de Transferencia do Aluno;
Declaracao de Frequencia do Aluno;
Emissao de Extrato de Solicitacoes por Aluno;
Relagao de Solicitagoes por Status/Tipo;
Declarapao de Advertencia; '
Declarapao de Ex-Aluno;
Declaragao de Escolaridade.

k)
No contexto de Controle de Serie/Curso a Turmas
i)
Devera haver Funcionalidade'de Controle a Cadastramento de Serie/Curso que devera no minimo ter as seguintes
caracteristicas:
a.
Possibilite o Cadastramento de: Modalidades de Ensino, Departamentos a CoordenaGoes de Ensino; Disciplinas
(Materias); Documentos necessaries para o contexto de matriculas para cada Serie/Curso; a Agrupador de atividades
escolares extracurricular.
Possibilite o Cadastramento de Serie/Curso associadas a Modalidade do Ensino, devendo nesta Funcionalidade
b.
estar inclusa todas as parametrizacoes a dados referente a forma de avaliacao, forma de frequencia, objetivo da
Serie/Curso; dados oficiais de criacao da Serie/Curso, departamento, coordenador pedagogico, pertodos de datas de
controle de reserva, matriculas, transferencias, remanejamento, etc.;
c.
Que faca as seguintes associapoes: Disciplina (Materia) a Modalidade de Ensino a Serie/Curso; a Documentos de
Matrfcula a Serie/Curso;
Possibilite a execucao dos seguintes processos sistemicos: Geracao a txclusao da Grade Anual de Disciplina
d.
(Materia) da Serie/Curso; Cadastramento de Atividades Extracurricular por Agrupador de atividades extracurriculares; e o
Registro de Quantidade de Aulas Programadas por Serie/Curso;
Possibilite a emissao de pelo menos os seguintes relatorios: Ficha Completa de Informagoes da Serie/Curso;
e.
Relacao de Alunos matriculados por Serie/Curso no ano letivo em exercicio.
I)
No contexto de Controle de Turmas por Serie/Curso
j)
Devera haver Funcionalidade.sistemica de possibilite o Cadastramento das Salas de aula existentes em cada
Unidade de Ensino (Escolas) (Creches ou Escolas);
Devera haver Funcionalidade sistemica de possibilite o Cadastramento de Turmas em Geral, associadas a uma
k)
Modalidade de Ensino de para cada Unidade de Ensino (Escolas) (Creches ou Escolas);
Devera haver Funcionalidade sistemica que faca as seguintes associayoes: Da Turma a Serie/Curso /Curso
I)
/Curso de uma Modalidade de Ensino; Do Professor Responsavel a Turma ou Materia(s) da Serie/Curso /Curso de uma
Modalidade de Ensino.
m)
Devera haver Funcionalidade`sistemica que possibilite gerar a Grade (Quadro) de horario, por tempo de aula,
semanal, de disciplinas (materias) de cada Turma associada a uma Serie/Curso de uma determinada Modalidade de
Ensino.
Devera haver Funcionalidade de possibilite a emissao de pelo menos os seguintes relatorios: Grade (Quadro) de
n)
Horario por Turma; Relagao de Alunos matriculados por Turma no ano letivo em exercicio.
Rua Desembargador Jose Bastos, n° 200, Centro, tco, Ceara, CEP 63.430-000
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m)
No contexto de Informacoes de Calendario Escolar
o)
A geracao do Calendario Escolar devera ser por Tipo de Calendario (Etemplo: Academico; Cultural; Esportivo;
etc.) corn anotagoes especificas a proprias dos eventos por dia. 0 Tipo de Calendario devera ser criado livremente pelo
usuario, em funcionalidade sistemiea especifica;
p)
0 cadastramento do Calendario Escolar sera por Unidade de Ensino (Creche ou Escola) a devera possuir as
seguintes caracteristicas a dados/informacoes:
a)
Devera possibilitar a escolha do dia do evento a partir do Calendario do mes de referenda disponibilizado, onde o
usuario escolhe a data;
Para a data escolhida deveraser informado: 0 tipo de evento do dia quedevera ter no minimo as opcoes de "Dia
b)
util letivo", "Dia nao util letivo", "Fehado", "Recesso Escolar", "Conselho de Classe"; a Nome do Evento diario;
q)
Devera haver Funcionalidade de Emissao do Calendario Escolar.

a

oppo?

a

a

a

n)
No contexto de Reservas de Vagas de Matriculas
r)
Devera haver Funcionalidade que permita a Reservas de Vagas Letivas contemplando dentre outras as seguintes
caracteristicas a dados/informapoes;
Devera possibilitar que a reserva da vaga seja feita para ate tres opcoes de Unidades de Ensino (Creche ou
a)
Escolas) cadastradas na Solusao Sistemica;
b)
Para cada reserva de vaga devera ser informado no minimo os seguintes dados do Responsavel pela Reserva: N°
CPF do responsavel, o qual devera ser validado; 0 none do responsavel; Date de Nascimento; Estado Civil; Dados
completos da Carteira de Identidade Tipo de Parentesco corn o candidato; Faixa de renda familiar; Quantidade de
dependentes; Telefone residential; Telefone celular; E-mail de contato; a Endereco completo;
Para cada reserva de vaga devera ser informado no minimo os seguintes dados do Candidato Vaga: Nome
c)
completo do candidato; Indicacao se aluno novo; Data de nascimento; Sexo; N" CPF; Dados completos da Carteira de
Identidade; Filiacao (Nome do Pai da Mae); Nacionalidade; Enderego completo; a see Portador de alguma necessidade
deficiencia/necessidade especial;
Para cada reserva de vaga devera ser informado no minimo os seguintes,dados da Reserva, sendo: Unidade de
d)
s de escolha em ordem de prioridade); Tipo da Reserva que pode ser "Matricula
Ensino (Escolas) pleiteada (tres
Nova" ou "Renovacao de Matricula"; Modalidade de Ensino, Serie/Curso /Curso a Turno pleiteado; Ano a senestre letivo;
Data de cadastro a data de validade da reserva de vaga; Campo para registro de observacao da Reserva de vaga; a
Situaeao (status) a data da SituaGso da Reserva de Vaga;
Para cada cadastramento de'uma Reserva de Vaga devera gerar ummumero de reserva que gravado sera
s)
utilizado para pesquisas a processes siistemicos de Efetivacao de Matricula do Aluno ou Candidato Vaga.

as

as

ou

o)
No contexto de RenovaGao deMatriculas de Alunos
Devera haver Funcionalidade sistenica que pernita de forma simples, rapida, segura a em uma 6nica interface
t)
(iela) a Rematricula (Renovagao) para o proximo ano letivo de Alunos matriculados a ativos no ano letivo atual, devendo
contemplar as seguintes caracteristicas.e dados/informapoes, sendo:
A renovacao de matriculas devera ser feita a partir da pesquisa de alunos de uma turrna de Serie/Curso e
a)
nodalidade de ensino do ano letivo eni Curso informado pelo usuario, onde the devera ser apresentada os alunos ativos e
aptos para efetivaeao das matriculas aoproximo ano letivo;
b)
Aos alunos referenciados acima devera apresentar as seguintes informacoes: N6mero de registro do aluno na
rede de ensino; Nome completo do aluno; a Situaeao do aluno no ano letivo podenib ser "Aprovado", "Reprovado" ou tom
pendencias de langamentos de notas frequencia; a Serie/Curso e a Turma de matricula do aluno;
A situagao do aluno no ano letivo devera ser apresentada de forma automatica a partir de regras sistemicas que
c)
fapam a validapao de Aprovado ou Reprovado.
Quando a Situaeao do Aluno for "Aprovada" entao devera ser apresentada automaticamente a proxima
d)
Serie/Curso, a qual o aluno tera sua matricula efetivada, a apresentada ao usuario para escolha opcoes de Turma que o
mesmo fara parte. Quando a Situaeao do Aluno for "Reprovada" entao sera apresentada a Serie/Curso em que este estava
matriculado a apresentado ao usuario para escolha opcoes de Turma que o nesmo fara parte;
0 processo de Renovacao de.Matricula pode ser feito para um ou varios,alunos, e a efetivacao da matricula se
e)
dara de uma unica vez.
p)

No contexto de Matriculas de Alunos
Rua DesembargadorJose Bastos, n° 200, Centro, Ice, Ceara, CEP 63.430-000
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Devera haver Funcionalidade sistemica que permita de forma simples, rapida, segura, dinamica a em uma unica
u)
interface (tela) ser feito a Matricula de novos alunos seja para o Ano Letivo em curso para o proximo ano, devendo
contemplar as caracteristicas a dados/informacoes descritas no item abaixo;
v)
A interface (tela) de realizadao da matricula para alunos novos, por forga de dinamismo, reduGao de tempo e
aceleracao do processo devera sec unica, contemplando todas as fases do processo de matricula a deve possuir no minimo
as caracteristicas descritas a segurr.
No processo de matricula
deve permitir o resgate, quando houver, dos dados de uma reserva de matricula, e
a)
que os dados do responsavel do aluno, do proprio aluno a da modalidade de ensino, Serie/Curso a turno sejam
apresentados para validaeao em local especifico da interface (tela) de matricula. Apos a efetivaGao da matricula, a reserva
de vaga devera sec atualizada seu status, colocando•a como situagao ou status de matriculado;
Deve haver na interface (tela) de matricula no minimo as areas esperaficas de dados, para: Informaeoes do
b)
responsavel do Aluno; Informagoes do Aluno; dados da Matricula (Modalidade de ensino; Serie/Curso; Turma; Turno);
Cadastramento de multiplos (varias) enderecos do aluno; Cadastramento de rnultiplos (varios) teletones do aluno;
Cadastramento de cuidados especiais:de Educagao do aluno permitindo varias ocorrencias; Cadastramento de restripoes
alimentares do aluno, permitindo varias ocorrencias; Cadastramento de atividades extracurriculares a serem desenvolvidas
pelo aluno no ano letivo, permitindo a escolha de varias atividades; Cadastramento de material didatico a informagoes de
uniformes a serem entregues ao aluno; registro de entrega dos documentos de matricula com base nos documentos
cadastrados para tal na Serie/Curso. especifica;
c)
Na interface (tela) tambem devera haver a possibilidade de emissao da carteira de estudante do aluno, apos o
processo de efetivapao da matricula.
w)
Apos a efetivapao da matricula devera sec gerado a grade de disciplinas (materias) do aluno a possibilitar de
imediato a geracao de seu histdrico escolar, assim como possibilitar os processos sistemicos de transferencia (entre turmas
e externas), laneamento de informagoes de histdrico escolar externo, lanpamento de notas (medias) a Frequencia, emissao
de pauta de chamada, dentre outras necessidades inerentes ao aluno.
x)
Devera haver ainda, no minimo, as funcionalidades sistemicas descritas abaixo:
Alterapao de Status de Matricula do aluno;
a)
b)
Reativacao de uma Matricula encerrada no periodo letivo;
Cadastramento de Documento referente ao processo de Matricula do aluno a do Registro de entrega destes
c)
documentos do aluno;
Exclusao de uma Matricula de aluno novo;
d)
Registro de atividades extracurriculares para o aluno;
e)
f)
Registro de Solicitaeao de uniforme escolar a de material escolar.
la

S

S

y)
Devera haver ainda, no minimo, as funcionalidades de emissao dos relatdnos, descritas abaixo:
Emissao do Comprovante de Matricula do Aluno;
a)
b)
Emissao da Carteira Escolar;
Emissao da Relacao de docuuiientos pendentes do aluno;
c)
Emissao do resumo diario de matriculas realizadas;
d)
Emissao de demonstrativo de Reserva de vagas a sua efetivarao de matriculas;
e)
f)
Emissao de relatorios que demonstrem a visao analitica de "Novos alunos.por caracteristicas do aluno", "Reservas
x Matriculas" a a"Evolucao de Matriculas Efetivadas".
q)
No contexto de Controle de Ttansferencia Escolar
Devera haver Funcionalidade sistemica que possibilite realizar a transferencia de alunos, no ano letivo, nas
z)
seguintes situaeoes:
Transferencia Interna entre Turmas da mesma Serie/Curso na mesma Uriidade de Ensino (Escolas) (Creche ou
a)
Escola);
Transferencia Interna entre Unidades de Ensino que faz parte da cede de ensino publica municipal, dentro da
b)
mesma Serie/Curso matriculada;
Transferencia Externa de alunos, ou seja, para outra escola que nao pertenGa a cede de escolas da cede de
c)
ensino publica municipal;
Rua Desembargado? Jose Bastos, n° 200, Centro, Ico, Ceara, CEP 63.430-000
CNPJ n.°!07.669.682/0002-50 — Telefone: (88)3561-1508

/r

'co

PREFEITURA

Cidade Felix
Sarretarta da r:duca;ab

Devera haver Funcionalidades sistemicas que fagam a emissao (impressao) dos seguintes relatorios: Guia de
aa)
Transferencia do Aluno; Relagao de Alunos Transferidos; a Demonstrativo de Transferencia de Alunos.
r)
No contexto de Historico Escolar de Alunos
bb)
0 langamento de medias (no(as) a faltas bimestrais deve ser feito de forrtla automatica pela solugao sistemica a
partir do langamento de notas ou frequencias sejam estas langadas pelos professores ou pela Secretaria Escolar da
Unidade de Ensino (Creche ou Escola)'
cc)
Devera haver Funcionalidade que permita a manutengao do historico escolar de um aluno, possibilitando a
inclusao a/ou alteragao de medias (notas) bimestrais a do total de faltas bimestrais,'
dd)
Devera haver Funcionalidade,que permita o registro de historico escolar externo do aluno, ou seja, de dados
oriundos de documento de historico escolar do aluno de Serie/Curso /Curso s cursadas fora das unidades de ensino da
rede publica municipal, apresentado a disponibilizado no ato da matricula. Devera permitir o langamento de notas (medias)
e total de faltas para disciplinas (materias) que fagam ou nao parte da grade curricular da Serie/Curso /Curso da rede de
ensino municipal, devendo no registro ser informado no minimo as seguintes informagoes: Ano letivo; Modalidade de
ensino; Serie/Curso /Curso; Nome completo da Instituigao de ensino; Numero do CNPJ da Instituigao de ensino, Nome da
Cidade; OF (Unidade Federativa — Estado); a Disciplinas (Materias) que devera registrar para cada: A Media (Notas) de
aprovagao; A Carga Horaria; 0 total:de Bias letivos; o total de Faltas no ano letivo; 0 total de horas de faltas no ano letivo; e
o resultado final que pode ser "Aprovado", "Reprovado" ou "Cursando";
ee)
Devera haver Funcionalidade sistemica que permita a exclusao do Historico Escolar do Aluno a emissao do
Historico escolar completo do Aluno contemplando inclusive o registro de historico escolar externo cadastrado na base de
dados da solugao.
s)
No contexto de Controle de Diplomas devera haver Funcionalidades sistemicas que permita que se faga o
cadastramento de diplomas de alunosrseja estes, de finalizagao de Modalidade de Ensino ou de cursos extracurriculares
feitos pelo aluno nas Unidades de Ehsino da Secretaria de Educagao ou em outro Orgao.

a

t)
No contexto de tabelas de dados de apoio ao contexto de Secretaria Escolar
if)
Devera haver Funcionalidadessistemicas que permitam a/ou possibilitem:
Cadastramento dos tipos de solicitagao de servieos de Secretaria Escolar;
a)
b)
Cadastramento dos tipos de odgem escolar do aluno;
c)
Cadastramento dos tipos de Modalidades Educacionais;
d)
Cadastramento dos tipos de motivos de cancelamento de Reserva de vagas de Matricula a trancamento de
matriculas;
e)
Cadastramento dos tipos de Classificagao da Serie/Curso /Curso /Curso.
u)
No contexto de Controle Øe Frequencia Escolar do Aluno deverao constar no minimo os seguintes
processor/funcionalidades:
gg)
Devera haver Funcionalidades sistemicas que permitam o langamento de frequencia para alunos das seguintes
formal
Langamento individual de frecjencia por aluno.
a)
Langamento de frequencia Para alunos, por turma de uma determinada Serie/Curso de uma modalidade de
b)
ensino, contemplando o contexto de registro de atividades planejadas ou nao planejadas.
Langamento de frequencia para alunos, por turma de uma determinada Serie/Curso de uma modalidade de
c)
ensino, sem o contexto de registro de atividades planejadas ou nao planejadas.
Langamento de frequencia para alunos matriculados em turma Multi-Serie/Curso.
d)
hi,)
Devera haver Funcionalidadesistemica de emissao dos seguintes relatori :
Folha Mensal de Chamada de Alunos ou Diario de Classe no modelo tradicional, com frente a verso, a partir da
a)
escolha das informagoes de Modalidade de ensino, Serie/Curso, Turma a Disciplina"(Materia);
Relatorio da frequencia do aluno contemplando as informagoes das atividades letivas planejadas ou nao
b)
planejadas, que foram registradas comp executadas para a data de registro da frequencia;
Relagao Mensal de Frequencia de Alunos por Turma;
c)
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d)
Relaoao Resumo de Frequencia de alunos por turma dentro de uma Serie/Curso de uma determinada modalidade
no ano letivo;
materia no ano letivo;
e)
Resumo de faltas de alunos
f)
Emissao do mapa estatfstico de evasao escolar por Serie/Curso;
g)
Emissao da Curva ABC de frequencia por Disciplina (Materia).
v)
No contexto de Controle de Avaliaoao Escolar do Aluno, deverao constar no minimo os seguintes
processes/funcionalidades
ii)
Devera haver as Funcionaiidades sistemicas especificas para lanoamento de notas de provas a atividades a de
medias bimestrais, sendo:
a)
Lanoamento Individual de Notes de atividades escolares (Exemplo: Trabalhos; Testes; Provas mensais; atividades
em grupo; etc.) de aluno;
Lanoamento, por aluno, de forma individual, das Medias Bimestrais para respectivas disciplinas (materias);
b)
c)
Lanoamento, para os alunos de uma Turma de uma modalidade de ensino a Serie/Curso a turma, das Medias
Bimestrais para as respectivas disciplir(as (material);
Lanoamento ao aluno, por turma, da Nota de Recuperaoao da Disciplina (Materia);
d)
Lanoamento ao aluno, por Disciplina (Materia), da Nota de Exame Final;
e)
f)
Lanoamento ao aluno, por Disciplina (Materia), da Nota de Conselho de Classe.
jj)
Devera haver Funcionalidade,sist@mica que a partir das notas de atividades escolares (Exemplo: Testes; Provas
mensais; Trabalhos; etc.) lanoadas face, de forma automatica, o calculo da mediaabimestral a faoa o registro no Historico
Escolar do aluno para as respectivas material
kk)
Devera haver Funcionalidade sistemica que possibilite a recuperaoao da Media Bimestral originalmente lanoada,
por semestre, em caso de alguma nao conformidade no processo de avaliaoao escolar.
II)
Devera haver Funcionalidade sistemica de emissao de no minimo as seguintes relatOrios abaixo relacionados:
a)
Sfntese Anual de Desempenho Escolar do Aluno;
Boletim de Desempenho Escdlar do Aluno, com no minimo 3 (tres) modelos, sendo: Modelo para a modalidade de
b)
conceito; a Modelo para a modalidade de
ensino infantil cam avaliaoao; Modelo para a modalidade de ensino infantil
Ensino Fundamental Ease I ell;
c)
Ficha de aluno corn avaliaoao conceitual;
Relaoao de alunos em recuperaoao;
d)
Relaoao
de alunos em prova final;
e)
f)
Relaoao geral de avaliaoao de aluno;
g)
Relatorio de Media de Alunos.
w)
No contexto de Cadastro a Informaooes de Responsaveis de Alunos, deverao constar no minimo as seguintes
processos/funcionalidades:
mm)
Devera haver Funcionalidade sistemica que faoa o cadastramento dos responsaveis de alunos, devendo
contemplar, no minimo, as caracterfsticas a informaooes descritas abaixo:
Corn objetivo de aperfeiooar, dinamizar a facilitar o processo de manutenoao a cadastramento de dadas referentes
a)
ao Responsavel de Aluno devera haver uma unica interface (tela) de cadastramento, cujas informaooes devem estar
disponibilizadas a apresentadas em grupos de informaooes, sendo: Validaoao; Foto do Responsavel do aluno; Dados
cadastrais; Informaooes de Contato; Informaooes de Documentos; Filiaoao; Informgao Funcional; Endereoo Residential e
Comercial; Informaooes Diversas; Pados do Conjugue; Posioao Georeferencial do endereoo residential; a Campo de
registro de observapao sabre o Responsavel do Aluno;
A validaoao do responsavel devera ser pelo nUmero do seu CPF, o qual devera ser validado dentro do padrao
b)
oficial de calculo do digito verificador modulo 11 aplicado pela Receita Federal;
A Iota do responsavel devera ser no padrao 3x4, em formate JPEG, a devera ter um componente de busca que
c)
faoa o Upload da foto para o servidor de dados;
d)
As informapoes de cantata"devem contemplar no minimo as seguintes informapoes: Endereoo de e-mail; a Conta
Facebook;
de
corn
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e)
As informagoes Cadastrais do responsavel do aluno devem contemplar no minimo as seguintes informagoes:
Numero do NIS; Nome completo; Apelido; Sexo; Nacionalidade; Onde nasceu; Em que OF (Estado) nasceu; Origem sendo
disponiveis para escolha as opgoes de "Area Indigena"; "Area Rural", "Area de Quilombo", "Interior do Estado", "De outro
Estado", "Do proprio Municipio", "Outra Origem" a "Sem registro"; Grau de Instrugao•que deve resgatar as opgoes de tabela
de dados especifica a que tenha interface (tela) de cadastramento; Telefone residential a comercial;
f)
As informagoes de documentos devem contemplar no minimo as seguirjtes informagoes: Dados da carteira de
identidade (Numero; OF de emissao; Sigla do Orgao Emissor; Data de emissao); Dados do Titulo de Eleitor (Numero do
Titulo; OF de Emissao; Zona a Segao ateitoran; Numero do Passaporte; a Numero do Cartao de Educagao;
g)
As informagoes de Filiagao devem contemplar no minimo as seguintes informagoes: Nome completo da Mae a do
Pai;
h)
As informaooes Funcionais devem contemplar no minimo as seguintes informaooes: Nome da empresa em que o
responsavel trabalha; Fungao; Departamento; Telefone; a E-mail funcional;
i)
As informagoes de Ender* Residencial devem contemplar no minimo as seguintes informagoes: CEP;
Logradouro/Enderego; Numero; Complemento; Bairro; Cidade; OF da Cidade; e a indicagao se a residencia a propria. As
opgoes de UF, Cidade a Bairro devem ser resgatadas de tabelas de dados especificas a estas devem possuir interface
(tela) de cadastramento;
j)
As informagoes de Enderego Comercial devem contemplar no minimo as seguintes informagoes: CEP;
Logradouro/Enderego; Numero; Comptemento; Bairro; Cidade; a OF da Cidade; os dados de Cidade a Bairro devem ser
resgatados de tabelas de dados especTicas a estas devem possuir interface (tela) de cadastramento;
k)
As informagoes Diversas devem contemplar no minimo as seguintes informagoes: Tipo Sangufneo a Fator RH;
Indicativo de faixa de renda familiar que devera apresentas as opgoes de "Nao informada", "Sem renda", "De 1 a 3 Salarios
Minimos", "De 3 a 5 Salarios Minimos'; "De 5 a 10 Salarios Minimos" a "Mais de 10 Salarios Minimos"; Etnia a Deficiencia
(Aluno Especial) que deverao apresentar as opgoes de registros existentes em tabela de dados especffica a estas devem
possuir interface (tela) de cadastramento; a Estado Civil;
I)
As informagoes do Conjugue`.devem contemplar no minimo as seguintes informagoes: Nome completo; Data de
Nascimento; Sexo; Numero do CPF; a tndicativo se o mesmo a servidor publico da Secretaria de Educagao;
m)
A Posigeo Georeferencial do enderego residencia) do servidor deve ser apresentada em conformidade com o
enderego cadastrado a deve ser apresentada no formato de mapa, imagem de satelite a hibrido a deve ainda permitir a
movimentagao da imagem a processo de zoom (aumento a diminuigao da imagem)
n)
0 Campo de registro de obseivagao sobre o Responsavel do Aluno deve ser do tipo texto, de livre digitagao, e
comportar ate 250 caracteres;
nn)
Devera haver Funcionalidade sistemica de emissao de no minimo os seguintes relatorios abaixo relacionados:
a)
Ficha de Informagoes de Responsavel de aluno;
b)
Relagao simples de Responsaveis de alunos;
c)
Relagao de alunos associados'a Responsavel de aluno da Redo Municipatde Ensino;
d)
Quadro demonstrativo de distribuigao de Responsavel de aluno por Serie/Curso a caractertsticas especificas;
e)
Relagao resumo de Responsavel de alunos com matriculas ativas.
x)
No contexto de Cadastro a Informagao de Alunos, deverao constar no minimo os seguintes
processos/funcionalidades:
Devera haver Funcionalidade sistemica que faga o cadastramento dos alu405, devendo contemplar, no minimo, as
oo)
caracterfsticas a informagoes descritas abaixo:
Com objetivo de aperfeigoar, dinamizar a facilitar o processo de manutencao a cadastramento de dados referentes
a)
ao Aluno devera haver uma unica interface (tela) de cadastramento, cujas informagoes devem estar disponibilizadas e
apresentadas em grupos de informagoes, sendo: Validagao; Foto do aluno; Dados cadastrais do aluno; Dados do
responsavel do Aluno; Informagoes de Documentos; Informagoes do Enderego Residencial; Filiagao; Instituigoes de Apoio;
Informagoes Diversas; Pendencias; Posigao georeferencial do enderego residential; Campo de registro de observagao
sobre o Aluno; Dados da matricula do aluno; a Situagao do aluno;
A validagao do aluno devera ser feita polo Numero de registro do aluno na rode publica municipal de ensino a pelo
b)
conjunto de informagoes formado pelo nome, data de nascimento, nome da mae a tipo sangutneo a fator RH;
A foto do aluno devera ser no padrao 3x4, em formato JPEG, a devera ter um componente de busca que faga o
c)
Upload da foto para o servidor de dados;
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As informagoes Cadastrais d0 aluno devem contemplar no minimo as seguintes informagoes: Numero do NIKE
d)
(Numero Interno de Registro Escolar); Codigo de Registro no Ministerio da Educacao; Nome completo; Apelido; Sexo; Data
de nascimento; Etnia cujas opgoes devem ser apresentadas a partir de tabela de dados especifica a corn interface (tela) de
cadastramento proprio; Deficiencia (aluno especial) cujas opcoes devem ser apresentadas a partir de tabela de dados
especifica a corn interface (tela) de cadastramento proprio; Nacionalidade; Nattrralidade (Onde nasceu); Em que OF
(Estado) nasceu; Origem do aluno sendo disponiveis para escolha as opgoes de 'Area Indigena"; "Area Rural", "Area de
Quilombo", 'Interior do Estado', "De outro Estado", 'Do proprio Municfpio", "Outra Odgem" a "Sem registro; Tipo Sanguineo
e Fator RH; E-mail de contato do aluno; Telefone residential a celular; a Indicativo se o aluno tern ou nao autorizagao para
sair sozinho da escola;
As informagoes de dados do responsavel do Aluno deverao ser resgatas a partir da associagao do aluno a um
e)
responsavel. No cadastro do aluno di very ser gravado somente o cddigo do Responsavel, mas ao acessar a tela de
cadastro do Aluno deverao ser apresentadas no minimo as seguintes informagoes: Nome completo; data nascimento; sexo;
Numero do CPF; Grau de parentesco; Telefone residential a celular; e o indicativese o responsavel a servidor publico da
Secretaria de Educagao;
f)
As informagoes de documentos devem contemplar no minimo as seguintes informagoes: Dados da Certidao (Tipo
de certidao podendo ser de nascimento ou casamento; OF de emissao da Certidao; Cidade de emissao da Certidao; Nome
do cartorio que emitiu a Certidao; Nurhero do Livro a Folha de registro da Certid ; a Numero de Controle da Certidao);
Dados da carteira de identidade (Numero; OF de emissao; Sigla do Orgao Emissor; Data de emissao); Dados do Titulo de
Eleitor (Numero do Titulo; OF de Emissao; Zona a Segao Eleitoral); Numero do CPF; Numero do Passaporte; Numero da
Carteira de Vacinagao; a Numero do Cartao de Educagao.
g)
As informagoes de Enderego Residential devem contemplar no minimo as seguintes informagoes: CEP;
Logradouro/Enderego; Numero; Complemento; Bairro; Cidade; OF da Cidade; e a indicacao se o aluno mora corn os pais.
As opgoes de UF, Cidade a Bairro devem ser resgatadas de tabelas de dados especfficas a estas devem possuir interface
(tela) de cadastramento.
h)
As informagoes de Filiagao devem contemplar no minimo as seguintes informagoes para a mae a para o pai,
sendo: Nome completo; Data de nascimento, telef one, e-mail de contato, conta do Facebook, conta do Twitter e 0 indicativo
se a orfao ou nao, a ainda, se 0s pais rhoram juntos.
i)
Deverao ser disponibilizadas, preferencialmente em formato de grid as instituigoes de apoio a alunos especiais,
cadastradas na base de dados da solugao, para que sejam assinalados case o aluno as frequente. Devera haver
funcionalidade sistemica propria pars ocadastramento destas instituigoes;
j)
As informagoes Diversas refdrentes ao aluno devem contemplar no minimo as seguintes informagoes: Indicativo
de que o aluno tern restrigoes alimentares ou necessita de cuidados de Educacao que devem ser assinalados
automaticamente a partir do registro de restrigao alimentar ou cuidados de Educagao feita no momento da matricula do
aluno ou atraves de funcionalidades sistemicas proprias; Indicativo a ser marcado pelo usuario se o aluno se utiliza de
transporte escolar, passe escolar a se faz use da merenda escolar; Informagao dokndicativo de faixa de renda familiar que
devera apresentas as opgoes de "Naojinformada", "Sem renda", "Del a 3 SalariosMinimos", 'De 3 a 5 Salarios Minimos",
"De 5 a 10 Salarios Minimos" a "Mais de 10 Salarios Minimos";
k)
Devera ser apresentada em area especifica a informagao indicativa se o aluno tern pendencias na Secretaria
Escolar, Documentos a na Biblioteca. Este indicativo deve ser feito de forma automatica a partir de servigos de Servigos de
Secretaria Escolar com pendencia, Documentos de matricula pendentes a/ou nao entregues a pendencias de entrega de
itens de biblioteca emprestados;
I)
A Posigao Georeferencial do' enderego residential do aluno deve ser apresentada em conformidade corn o
enderego cadastrado a deve ser apresentada no formato de mapa, imagem de satelite a hibrido a deve ainda permitir a
movimentagao da imagem a processo de zoom (aumento a diminuigao da imagem);
m)
O Campo de registro de observagao sabre o aluno deve ser do tipo texto,'de livre digitagao, a comportar ate 250
caracteres;
n)
Deverao ser apresentados; de'forma automatica, as dados da matricula atual ou das ultimas matrfculas do aluno
corn seu status a resultados, a ainda a data e a situagao cadastral do aluno;
pp)
Devera haver Funcionalidades sistemicas para os seguintes processor operacionais do contexto de informagoes
de alunos, sendo: Cadastramento de multiplos enderegos a telefonesdo aluno; Cadastramento de restrigoes alimentares
aplicadas ao aluno;
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qq)
Devera haver Funcionalidade sistemica para fazer a associacao do alunoa um responsavel de aluno que esteja
previamente cadastrado na base de dados da solucao;
rr)
Devera haver Funcionalidade sistemica que permita a exclusao de aluno que nao possua nenhum lancamento de
frequencia, notas, medias, matrfculas e. outras informacoes que nao sejam as de cadastro do mesmo;
ss)
Devera haver Funcionalidade sistemica que permita o cadastramento de ocorrencias disciplinares do aluno;
tt)
Devera haver Funcionalidade sistemica de emissao de no minimo os seguintes relatorios abaixo relacionados:
a)
Ficha de Informacoes do Aluno que deve obrigatoriamente disponibilizar a imprimir os dados por grupos de
informacoes, devendo obrigatoriamente contemplar: Informacoes gerais do aluno (Deve ter: Nome completo do aluno;
Sexo; Data de nascimento a Idade; Numero de registro na rede pUblica municipal; Ano de referenda a Situacao de
matricula; a Indicativo de deficiencia aluno especial); Dados Cadastrais (Deve ter: Apelido; Filiacao; Numero do NIS;
Numero do telefone residential a celular; a Data de cadastro); Endereco residential completo (Deve ter: Descricao do
endereco; Numero; Complemento; Bairro; Cidade; UF; e CEP); Documentos (Deve ter: Numero do CPF; Dados da
RG/Identidade; Dados do Titulo de Eleitor; a Dados da Certidao de Nascimento); Informacoes de Matricula (Deve ter:
Unidade de Ensino (Escolas) matriculado; Modalidade de ensino; Serie/Curso (Curso ; Turma; a Data de matricula);
Ocorrencias disciplinares a administrafivas (Deve ter: Descricao; Tipo de ocorrencta; a Data da ocorrencia); Cuidados de
Educacao (Deve ter: Medicacao; Dosagem; Data de inicio a data de fim; a Observacao sobre o cuidado de Educacao corn o
aluno); Restricoes alimentares (Deve ter: Descricao da restricao; Acao a ser tomada em caso de nao conformidade; Tipo de
restrioao alimentar; Data de inicio a data de encerramento da restrioao alimentar); Enderecos adicionais (Deve ter:
Descricao do endereco;Tipo de endereco; a Situacao cadastral do endereco); Telefones adicionais (Deve ter: Tipo de
telefone; Numero do telefone; Nome do contato; Situacao cadastral do telefone; a Observacao sabre o registro do telefone);
Atividades extracurriculares (Deve ter Nome da atividade; Data de Inicio a data ie termino); Documentos de matricula
(Nome do documento de matricula entregue a nao entregue); a Registro de frequencia mensal no ano letivo matriculado
(deve ter: Mes de referencia — Janeiro a Dezembro; Total de Presenca; Total de Faltas: justificadas; nao justificadas;dias de
licenca medica; Percentual de presenca no mes; a Percentual de faltas no mes);
b)
Relacao de alunos especiais por Instituicao de apoio especializada; Relacao de Alunos por Unidade de Ensino
(Escolas) (Creche ou Escola); Relacao de Alunos por matriculados por Serie/Curso /Curso a Turma; Relacao de Alunos
por matriculados por Cidade a Bairro; :lelacao de Alunos por Caracteristicas cadastrais a deficiencia; Relacao de Alunos
usuarios de Passe Escolar; Relacao de Alunos beneficiarios do Programa Bolsa Escola; Relacao de Alunos por Atividade
Extraclasse; Relacao nominal de alunos matriculados por Serie/Curso /Curso a Turma; Relacao de Alunos por situacao
cadastral de Matricula; Relacao de Alunos aniversariante corn informacoes de contato; Relacao nominal de alunos
anlversariantes com dia a mes de aniversario; Relacao resumo de matriculas por periodo de datas; a Relacao de
demonstrativa de distribuicao de alunos por caracterfsticas cadastrais.
y) No contexto de Controle Operational de Regioes de nsino, deverao constar no minimo os
seguintes processos/funcionalidades:
Devera haver Funcionalidade sistemica de Cadastramento de Regioes de Ensino Escolar;
uu)
vv)
No cadastramento das Unidades de Ensino (Creches a Escolas) deve haver campo que permita associar a
Unidade de Ensino (Escolas) a Regiao de Ensino;
ww)
Devera haver Funcionalidade sistemica que faca o cadastramento dos componentes da Equipe (Servidores
publicos da Secretaria de Educacao) de cada Regiao de Ensino, que farao a gestao operational das unidades de ensino
que fazem parte da Regiao de Ensino; f
xx)
Devera haver Funcionalidade de cadastramento de Tipos de Avaliacoes de Desempenho a ser aplicadas nas
Unidades de Ensino que fazem parte das Regioes de Ensino Escolar.
z) No contexto de Encerramento Atividades do Ano Letivo, deverao constar no minimo os
seguintes processos/funcionalidades:
yy)
Devera haver Funcionalidadeisistemica que faca a analise de Iancamento a definicao do percentual de frequencia
final de alunos com base nos lancamerftos de frequencia no ano letivo
zz)
Devera haver Funcionalidade sistemica que faca a analise de lancantento das medias bimestrais de cada
disciplina (materia), do registro da nota de prova final e o calculo a definicao da media final do aluno.
aaa)
Devera haver Funcionalidade sistemica que faca a finalizacao do ano letivo do aluno, com base nas analises de
frequencia a media final atribuindo o resultado final ao aluno que podera ter: os seguintes status: "Aprovado"; ou
"Reprovadd' por media inferior a/ou porfrequencia (presenca) inferior a atribuida pot Lei;
Devera haver Funcionalidade sistemica de emissao de no minimo os seguintes relatorios abaixo relacionados:
bbb)
Grade de Medias do Ano Letivo; Relatorio Final do Ano Letivo.
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15.
DEFINIgAO SISTEMICA PAPA O CONTEXTO PEDAGOGICO
15.1 Abaixo, de forma detalhada, as caracteristicas, definipoes a considerapges ;tecnicas minimas necessarias, para 0
contexto operational pedagogico a seraplicado nas Unidades Escolares, sendo: No contexto geral:
Devera abranger as modalidades de Ensino Infantil, Fundamental e. Educaeao Especial no contexto das
a)
modalidades Ensino Regular, EJA (Educagao Jovem a Adulto), Aceleragao Basica, Multi-Serie/Curso a Multi-turma;
Devera possibilitar a gestao educational atraves de Nucleos Administrativos a Pedagogicos (Creches a Escolas);
b)
c)
Devera possibilitar o langamehto de notas numericas ou conceitos, de forma a parametrizada, a possuir processos
parametrizados a inteligentes de verificagao de aprovagao do aluno, sendo tratados no minimo os seguintes itens: Ausencia
de Lancamento de Medias/Notas; Ausencia de Langamento de Frequencia; Indicativo de Prova Final; Indicativo de
Recuperagao; Indicativo de Conselho de Classe; Indicativo de Aprovapao corn Dependencia/Restripao;
A solugao sistemica, no cente do pedagogico, devera atender as normati`vas do MEC (Ministerio da Educagao e
d)
Cultura), das Secretarias de Educaeao Estadual/Municipal, a das Leis Federal, Estadual a Municipal — Na ausencia de
atendimento a algumas das Normativas a Leis vigentes esta devera ser imdlernentada a/ou adequada ate o inicio de
implantapao da Solugao Sistemica;
e)
Devera possuir a emissao de relatorios para o MEC, Orgaos Reguladores, Conselho Tutelar da Infancia e
Juventude, Conselho Municipal de Educaeao a Censo Escolar, incluindo-se dentreoutros que atendem as Leis Municipal,
Estadual a Federal — Na ausencia de atendimento a algum dos relatorios podluados neste item estes deverao ser
implementados a/ou adequados ate:o iucio de implantagao da Solugao Sistemica;
f)
Devera disponibilizar, atraves"de consultas a relatorios, informagoes completas de todo o cenario de Ensino
P6blico Municipal (Escolas, Funcionarios, Professores, Alunos a Responsaveis) em varios formatos - Etnia, LocalizaGao,
Renda Familiar, Alunos Especiais, Bolsas de Estudo, etc.;
a)
No contexto de Planejamento a Controle de Aulas a Atividades Escolares deverao constar no minimo os seguintes
processos/funcionalidades:
g)
Devera haver Funcionalidade de Cadastro do Planejamento de Aulas a de Atividades Letivas de Disciplinas
(Materias) por Serie/Curso a Turma de uma Modalidade de Ensino, disponibilizada a professores ou a Secretaria Escolar,
devendo contemplar no minimo os seguintes dadosanformaeoes:
h) Com objetivo de aperfeigoar, dinamizar a facilitar 0 processo de cadastramento do planejamento este devera ser
realizado em uma unica interface (tela) pom areas definidas para as informagoes jrais da atividade, objetivo da atividade,
metodologia aplicada, material didatico ou de apoio a ser utilizado, conteudo escolar a referencias bibliograficas a respeito
do assunto;
h)
Para a area de informagoes gerais da atividade devera conter no minimo as seguintes informagoes: Ano de
referencia escolar da atividade; Modalidade de ensino, Serie/Curso, turma a disciplina (materia) a qual o planejamento esta
sendo registrado; A associagao do professor que devera ministrar a/ou coordenar a.execugao da atividade, que devera ser
escolhido a partir do cadastro de Servjdores P6blicos da Secretaria de Educagag ; A escolha do tipo de atividade que
devera ser resgatado de tabela de dados propria (Exemplo: Aula normal; Aula extra; Aula de reforgo; Trabalho em grupo;
etc.); O registro se a atividade pertence ou nao ao Planejamento Escolar, O registro se a atividade sera com ou sem
avaliagao (nota) de desempenho; a data em que esta sendo planejada a execugaoda atividade; o Tempo de aula em que
esta sendo planejado a sua execugao cujas opgoes devem ser resgatadas dos tempos aplicados no quadro de horarios da
turma em questao a sendo apresentado o horario de inicio, termino a duragao do tempo escolhido; o registro do titulo ou
tema da atividade; a Data de Cadastro da atividade; a Data da situagao e o status da situagao da atividade que devera ter
como opgao "Ativa", "lnativa" ou "Cancelada;
i)
Para as areas de Objetivo, Metodologia a ser aplicada a Material didatico ou de apoio para a Atividade deverao
ser disponibilizados campos especificos para cada area que permita o registro, em texto livre, de ate 1500 caracteres;
j)
Para a area onde sera registrado o Conteudo Escolar a ser aplicado no contexto da atividade devera ser
apresentada uma grid ou tabela contendo todos os conteudos escolares gravados em tabela de dados propria definida
neste documento, que estejam na situagao de ativos, a que estejam associados a iiiodalidade de ensino a Serie/Curso do
contexto da atividade que esta sendo eadastrada. A grid ou tabela devera apreseritar no minimo as seguintes informagoes
para cada conteudo: Titulo do conteudo escolar; Descrigao resumida do conteudo escolar; Nivel de dificuldade do conteudo
escolar e o icone ou link que permita que o conteudo seja visualizado, quando foro caso. Na grid ou tabela devera haver
campo especifico para que o conteudoseja escolhido para aquela atividade, assim como, quando for o caso de o conteudo
tiver um link este seja tanto para conteudo armazenado na intranet ou internet;
Rua Desembargador.Jose Bastos, n° 200, Centro, Ico, Cara, CEP 63.430-000
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k)
Para a area onde sera registrado a Referenda Bibliografica a ser aplicada no contexto da atividade devera ser
apresentada uma grid ou tabela contendo todas as obras (itens de biblioteca escolar) cadastradas tabela de dados de itens
de biblioteca escolar, estejam na situapso de ativos a associados a modalidade de ensino a Serie/Curso do contexto da
atividade que esta sendo cadastrada. A grid ou tabela devera apresentar no minimo as seguintes informacoes para cada
referencia bibliografica: Titulo da referenda bibliografica; Descricao resumida' da referencia bibliografica; Nivel de
icone ou link que permita que o conteudoseja visualizado, quando for o caso. Na
dificuldade da referencia bibliografica
grid ou tabela devera haver campo e ecffico para que a referenda bibliografica seja escolhida para aquela atividade,
assim como, quando for o caso de o contendo tiver um link este seja tanto para contendo armazenado na intranet ou
internet.
I)
Devera haver Funcionalidade sistemica especifica para a homologagao (aprovadoo) do Planejamento de
Atividades cadastradas pelo professor<ou pela Secretaria Escolar da Unidade de Ensino (Escolas) (Creches ou Escolas)
pelo Coordenador Pedagogico, devendo possuir as caraderisticas a informacoes apresentadas abaixo:
Corn objetivo de aperfeicoat dinamizar a facilitar 0 processo de hornologadoo (aprovadao) das atividades
m)
planejadas devera ser realizado em uma unica interface (tela), onde apos a inforrnafao de ano de referencia escolar (ano
letivo) e a escolha da modalidade de ensino, Serie/Curso, turma a disciplina (materia), mes de referencia do planejamento e
do professor sera apresentada ao usuario uma grid de dados contendo todos os registros que atenda a escolha efetuada,
apresentando para cada registro no minimo as seguintes informapoes: Nome do professor associado a atividade
cadastrada; Serie/Curso a Turma de;aplicapao da atividade planejada; data de previsao de execucao da atividade
planejada; Titulo ou tema da atividade planejada; a Horario de inicio a termino da atividade planejada;
n)
Na medida em que as escolhas, descritas acima, estao sendo realizadas ja deve it apresentando na grid de dados
referenciada a cima os registros que atehdam ao contexto solicitado;
o)
Na grid devera haver campo especifico para que o usuario possa it assinalando (marcando) os registros de
planejamento que estao sendo (hornologados) aprovados;
p)
No processo de homologapao(aprovacao) devera ser registrado (gravado) o usuario que esta logado na Solucao
Sistemica que esta efetuando a atividade de homologapao.
q)
Devera haver Funcionalidade-sistemica especifica para o cadastramento de referencia de Conteudo Escolar que
devera ter no minimo as seguintes informagoes: Disciplina (materia), Modalidade de ensino a Serie/Curso a qual o
contendo sera associado; Titulo do contendo bibliografico; Descricao resumida do contendo bibliografico; Nivel de
dificuldade de interpretapao ou entendiinento do contendo bibliografico podendo sef "Facie", "Medio", "Dificie", "Avanpado" e
"Sem registro"; EndereGo externo do arquivo do contendo bibliografico, devendo ser gravado a URL (endere@o web do
arquivo) podendo este ser da intemet ou da intranet; e a situapao do contendo bibliografico, sendo disponibilizadas as
opcoes de "Ativd" e "Inativo".
r)
Devera haver Funcionalidade sistemica que possibilite a impressao do Planejamento das Atividades, devendo
contemplar no minimo as seguintes informapoes: Modalidade de Ensino; Serie/Curso /Curso ; Turma; Periodo de pesquisa
do planejamento corn data de inicio a data de fim; o Tipo de atividade planejada peSAuisada; a Data da atividade planejada;
0 tempo de aula e 0 horario em que sera executada; 0 tema (tftulo) da atividade; aSituagao da atividade; o Professor que
este designado a responsabilidade de'execupao da atividade; 0 Objetivo e a Metodologia que devera ser aplicada na
execupao da atividade.

eo

A

16. DEFINICAO SISTEMICA PARA O CONTEXTO DE PROFESSORES
No contexto de Informacoes de Professores, deverao constar no minimo os seguintes processos/funcionalidades:
a)
Devera haver Funcionalidadesistemica especffica para que o professor ou a Secretaria Escolar da Unidade de
Ensino (Escolas) (Creche ou Escola) possa fazer 0 registro das atividades executadas em sala de aula, devendo possuir
as caraderisticas a informacoes apresentadas abaixo:
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CNPJ n.°'07.669.682/0002-50—Telefone: (88) 3561-1508

'co
wacrei I URA

~<cc

MVN

u. N-

~ 5

Czdade Feliz '

Sec-retarta da P_dt, caG.~o

-

p ot~

b)
O registro da atividade ou lancamento da atividade realizada em sala de aula ou em outro ambiente podera ser
feito tanto para atividades planejadas ou para atividades nao planejadas, ou seja,-atividades executadas (ministradas) de
forma livre, a criterio do professor;
Corn objetivo de aperfeicoar, dinamizar a facilitar o processo de registro das atividades executadas, planejadas ou
c)
nao, deverao ser feitos em uma unica interface (tela);
O registro da atividade ou langamento da atividade realizada devera ser feito apos ser informado pelo usuario o
d)
ano de referencia escolar (ano letivo) e a escolha do professor, da modalidade de ensino, Serie/Curso, turma, referenda do
bimestre, a mes de referenda do lancamento da atividade;
e)
Apos o atendimento do item acima devera ser apresentado em uma grid de dados a disponibilizado para escolha
todas as atividades planejadas que at darn a condicao de pesquisa, contendo nolninimo as seguintes informacoes: Data
de previsao de execucao da atividade; Titulo da atividade; Tipo de Atividade; Informacao se a atividade faz parte do Plano
de Aula da Serie/Curso; A informacao se a atividade tera nota de avaliacao; e a Situacao da atividade que pole ser "Nao
homologada", "Nao realizada" ou "Reatizada". So devera ser permitido a marcacao.ou assinalar a atividade que esteja corn
situacao de "Nao realizada";
f)
Devera ser disponibilizada uma area na interface (tela) para o registro- de dados da execucao da atividade,
devendo contemplar no minimo as seguintes informacoes: Disciplina (Materia); Tipo de Atividade; Data de execucao da
atividade; Horario de inicio a termino da atividade; Tema ou Titulo da atividade; Indicativo se houve avaliacao da atividade
(Sim ou Nao); Forma de avaliacao, quando for o caso; a um campo texto para o registro (descricao resumida) da atividade
executada; data de cadastro do registro da atividade e o usuario que esta Iogado fazendo o cadastramento.Quando se
tratar do registro de uma atividade pfanejada marcada (assinalada) na grid apresentada, todas as informacoes aqui
descritas deverao ser resgatadas a preenchidas nos respectivos campos ficando somente o campo texto para o registro
(descricao resumida) da atividade executada;
g)
Devera haver Funcionalidadesistemica de emissao de no minimo os seguintes relatorios: Relacao de Professores
por Unidade de Ensino (Escolares por Disciplina (Materia).

0

17.
DEFINIcAO SISTEMICA PARA O CONTEXTO DE BIBLIOTECA
18.
Possibilitar a gestao a controle do acervo bibliografico a nao bibliografico existence nas Unidades Escolares a nas
Unidades de Bibliotecas da Rede de Ensino.
19.
Devera possuir controles de RESERVAS a EMPRESTIMOS de itens dos acervos;
20.
Devera estar integrado corn o Planejamento Escolar;
21.
Devera, dentre outras opcoes existentes no sistema, contemplar no minimo os itens abaixo:
a)
Os usuarios de Biblioteca deverao ter Cadastro proprio, independente do Cadastro de Usuarios do Sistema;
Contemplar os controles RESERVAS a EMPRESTIMOS de itens dos acervos;
b)
c)
Informacoes de Itens de Aceroo por Areas de Conhecimento, Classificacao de Obras, Editoras, Autores;
Cadastro de itens devendo permitir que seja associado a calla item de acervo arquivos de diversas midias, tais
d)
como do Microsoft Word, Adobe PDF, imagens, sons a videos;
e)
Consultas atraves da web (internet) de busca de Itens de Acervo cadastrados por titularidade da obra, codigo de
ISBN ou de tornbamento patrimonial, usuario, ou Unidade de Ensino, possibilitando sua disponibilidade e a reserva para
emprestimo;
f)
Controle da circulacao a movimentacao de itens de acervo catalogados;
g)
Controle operacional de reservas a emprestimos de Itens de Acervo.
22.

DEFINIcAO SISTEMICA PARA O CONTEXTO ADMINISTRATIVO

A solucao devera disponibilizar funcionalidades que permitam a gestao adrninistrativa funcional da Secretaria de Educacao
e de suas Unidades de Ensino ou de Apoio, de forma ampla, atraves de funcionalidades proprias, contextualizadas abaixo:
No contexto de Controle Funcional devera atender no minimo os seguintes itens abaixo:
Devera disponibilizar funcionalidade que permita o cadastramento de funcionarios (servidores; colaboradores;
a)
prestadores; etc.) da Secretaria de Educacao a das Unidades de Ensino a de Apoio,e emissao de relatorios sobre este
contexto.
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Devera possuir funcionalidades que permitam o cadastramento de: Cursos de formagao a capacitagao funcional;
b)
Evolugao funcional do servidor; Ocorrencias administrativas funcionais; Ocorrenoas de Educagao funcional (atestados;
dispensas; etc.); Movimentagao funcional (na propria Unidade Funcional; para outra Unidade Funcional; para outro Orgao
da Administragao); Beneficios funcionais.
Dentre os relatorios disponibilizados para emissao sobre o contexto de Controle funcional devera conter no
c)
minimo as seguintes opgoes/relatorios abaixo descritas:
d)
Relagao de Servidores PubJi S da Educagao;
Relagao de Servidores par Cargo/Fungao;
e)
f)
Relagao de Servidores portogistica de Enderego;
g)
Relagao de Servidores por Unidade Funcional;
h)
Relagao de Servidores Aniversariantes;
i)
Relagao de Servidores por.Departamento Funcional;
j)
Ficha completa de informagoes do servidor publico;
I)
Relatorio Demonstrativo Finartceiro de Servidores por Unidade Funcional,
m)
Relagao da Evolugao Funcional de Servidores;
n)
Relagao de Ocorrencias Administrativas Funcional de Servidores;
o)
Relagao de Ocorrencias de Educagao Funcional de Servidores;
p)
Relagao de Movimentagao Funcional de Servidores;
q)
Relagao de Servidores por Beneficios Funcionais.
22.1
No contexto de Controle Frequencia Funcional ou Controle de Ponto Funcional
O controle de frequencia (registro de ponto) devera estar adequado a em conformidade corn os itens abaixo:
A parametrizagao do controle de frequencia (ponto funcional) podera ser feita de forma unica para todas as
a)
Unidades de Ensino ou de Apoio, ou seja, definidas pela Secretaria de Educagao. a sera valido a todas as Unidades ou
cads Unidade podera fazer a parametrizagao de acordo corn sua realidade operational;
b)
A parametrizagao do controle de frequencia (ponto funcional) podera ser feita de forma unica para todas as
Unidades de Ensino, ou seja, definidaspela Secretaria de Educagao a sera valido atodas as Unidades ou cada Unidade de
Ensino (Escolas) podera fazer a parametrizagao de acordo corn sua realidade operational;

a

c)
Sendo a parametrizagao definida pela Secretaria de Educagao entao as Unidades de Ensino ou de Apoio nao
poderao fazer ou ter acesso parametrizagao individual sendo automaticamente vaUda a definida pela Instituigao;

a

d)
O formato de registro de ponto podera ser do tipo horario livre que e o regstro efetivo de marcagao de horario de
entrada a saida de forma livre ou do tipo de horario padrao onde o registro de ponto feito por turno de trabalho corn
marcagoes rinicas de horario de entrada a saida de cada turno;
e)
No cadastro de servidor devera permitir a associagao de um quadro de horario ao mesmo. Deverao ser
apresentadas as opgoes existentes de horarios funcionais do cadastro de quadro de horarios, que estejam ativos, para a
escolha pelo usuario da opgao para associar.
k)
I)
m)

Devera haver funcionalidade Para o cadastramento de quadro de horarios de trabalho de Servidores publicos.
Devera haver funcionalidade para o registro efetivo da frequencia (registro de ponto) do servidor publico.
Devera haver funcionalidade para fazer a alteragao a cancelamento de horario de um registro.

22.2
No contexto de Planejamento de Vagas de Matriculas
22.2.1.1 A Solugao Sistemica devera Etsponibilizar funcionalidades sistemicas quepermitam o Cadastramento a Controle
do Planejamento de Vagas de matriculas de alunos no exercicio do ano para todas as Unidades de Ensino da Secretaria de
Educagao. Devera contemplar no mtnirtro as seguintes opgoes abaixo descritas:
a)
Devera haver funcionalidade de Cadastramento do Planejamento Anual de Vagas, por Unidade de Ensino
(Escolas) (Creche a Escolas) da rede de ensino publica municipal para as modalidades de ensino, Serie/Curso, turmas e
turnos;
b)
Devera haver funcionalidade de emissao do Pedil de Ocupagao de Alunos, por Unidades de Ensino (Creche e
Escolas) da rede de ensino publica municipal, apresentando as informagoes por Unidades de Ensino dentro de Ano Letivo
escolhido pelo usuario.
22.2.2 A Solugao Sistemica devera disponibilizar funcionalidades sistemicas que permitam o Cadastramento de
Pesquisas Publicas para use pela Secretaria de Educagao a pelas Unidades de Ensino (Creches a Escolas) ou Unidades
Rua DesembargadorJosa Bastos, n° 200, Centro, Ico, Ceara, CEP 63.430-000
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de Apoio, corn objetivo de agregar :no entendimento das necessidades a qualidade de services administrativos e
educacionais prestados no ambito educational. Devera contemplar no minimo as seguintes opcoes abaixo descritas:
a)
Devera haver funcionalidade de Cadastramento de Grupos de Pesquisas Publicas;
Devera haver funcionalidade de Cadastramento de Tipos de Pesquisas Publicas;
b)
c)
Devera haver funcionalidade de Cadastramento de Questoes/Perguntas;
d)
Devera haver funcionalidade de Elaboracao de Pesquisas Publicas, devetido as questoes associadas a Pesquisa
ser escolhidas a partir do cadastro de questoes que devem ser apresentadas ao usuario para escolha por Tipos de
Pesquisa;
A pesquisa elaborada devera alem das questoes (perguntas) terem o,cadastro dos seguintes Devera haver
e)
Funcionalidade de Registro das Respostas de uma Pesquisa Publica a partir daescolha da Pesquisa pelo Numero da
Pesquisa ou Tipo a Titulo da Pesquisa, e o registro das informacoes (dado5) de cada questao devem estar em
conformidade corn o publico alvo a o`tipo de identificacao (corn ou sem identificacao do Pesquisado) contemplando no
minimo: Resposta ou Sugestao; Nota aplicada; a Data da avaliacao;
f)
Devera haver Funcionalidade'de emissao do Formulario de Pesquisa Publica para entrega ao Pesquisado;
g)
Devera haver Funcionalidade de emissao do Formulario de Pesquisa PuNica corn o registro de opiniao/avaliacao
do Pesquisado.
22.2.3 A Solucao Sistemica devera disponibilizar funcionalidades sistemicas que permitam o Controle de Programas
Sociais a Convenios:
a)
Devera haver funcionalidade sistemica de possibilite o Cadastramento dos Programas Sociais a Convenios
devendo contemplar no minimo os seguintes grupos de dados/informacoes: Dados do Gestor do Programa ou Convenio;
Dados do Programa ou Convenio; Parametros de disponibilidade do beneficio do Programa ou Convenio; a Dados do
Orgao Regulador a Fiscalizador pelq Ptograma ou Convenio;
b)
Devera haver funcionalidade de possibilite o Cadastramento dos Tipos de Programas a Convenios firmados corn a
Secretaria de Educacao;
c)
Devera haver funcionalidaderoe possibilite a emissao de pelo menos: Relacao de Informacoes de Programas
Sociais ou Convenios; Relacao dos Tipos de Programas Sociais a Convenios emitidos por Classificacao (Programas ou
Convenios).
23 DEFINIcAO SISTEMICA PARA O CONTEXTO DE FUNCIONARIOS/COLABORADORES E RH
0 Modulo Sistemico de Controle de Fuhcionarios a Recursos Humanos no Sistema tern como objeto a integracao a controle
operational/administrativo de todos os Funcionados/Colaboradores ao contexto de Recursos Humanos a Atividades
exercidas a praticadas nas Unidades de Educacao, on-line a em tempo real, para acompanhamento de planejamento e
gestao pelas Unidades de Educacao a pelos departamentos responsaveis da Secretaria Municipal de Educacao,
abrangendo desde o cadastramentadefuncionarios/protissionais de Educacao ate'as informacoes de logistica a gerencial,
deve dentre outras opcoes existentes ro sistema, contemplar no minimo as itens abaixo:
24 CONTROLE CADASTRAL E INFORMAcOES FUNCIONAIS
Devera realizar o cadastramento a manutencao de dados/informacoes referente aotuncionario/colaborador.
Alem de relatorios a consultas sabre informacoes caoasuais, uputaaunais, gerenciais a de logistica,
a)
disponibilizados de forma individual oucoletiva (Instituicao e/ou Unidade de Educacao/Departamentos) sobre o enfoque de
varios cenarios, tais como: Departamento Funcional; Cargo/Funcao; Bairro/Endereco; Regiao/Zonas eleitorais; Etnia;
Deficiencia (Profissionais Especiais); dentre outros;
As informacoes cadastrais devem ser completas, abrangendo todo o contexto pessoal, familiar a profissional,
b)
contemplando os seguintes grupos de dadosfinformacoes: Dados cadastrais (Foto; Nome; Naturalidade; Origem;
Deficiencia; Estado Civil; Etnia; Tipo Sangufneo; etc.); Documentos (CPF; RG; Passaporte; Titulo Eleitor; CTPS; Certidao;
CNH; PIS/PASEP; Cartao de Educacao; Informacoes de Contato; Informacoes Funcionais; Filiacao; Dados do Conjugue;
Enderecos; etc.
25 CONTROLE DE OCORRENCIAS DE SAUDE FUNCIONAL
25.1.1.1 Deve permitir que a Secretaria de Educacao a/ou Unidades de Ensino registrem para os seus funcionarios e
colaboradores toda a qualquer ocorrencia de Educacao funcional (consulta; atestado; internacao; enfermidade;
desconfortos; etc.). Estas informacoes devem ser apresentadas na Ficha de Informacoes do Funcionario.
Rua Desembargador';Jose Bastos, n° 200, Centro, Ice, Ceara, CEP 63.430-000
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25.1.1.2 Atraves destes registros podera possuir o entendimento da SAUDE FUNCIONAL tendo informagoes em varios
cenarios no contexto presente ou ainda por periodo de tempo a por tipo de ocorrencia funcional, corn estattsticas pontuais
ou consolidadas.
25.1.2

CONTROLE DE OCORRENCIAS ADMINISTRATIVAS

25.1.2.1 Deve disponibilizar o CONTROLE DE OCORRENCIAS ADMINISTRATIVAS podendo-se registrar toda a qualquer
ocorrencia positiva a negativa aferidas ao funcionario por ocasiao da execugao de atividades Cu exercicio do cargo/fungao,
tais como elogios, registro de participagao em eventos, processos administrativos, advertencia, suspensao, dentre outras.
25.1.2.2 0 registro de ocorrencias a importante para o entendimento comportamental do funcionario dentro de seu periodo
de permanencia na Secretaria de Educagao e/ou Unidades de Ensino agregando ao gestor dentro de um contexto de
analise a oportunidades. Estas informar≤oes devem ser apresentadas na Ficha de Informagoes do Funcionario.
25.1.3

CONTROLE DE BENEFICIOS FUNCIONAIS

25.1.3.1 Deve disponibilizar 0 Registro de Beneficios Funcionais concedido ao Funcionario/Colaborador. A Secretaria de
Educagao a/ou Unidade de Ensino podera fazer a associagao de beneficios cadastrados, disponiveis, para o funcionario,
assim como efetuar o registro de dependentes quanoo for o caso.
25.1.3.2 Para melhor entendimento pelo gestor todos os registros de movimentagao se apresentam na Ficha de
Informagoes do Funcionario.
25.1.4

CONTROLE DE CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONAL

25.1.4.1 Este controle deve possibilitar a Instituipao a/ou as Unidades de Educagao a cadastrarem todos 0s cursos
realizados ou em andamento de seus funcionarios de colaboradores, sejam estes: Tecnicos; Graduagao; MBA;
Especializagao; Pos Graduagao; Mestrado; Doutorado; Pos Doutorado (PHD); Especifico; a Outros.
25.1.4.2 Alem das informagoes referente ao curso (Instituipao; Enderego; Local; Instrutor, Carga Horaria; Situagao; Data
de Inicio a Termino; NUmero do Diploma; Dados de Registro no Orgao Regulador; etc.) ainda podera referenciar se o curso
e tido como principal dentro do contexto do cargo/fungao do funcionario a se a agraciado no contexto de promogao
funcional a quantos pontos conta para'o contexto da evolugao funcional. Estas informagoes se apresentam na Ficha de
Informagoes do Funcionario.
25.1.5 CONTROLE DE MOVIMENTAcAO FUNCIONAL
25.1.5.1 A Instituipao a/ou Unidade deEnsino podera fazer o registro de todas as movimentagoes Funcionais (Transferencia
Interna; Transferencia Externa; Disponibilidade; Atividade Pontual; Capacitaiao; Treinamento; etc.) sejam estas
temporarias ou definitivas, corn ou sem,remuneragao, entre Departamentos/Setores da mesma Unidade Funcional ao qual
esta situada Cu entre Unidades diferentes a ate para outra Instituipao.
25.1.5.2 Todas as movimentagoes deuem possuir o registro dos dados do documento oficial que a oficializou (Tipo do
documento, nome do documento, datade emissao, responsavel pela autorizagao de movimentagao), observagoes sobre a
mesma e o cargo/fungao exercida no contexto da movimentagao.
25.1.5.3 Para melhor entendimento pelo gestor todos os registros de movimentagao se apresentam na Ficha de
Informagoes do Funcionario.
25.1.6 CONTROLE DE EVOLUcAO.EUNCIONAL
25.1.6.1 A Instituipao a/ou Unidades de Educagao poderao registrar cada atividade de confianga, projeto, trabalhos
especiais, exercicio de gestao, dentre outras, que permita, ao longo do tempo, em tempo real se ter o entendimento da
histOria de responsabilidades assumidas pelo funcionario corn visibilidade cronolOgica a por tipos responsabilidades
assumidas/executadas.
25.2

DEFINIcAO SISTEMICA PARR 0 CONTEXTO ORcAMENTARIO E FINANCEIRO DAS UNIDADES

A Solugao Sistemica no contexto orGamentario a financeiro das Unidades de Ensino a de Apoio devera possibilitar a estas
gerenciar a controlar as operagoes de receitas a despesas financeiras de fontes de recursos disponibilizados diretamente a
Unidade, independentemente de sua ongem, devendo contemplar no minimo todos os itens abaixo relacionados:
25.2.1 No contexto de Geral, deverao Constar no minimo, dentre outras funcionalidades sist@micas de cadastramento
abaixo descritas corn objetivo de padronizagao a agilidade no processo cadastros de atividades afins descritas neste
documento a necessarias para tal nas atividades operacionais da solugao, sendo:
25.2.1.1 Bancos, agencia bancaria a contas correntes;
Rua Desembargador Jose Bastos, n° 200, Centro, Ice, Ceara, CEP 63.430-000
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Associar ao de contas correntes a Unidades de Ensino (Creche a Escolas);:
Formas de recebimento a pagamentos;
Historico padrao de receitas despesas;
Tipos de documentos de rece6imentos a pagamentos;
Tipos de devoluoao de documentos;
Tipos de recebimento financeiro.
ou

25.2.1.2
25.2.1.3
25.2.1.4
25.2.1.5
25.2.1.6
25.2.1.7

a

25.2.2 A Solueao Sistemica devera disponibilizar funcionalidades sistemicas queipermitam o Cadastramento a Controle
de Contratos a Compromissos Financeiros (Receitas a Despesas Fixas) para uso.pelas Unidades de Ensino (Creches e
:
Escolas). Devera contemplar no minima as seguintes oppoes abaixo descritas:
25.2.2.1 Devera haver funcionalidade de Cadastramento de Origem de Receitas a das Despesas Fixas Externas a serem
utilizadas no contexto das Unidades de Ensino a de Apoio;
25.2.2.2 Devera haver funcionalidade de possibilite o Cadastramento de Contratos a Compromissos Financeiros de uma
"Origem de Receita" ou "Origem da Despesa" cadastradas, devendo contemplar no minimo os seguintes
dados/informapoes: Numero do Contrato ou Compromisso; Categoria a Subcategoria de Contratos a Compromissos; Titulo;
Objeto contratual; Local, numero a data da publicapao oficial; Data de assinatura, periodo de validade (data de inicio a fim);
Valor do contrato; Data de cancelamento do contrato; Campo para registro de observaoao do Contrato; Informacoes
financeiras do contrato tais Como: Data do primeiro vencmento, valor da parcela, quantidade de parcelas, a quantidade de
dias entre as parcelas; informapoes de correSao financeira em percentual ou em moeda corrente para multa a juros a ainda
para desconto; Numero a data do empenho; Ano de referencia oroamentaria, Nurnero da Conta de Dotapao Orpamentaria,
Codigo do Elemento de Despesa Qrdenador da Despesa; Informapoes Contabeis; Data de cadastro ou Contrato ou
Compromisso; Situapao do Contrato; .?
a)
O numero do Contrato ou Compromisso devera ser gerado automaticamente pela Soluoao Sistemica no ato do
seu cadastramento. As informagoes de "origem da Receita" a "origem da Despesa", Categoria a Subcategoria de Contrato,
Departamento a Centro de Custo, Conta Contabil, Dotaoao Oreamentaria a Historico Padrao de Lanoamento deverao ser
resgatados de tabelas de dados especlicas disponibilizadas na solupao sistemica;
25.2.3 Devera haver funcionalidade de possibilite o Cadastramento de Aditivo de Contratos a Compromissos aos
Contratos Financeiros cadastrados.

a

25.2.4 No contexto de Controle de Receitas, deverao Constar no minimo os seguintes processor/funcionalidades:
25.2.4.1 Devera possuir funcionalidade sist@mica de cadastramento de titulos de receitas contemplando no minimo as
seguintes intormaGoes: Tipo da origem;ea receita (Pessoa Fisica ou Pessoa Juridica); Codigo da origem da receita (CPF ou
CNPJ); Nome da Origem da Receita; Tipo do documento da origem da receltaç Numero do documento da origem da
Receita; Numero da parcela da receita; Quantidade de parcelas da receita; Codigo de referencia do contrato ou programa
associado receita; Datas de emissi o, cadastramento a de previsao de recebimento do documento (titulo de receita);
Historico padrao da receita; Complemento do historico padrao da receita; Agrupador da receita; Centro de Custo;
Classificagao contabil contemplando as contas contabeis de Caixa, Banco a do Ativo; Informapoes financeiras originais do
documento contemplando valor total, valor da parcela, valores adicionais, outros valores a tipo de meio de recebimento
financeiro; Informagoes financeiras efetivadas do documento contemplando valo(da parcela, valores adicionais, outros
valores, data de recebimento a tipo de meio de recebimento financeiro; registro de observaoao sobre o titulo da receita;
Situaoao do titulo de receita; a data da situariao do titulo de receita que podera ser "Em aberto"; "Recebido"; "Inativo" ou
"Canceladd
a)
Os Campos descritos a seguirdevem na interface (tela) de cadastramentede titulos de receita ter suas opGoes e
conteudos resgatados de tabelas de dados proprias existentes na base de dados da solupao, sendo: Nome da origem da
receita; Tipo de documento de receita;.Historico padrao da receita; Agrupador da receita; Centro de Custo; Classificagao
contabil contemplando as contas contabeis de Caixa, Banco a do Ativo; Tipo de mein de recebimento financeiro.
25.2.4.2 Devera possuir funcionalidades sistemicas que permitam operacionalidade do contexto financeiro de Controle de
Receitas, a dentre estas devera ser disponibilizada no minimo as seguintes:
a)
b)
c)

Cancelamento de titulos de receita;
Alterariao de Batas de vencimgnto de titulos de receita.
Baixa de titulos de receita.
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Devera possuir funcionalidades sistemicas que permitam a emissao de no minimo dos seguintes relatcrios:
Posicao de Recebimento de titulos de receitas;
Posicao de Inadimplencia de titulos de receitas;
Previsao de receitas par data de recebimento;
Diana financeiro;
Analftico financeiro de receitas por periodo de datas.

as

a

a

25.2.5 No contexto de Controle de Despesas, deverao constar no minimo as seguintes processor/funcionalidades:
25.2.5.1 Devera possuir funcionalidade sist@mica de cadastramento de titulos de despesas contemplando no minimo as
seguintes informapoes: Tipo de Prestador de Servipo (Pessoa Fisica ou Pesso$ Juridica); Codigo de Identificapao do
Prestador de Servipo (CPF ou CNPJ); .Nome do Prestador de Servigo; Tipo do documento da origem da despesa; Numero
do documento da origem do PrestadotIde Servipo; Numero da parcela da despesa; Quantidade de parcelas da despesa;
Codigo de referencia do documento de origem do Prestador de servipo; Datas de emissao, cadastramento a de previsao de
pagamento do documento (titulo de despesa); Historico padrao da despesa; Complemento do historico padrao da despesa;
Centro de Custo; Classificapao contabil contemplando a conta contabil de despesa associada; Informapoes financeiras
originals do documento contemplando valor total, valor da parcela, valor ou percentual de multa, valor ou percentual de
juros, valor ou percentual de desdont0, valor ou percentual de desconto de aritecipapao de pagamento; Informacoes
financeiras do pagamento do documento contemplando data do pagamento; valor de multa, valor de juros, valor de
desconto, valor de desconto de antecipacao de pagamento a valor total pago; Numero do contrato a aditivo contratual;
Dotacao orpamentaria aplicada despesa; Item do planejamento executivo; Item do PPA; Item da LDO; Agrupador de
despesa; Numero do Empenho; Numero da Ordem de Fomecimento; Orgao Numero do processo Administrativo;
Informacoes de domicilio de pagament¢ do titulo de despesa contemplando o tipo de domicilio, local, banco, agencia, conta
corrente; nosso numero do boleto bancario a linha Digitavel do boleto bancario; registro de observacao sabre o titulo da
despesa; Situacao do titulo de despesa; a data da situaGao do titulo de despesa que podera ser "Em aberto"; "Pago";
"Inativo" ou "Cancelado";
a)
Na interface de cadastramento de titulos de despesas devera haver um link que permita o acesso a interface (tela)
de cadastramento de fornecedores a prestadores de servipos;
Os campos descritos a seguirrdevem na interface (tela) de cadastramento:de titulos de despesa ter suas opgoes e
b)
conteudos resgatados de tabelas de cfados prdprias existentes na base de dados solucao, sendo: Nome do Prestador
Servipo; Tipo documento de despesa; Historico padrao da despesa; Agrupador da despesa; Centro de Custo; ClassificaGao
contabil (Conta de despesa); Dotacao orSamentaria; Item do planejamento executivo; Item do PPA; Item da LDO;
Agrupador de despesa; Tipo de domicilio; Local de domicilio; Banco; Agencia.
25.2.5.2 Devera possuir funcionalidades sistemicas que permitam operacionalidade do contexto financeiro de Controle de
Despesas, a dentre estas devera ser disponibilizada no minimo as seguintes:
a)
Cadastramento de Fornecedores / Prestadores de ServiGos;
b)
25.2.5.3
a)
b)

Baixa de titulos de despesas;"
Devera possuir funcionalidades sistemicas que permitam a emissao de no minimo dos seguintes relatorios:
Posigao de titulos de despesas;
RelaGao de fornecedores/prestadores de servicos.

25.2.6 No contexto de Controle de Receitas a Despesas Fixas, deverao constar no minimo as seguintes
processos/f uncionalidades:
25.2.6.1 Devera possuir funcionalidade sistemica de cadastramento de compromissos de receitas de origem fixa,
contemplando no minimo as seguintes informagoes: Nome da Origem da Receita; Tipo da origem da receita (Pessoa Fisica
ou Pessoa Juridica); Codigo da origem da receita (CPF ou CNPJ); Endereco compfeto da Origem da Receita; Informapoes
de Controle Contabil que deve contemplar no minimo o Historico Padrao, a Conta Contabil, o Centro de Custo e o
Departamento; as Informacoes do Contrato que deve contemplar no minimo o Numero do Contrato a Aditivo, Numero e
data da publicacao; Dados financeiras do compromisso de receita que de contemplar no minimo o Tipo a Numero do
Documento, Datas de inicio a termino do compromisso financeiro, Quantidades de_parcelas, Data do primeiro vencimento,
Quantidade de dias entre as parcelas, o Valor do total do contrato ou do compromisso financeiro, e o valor ou percentual de
desconto; as Informacoes de correcao"Ananceira em caso de inadimplencia que deve contemplar no minimo os valores ou
Rua Desembargador Jose Bastos, n° 200, Centro, Icd, Ceara, CEP 63.430-000
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percentuais de multa a juros diarios; a Data de cancelamento do compromisso; a Data e a Situacao do compromisso de
receita.
a)
Na interface (tela) de cadastramento de compromissos de receita o Nome da Origem da Receita deve ser
disponibilizado para escolha a partfr de registros ativos existentes em tabela de "dados especifica existente na base de
dados da solupao;
b)
Na interface (tela) de cadastramento de compromissos as informacoes de Tipo da origem da receita (Pessoa
Fisica ou Pessoa Juridica), Codigo da origem da receita (CPF ou CNPJ) a Endereco completo da Origem da Receita devem
ser apresentados a partir do resgate dos dados feitos no cadastro de Origens;
Os campos descritos a seguirldevem na interface (tela) de cadastramentotle titulos de despesa ter suas oppoes e
c)
conteudos resgatados de tabelas de dados proprias existentes na base de dados da solupao, sendo: Historico Padrao;
Conta Contabil; Centro de Custo; Departamento; Tipo de docurnento;
25.2.6.2 Devera possuir tuncionalidade sistemica de cadastramento de aditivos a compromissos de receitas de origem fixa
corn base a associado ao compromisso financeiro de receita fixa;
25.2.6.3 Devera possuir funcionalidade sistemica de cadastramento de comprpmissos de despesas de origem fixa,
contemplando no minimo as seguintes informacoes: Nome do Prestador de Servicos; Tipo do Prestador de Servicos
(Pessoa Fisica ou Pessoa Juridica); Codigo do Prestador de Servigos (CPF ou CNPJ); Enderego completo do Prestador de
Servigos; Informacoes de Controle Contabil que deve contemplar no minimo o Historico Padrao, a Conta Contabil, o Centro
de Custo e o Departamento; as Informacoes do Contrato que deve contemplar no minimo o Numero do Contrato a Aditivo,
Numero a data da publicagao; Dotapao orcamentaria aplicada a despesa; Itern do planejamento executivo; Item do PPA;
Item da LDO; Agrupador de despesa; Numero do Empenho; Numero da Orden de Fornecimento; Orgao a Numero do
processo Administrativo; Dados tinancefros do compromisso de despesa que de contemplar no minimo o Tipo a Numero do
Documento, Datas de inicio a termino do compromisso financeiro, Quantidades de parcelas, Data do primeiro vencimento,
Quantidade de dias entre as parcelas, o Valor do total do contrato ou do compromisso financeiro, e o valor ou percentual de
desconto; as Informapoes de corregao-tinanceira em caso de inadimplencia que deve contemplar no minimo os valores ou
percentuais de multa a juros diarios; a Data de cancelamento do compromisso; a Data e a Situacao do compromisso de
despesa fixa;
Na interface (tela) de cadastramento de compromissos de despesa o Name do Prestador de Servigos deve ser
a)
disponibilizado para escolha a partir de registros ativos existentes em tabela de dados especifica existente na base de
dados da solugao;
b)
Na interface (tela) de cadastramento de compromissos as informacoes de Tipo de Prestador de Servicos (Pessoa
Fisica ou Pessoa Juridica), Codigo do Prestador de Servipos (CPF ou CNPJ) a Enderepo completo do Prestador de
Servipos devem ser apresentados a partir do resgate dos dados feitos no cadastro de Prestadores de Servipos /
Fornecedores;
c)
Os campos descritos a seguirdevem na interface (tela) de cadastramento tle titulos de despesa ter suas oppoes e
conteudos resgatados de tabelas de dados proprias existentes na base de dados da solusao, sendo: Historico Padrao;
Conta Contabil de Despesa; Centro deGusto; Departamento; Tipo de documento;
25.2.6.4 Devera possuir funcionalidade sistemica de cadastramento de aditivos a compromissos de despesas de origem
fixa corn base a associado ao compromisso financeiro de despesa fixa;
25.2.6.5 Tanto os compromissos cadastrados de receita ou despesas fixas devem atualizar os cadastros de Receitas ou de
Despesas respectivamente corn a inclusao de todas as parcelas a dados financeiros definidos nos respectivos cadastros de
receitas a despesas fixas.
25.2.7 No contexto de Fluxo de Caixa, deverao constar no minimo os seguintes pocessos/funcionalidades:
25.2.7.1 Devera possuir funcionalidade`sistenica que desenvolva a disponibilize aFluxo de Caixa da Unidade de Ensino
(Escolas) ou de Apoio, dentro de um periodo de datas (data de inicio a data de firn) informadas pelo usuario, a partir dos
titulos existentes nos cadastros de ttulos de receitas a despesas, devendo contemplar as seguintes consideragoes:
a)
0 calculo do Fluxo de Caixa devera ter como saldo inicial o saldo informado na interface (tela) de cadastrarento
da Unidade de Ensino (Escolas), (Creche ou Escola), devera atualizar os valores de saldo a partir da data de
cadastramento do saldo inicial a apresentar valores de saldo corrigido para o fluxo de caixa dentro do periodo de datas
solicitado;
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b)
Para os calculos a formatagao do Fluxo de caixa deverao ser considerados somente os registros (titulos de
receitas ou despesas) nas situagoes cadastrais de titulos assinaladas pelo usuarioipodendo ser: Titulos em aberto; Titulos
Parcialmente Quitados; a Titulos Quitados;
Apos os calculos a geragao do Fluxo de Caixa dentro dos parametros informados devera ser informada ao usuario
c)
a quantidade total de titulos a valores abrangidos na operagao para o contexto de Receitas a Despesas;
25.2.7.2 Devera possuir funcionalidade sistemica que faga a impressao do relatoriode Fluxo de Caixa, devendo no minimo
serem contemplar as caracteristicas a informagoes descritas abaixo:
a)
Para a impressao devera ser.possivel a seguinte parametrizagao, sendo: Periodo de datas (data de inicio a data
de fim) para a pesquisa dos titulos tie teceitas a despesas contemplados na geracao do Fluxo de Caixa; o tipo de relatorio
de Fluxo de caixa a ser gerado, podendo ser Analitico ou Consolidado; a as origens de recebimento/pagamento podendo
ser por banco, caixa ou ambos;
b)
Quando o relatorio de Fluxo de Caixa for do tipo "Analitico" devera conter no minimo as seguintes informagoes:
Data do movimento; Numero do CPF/GNPJ; Numero do Documento; Historico doDocumento; Origem do Pagamento ou
Recebimento podendo ser Caixa oat Banco; Valor do Langamento Receita ou Despesa e o Saldo de caixa no Langamento.
A impressao deve ser para calla titulb de receita a despesa contemplado na getagao do Fluxo de Caixa, mesmo que
existam mais de um registro de receita ou de despesa na mesma data, devendo a ordem de impressao na data ser primeiro
das receitas a na sequencia as de despesas. 0 primeiro registro impresso do extrato devera o Saldo Inicial do dia que deve
ser corrigido;
c)
Quando o relatorio de Fiuxo de Caixa for do tipo "Consolidado" devera canter no minimo as seguintes
informagoes: Data do movimento; Quantidade Total de Titulos no dia; Informagoes de Receitas devendo contemplar as
quantidades a valores de titulos recebidos pelo caixa da Unidade de Ensino (Escolas) a pelo banco; Informagoes de
Despesas devendo contemplar as quantidades a valores titulos pagos pelo caixa da Unidade de Ensino (Escolas) a pelo
banco; o Total de Receitas ou Despesas do dia; e o Saldo financeiro corrigido do dia. 0 primeiro registro impresso do
extrato devera o Saldo Inicial do dia que deve ser corrigido.
25.2.8 No contexto de Desempenho Financeiro, deverao constar no minimo os seguintes processos/funcionalidades:
25.2.8.1 Devera possuir funcionalidade sistemica que permita a impressao do-relatorio de desempenho financeiro de
receitas por "origem de receita" mes a mes dentro do ano fiscal que devera contemplar no minimo as seguintes
caracteristicas a informagoes:
a)
0 relatorio devera apresentar no minimo as seguintes informagoes: Nome da origem da receita; valores mensais
de janeiro a dezembro do ano fiscal; total de valores ja recebidos no ano fiscal; a total de valores em aberto, a receber, no
ano fiscal;
Devera ser assinalado ou detnonstrado visualmente de forma diferenciada os valores mensais recebidos dos
b)
valores ainda por receber;
Para a impressao do relatorio devera ser disponibilizado os seguintes filtros para pesquisa a elaboragao do
c)
relatorio, sendo: Ano fiscal de refer2ncia; Nome da Origem da receita podendo seriodas; Agrupador de receita; Programa,
Projeto ou Convenio.
25.2.8.2 Devera possuir funcionalidade sistemica que permita a impressao do relatorio de curva ABC de receitas que
devera contemplar no minimo as seguintes caracteristicas a informagoes:
a)
0 relatorio devera apresentar no minimo as seguintes informagoes: Numero sequencia) de impressao; Nome da
origem da receita; Quantidade total de titulos; Valor total dos Titulos; e o Percentual representativo do valor total de titulos
da origem da receita sobre o valor total de titulos do relatorio;
b)
Para a impressao do relatorio devera ser disponibilizado os seguintes'filtros para pesquisa a elaboragao do
relatorio, sendo: Situagao cadastral dos titulos de receita podendo ser todas; Periods de datas de pesquisa dos titulos (data
de inicio a data de fim) a devera ser sobre a data correspondente a situagao cadastral escolhida; a do Agrupador de receita
podendo ser todos;
25.2.8.3 Devera possuir funcionalidade sistemica que permita a impressao do relatorio de curva ABC de despesas que
devera contemplar no minimo as seguintes caracteristicas a informagoes
a)
0 relatorio devera apresentar no minimo as seguintes informagoes: Numero sequencial de impressao; Nome do
Prestador de Servigos / Fornecedor, Quantidade total de titulos; Valor total dos TitUlOS;
Para a impressao do relatorio devera ser disponibilizado os seguintes filtros para pesquisa a elaboragao do
b)
relatorio, sendo: Situagao cadastral dos titulos de despesa podendo ser todas; Periodo de datas de pesquisa dos titulos
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(data de inicio a data de fim) a devera ser sobre a data correspondente a situacao cadastral escolhida; a do Agrupador de
despesa podendo ser todos.
25.2.9 No contexto de Planejamento Financeiro, deverao constar no minimo os seguintes processos/funcionalidades:
25.2.9.1 Devera possuir funcionalidade sistemica para 0 cadastramento de Centros de Custos devendo contemplar no
minimo as seguintes informaooes: Codigo do Centro de Custos; Sigla do Centra de Gusto; Nome do Centro de Gusto;
Departamento; Situaoao cadastral do Centro de Gusto;
25.2.9.2 Devera possuir funcionalidade sistemica de cadastramento do Planejamento Financeiro por Centro de Custo,
contemplando no minimo as seguintes informaooes: Ano de referenda; Departamento; Centro de Gusto; Conta Contabil; e
Valores planejados para os meses de janeiro a dezembro do anode referencia;
a)
As informaooes de Departamento, Centro de Custo e Conta Contabil deveta ser apresentada para escolha a partir
do resgate das mesmas de tabelas de dados especiticas disponibilizadas pela soluiao;
25.2.9.3 Devera possuir funcionalidade sistemica de cadastramento do Planejamento Financeiro por Conta Contabil,
contemplando no minimo as seguintes informaooes: Ano de referencia; Conta Contabil; a Valores planejados para os
meses de janeiro a dezembro do ano da referencia;
a)
As informaooes de Gonta Contabil disponiveis deverao ser apresentadas para escolha a partir do resgate das
mesmas em tabelas de dados especiticas disponibilizadas pela soluoao;
25.2.9.4 Devera possuir funcionalidades sistemicas especiticas para o cadastramento de Grupos de Gonta Contabil;
Subgrupos de primeiro nivel de Contas:Contabil; a Subgrupos de segundo nivel de Contas Contabil;
25.2.9.5 Devera possuir funcionalidade sistemica especifica para o cadastramento de Plano de Contas Contabil a partir do
Tipo de Conta Contabil a dos Grupos de Gonta Contabil, Subgrupos de primeiro nivel de Contas Contabil a Subgrupos de
segundo nivel de Contas Contabeis previamente cadastrados;
25.2.9.6 Devera haver Funcionalidadessistemicas para emissao dos relatorios descritos abaixo:
a)
Relaoao de Centros de Custos(cadastrados;
b)
Relatorio de Planejamento Anual Financeiro por Centro de Custo contemplando as informaooes planejadas e
executadas no anode referencia para cada Centro de Gusto;
c)
Relatorio de Planejamento Anual Financeiro por Conta Contabil contemplando as informaooes planejadas e
executadas no anode referencia para Qada Conta Contabil;
d)
Plano de Contas Contabil;
e)
Balancete Contabil, que para a impressao do relatorio devera ser disponibilizado os seguintes filtros para pesquisa
e elaborapao do relatorio, sendo: Unidade de Ensino (Escolas) ; Tipo de conta; Grupo de conta contabil; Subgrupol de
conta contabil; a Subgrupo2 de conta contabil; a Periodo de Batas (data de inicio a data de fim) de pesquisa para a emissao
do balancete contabil, sendo a data de:.pesquisa a data de recebimento a pagamento dos titulos de receitas a despesas
respectivas.
25.2.10 No contexto de Controle Operacional de Regioes de Ensino, deverao constar no minimo os seguintes
processos/funcionalidades:
25.2.10.1
Devera haver Funcionalidade sistemica de Cadastramento de Regioes de Ensino;
25.2.10.2
No cadastramento das Unidades de Ensino (Escolas) deve haver Campo que permita associar a Unidade
a Regiao de Ensino;
25.2.10.3
Devera haver Funcionalidade sistemica que faga o cadastramento dos componentes da Equipe
(Servidores publicos da Secretaria Municipal de Educaoao) de calla Regiao, que farao a gestao operacional das unidades
de Ensino (Escolas) que fazem parte da Regiao;
25.2.10.4
Devera haver Funcionalidade de cadastramento de Tipos de Avaliaooes de Desempenho a ser aplicadas
nas Unidades de Ensino que tazem paste das Regioes.
25.3

DEFINIcAO SISTEMICA PARA O CONTEXTO DE CAMPANHAS DE SAUDE E VACINAS

25.3.1 O Modulo Sistemico de Vacinas a Campanhas de Saude tern Como objeto 0 controle a gerenciamento de
Campanhas de Saude a de Vacinagao dos Alunos, Responsaveis de Alunos a Profissionais da Secretaria de Educaoao e
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das U idades de Ensino (Escolas) a de Apoio, de forma integrada. Devera, dentre outras opgoes existentes no sistema,
contemplar no minimo os itens abaixo:
25.3.2

Informapoes a dados referente•a Campanhas de Vacinacao, Agoes de Saude a Programas de Saude;

25.3.3 Devera haver registro das vacinas aplicadas aos Alunos, Responsaveis deAlunos a Profissionais da Secretaria de
Educapao a das Unidades de Ensino (Escolas) a de Apoi;
25.3.4

Registro de Atendimento a Usuarios de Saude para cada Campanha de Saude a Vacinapao.

26 DEFINIcAO SISTEMICA PARA 0 CONTEXTO DE ESTOOUE
26.1.1 0 Modulo Sistemico de Estoque devera, dentre outras opeoes existentes no sistema, contemplar no minimo os
itens abaixo:
27

A

VALIDAcAO TECNICA DA SOLUcAO SISTEMICA

Para a comprovacao dos requisitos tecnologicos a funcionais da Solupao Sistenvca, sera solicitada Prova de Conceito,
deste Termo de Referencia. 0 nao atendimento de 1 (um) ou mais dos requisites (funcionalidades a/ou caracteristicas
tecnicas) obrigatorios solicitados, hern'como prazo para comprovapao dos mesmos acarretara em desclassificapao da
empresa Licitante. Devera ser atendidoe observado todos as itens abaixo:
27.1
A Prova de Conceito devera ser realizada pela empresa Licitante em ate 3 (ties) dias a contar da data de
realizaeao do pleito licitatorio, a contratante a em suas instalaGoes a enderego;
27.2
Devera ser garantido que a Solueao Sistemica possua todas as funcionalidades a caracteristicas minimas
necessarias descritas neste Termo de Referencia a que atenda aos objetivos pretegdidos dentro da abrangencia do objeto
contratado;
27.3
Na Prova de Conceito seraoieitos testes de stress (integridade; conteudo; performance) sabre as principais
cadastros.
28

IMPLANTAcAO, TREINAMENTO, SUPORTE CONTINUADO E CORRESUES

Buscando prover uma disponibilidade da solueao a treinamento adequado ao use da Solueao Sistemica contratada para se
atingir metas a objetivos, deverao ser dbservados a tratados as seguintes itens abaixo, sendo:
29 NO CONTEXTO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTAcAO E DISPONIBILIDADE DE USO
29.1.1 A Contratante devera disponibilizar em ate 5 (cinco) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de
Servir o Initial, o planejamento detalhado completo das atividades de implantaVao da Soluriao Sistemica, abrangendo todas
as Unidades Gestoras a de Ensino, contemplando: Todas as areas a processor operacionais basicos (Cadastros em geral;
Matriculas; Reservas de Vagas; Rematrfcula; Gestao Pedagogica; Gestao de Secretaria Escolar; Gestao de Planejamento
Escolar; Gestao de Professores; Gestfio Financeira Unidade de Ensino (Escolas) Transferencias; Historico Escolar;
Avaliaeoes, Provas a Lanr amento de'Medias; Gestao de Resultados de Avaliagoes; Gestao de Atividades a Diarios de
Classe; Gestao de Configurapao a Parametrizapao da Solueao; Gestao de Usuarios a Perfil de Acesso; etc.), observandose:
29.1.1.1 0 Planejamento deve ser apresentando em ordem cronologica de implantaeao, cam a visualizaeao da interligacao
das tarefas/atividades a serem executadas, em ordem sequential a cronologica deexecueao, contendo ainda o n6mero do
item de atividade, nome da atividade, tempo (em horas) de execueao, a datas de inicio a termino planejado;
29.1.1.2 0 Planejamento de execueaa de implantaeao devera ser apresentado para analise a homologaeao pela Diretoria
de Tecnologia da Secretaria de Educariao, juntamente cam o grafico de gantt, a qual podera a seu criteria apresentar
consideraeoes de ajustes a realinhamento de sequenciamento a datas. 0 tempo de cronograma, execueao das atividades
de implantaeao nao podera excederaotempo de implantaeao.
29.1.2 A Solueao Sistemica sera disponibilizada inicialmente, sem nenhum custo;-pelo periodo de ate 12 (doze) meses a
contar da data do recebimento da Ordem de Servieo Initial, em servidores do "DATA CENTER de responsabilidade da
empresa contratada, em ambiente "Nuvem" — CLOUD.
29.1.2.1 Durante o periodo de Transferencia de Know-How, definidas neste Termo de Referencia, a Secretaria de
Educaeao disponibilizara Equipamento (servidor) corn a configuraeao a especiticaeoes tecnicas sugeridas pela empresa
contratada possa fazer movimentaeap'.definitiva da Solupao Sistemica em conjphto corn a Diretoria de Tecnologia da
Secretaria de Educaeao.
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29.1.3 A Solucao Sistemica devera estar disponivel o acesso de uso, em ambiente data center (na nuvem), em ate 5
(cinco) dias uteis contados a partir de rEcebimento da Ordem de Servioo Inicial, pare Usuarios da Secretaria de Educaoao e
todas as Unidades de Ensino a de Apoio da Rede Municipal de Ensino abrangendo as modalidades de Ensino Infantil,
Fundamental a Educaoao Especial'dsntro do contexto do Ensino Regular, EJA (Educapao Jovem a Adulto), Acelerapao
Basica, Multi-Serie/Curso a Multi-turma.
29.1.3.1 No momento da disponibilidade da SoluGao Sistemica esta devera estar pronta para uso, nas seguintes condiooes:
Com suas parametrizagoes (datas de controles; frequencia; medias de aprovacao, dependencia, recuperacao,
a)
conselho de classe, prova final, etc.);
Com suas configurapoes realiadas para o contexto de usabilidade;
b)
Com os cadastros basicos (Unidades de Ensino a Apoio; Departamentos; CoordenacOes; Serie/Curso, Turmas;
c)
Materias; Grade Curricular de Serie/Curso; Grade Anual de Materias por Serie/Curso; Calendario Escolar; Cidades do
Estado de Tocantins; Bairros da Cidade de Palmas a Cidades Circunvizinhas, Unidades da Federacao; Codigo de
EndereGamento Postal - CEP; Plano de Contas Contabil da Secretaria de Educaoao do Municipio; Centro de Custos;
Conceitos a equivalencias) previamente'cadastrados;
Com pedis de acesso (Secretaria Escolar; Direcao; Coordenagao; Atendimento; Professores; Apoio
d)
Administrativo; financeiro; etc.) previamente cadasirados;
Com os dados pertinentes a educaceo publica municipal devidamente.alimentados apartir da disponibilidade
e)
destes pela Secretaria de Educapao;
29.1.3.2 Os dados necessarios ao atendimento aos itens 7.1.2.1 estarao dispoafveis para entendimento a retirada na
Secretaria de Educapao em ate 3 (tres) dias uteis a partir da data de emissao da Ordem de Servico Inicial.
29.1.4 A Migrapao de dados/informapoes da base de dados atual do sistema em uso pela Secretaria de Educaoao sera
realizada pela empresa contratada, em conjunto corn a Diretoria de Tecnologia da Secretaria de Educaoao, a partir de
arquivos de dados disponibilizados;
29.1.4.1 A Secretaria de Educaoao tornecera a empresa contratada, em ate 45 (quinze) dias contados a partir do
recebimento da Ordem de Servipo Inicial, as arquivos para a realizapeo da MIGRAcAO DE DADOS, dentro das
caracteristicas tecnicas a informapoes/dados solicitadas pela empresa contratada..

A

29.2
NO CONTEXTO DE CORREcOES SISTEMICAS E FALHAS OPERACIONAIS
29.2.1 A empresa contratada executara durante todo periodo de implantapao a de suporte tecnico continuado toda e
qualquer manutenpao no sistema, decorrida em funcao de falha tecnica de desenvolvimento apresentada pela solupao.
29.2.1.1 Em falhas decorridas por acao ou responsabilidade da empresa contratada, esta comprometer-se-a a buscar a
sua regularizacao no menor tempo possivel, a partir de piano de acao a ser apresentado em ate 24 horas uteis.
29.2.2 A empresa contratada nao tera qualquer responsabilidade sobre as falhas decorridas da utilizapao indevida da
solupao, falhas de equipamentos ounao observancia das orientapoes fornecidas por seus fabricantes.
29.2.3 Neste caso, sera avaliada a questao sendo apresentado o Gusto de reparo quando necessario a/ou aplicado, para
apreciapao a aprovapao pela CONTRATANTE.
29.2.4 0 registro de inconsistencias'.sistemicas a/ou falhas operacionais devera ser feito em conformidade corn os
procedimentos de abertura de OS (Ordem de Servipo) definidos no item 7.3 desteTermo de Referencia, que deverao ser
priorizadas.
30

CARACTERISTICAS DO AMBIENTE TECNOLOGICO E INFRAESTRUTURA

RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAtAO
31.1
Fornecimento de Infraestrutura de computadores a impressoras nas Unidades de Ensino a de Apoio, corn
a)
disponibilidade de acesso continua a Internet, para acesso a Solupao Sistemica dentro dos contextos definidos neste
Termo de Referencia.
Disponibilizar Links de comunicacao de alto desempenho com banda compativel com a demanda a com garantia
b)
de alta disponibilidade, capazes de disponibilizar uso adequado de acesso via WEB a Solupao Sistemica definido neste
Termo de Referencia a suas funcionalidades a componentes disponibilizados aos usuarios.
32 INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA
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