
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

 

   O MUNICÍPIO DE OROBÓ, Estado de Pernambuco, torna público que realizará a licitação, 
na modalidade PREGÃO Nº 008/2021, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, 
consignado em Ara, do tipo MENOR PREÇO, com REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL, através do site www.licitacoes-e.com.br, no link Licitações on-line, para 
eventual contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para prestação de 
serviços de Adequação/Configuração, Implantação/Instalação, Treinamento, Hospedagem, 
sustentação/manutenção e customização, no SIGEDUC - Sistema Integrado de Gestão da 
Educação, conforme PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021, devidamente aprovado pela 
autoridade competente. O Pregão será realizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados 
pela Portaria Nº 015/2021, de 04/01/2021, e regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.º 123, de 
14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014 e 
pelo Decreto Municipal nº 044/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, demais normas pertinentes 
pelas condições estabelecidas pelo presente Edital. Fazem parte integrante deste os Anexos I, II, 
III, IV, V, VI e VII. 

1 . DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado Pregoeiro, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e” 
constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. (Provedor). 

1.3 - INÍCIO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: DIA 01/03/2021 

1.4 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 13h00min do DIA 12/03/2021 

1.5 – INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 14h00min do DIA 12/03/2021 

1.6 – MODO DE DISPUTA ABERTO: Serão apresentados lances sucessivos durante o período de 
10 (DEZ) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 
lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

1.7 – FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Observado o prazo legal, o Licitante poderá formular 
consultas por telefone (81) 3656-1156, informando o número do Pregão Eletrônico e do 
responsável pelo Pregão Eletrônico citado no preâmbulo, com antecedência mínima de 02 (dois) 
dias úteis antes da data de abertura da sessão. 

1.8 – LOCAL DO PREGÃO – Av. Governador Estácio Coimbra, nº 19, CEP nº 55.745-000. 

1.9 - Pregoeiro: Ronaldo José Barbosa de Oliveira - Equipe de Apoio: Silvaneide Maria 
Salvador, Eunice Conceição de Souza e Taciana Aguiar Souza de Morais, conforme Portaria 
nº 015/2021, de 04/01/2021. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto do presente Pregão a contratação de empresa especializada em tecnologia da 
informação, para prestação de serviços de Adequação/Configuração, Implantação/Instalação, 
Treinamento, Hospedagem, sustentação/manutenção e customização, no SIGEDUC - Sistema 
Integrado de Gestão da Educação, conforme especificações e condições constantes do Termo de 
Referência Anexo I. 

 

2.2  O Sistema de Gestão Integrado de Gestão da Educação é uma solução consolidada e em 
pleno uso e foi desenvolvida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte e cedida 
gratuitamente ao Município, conforme as melhores práticas de cooperação entre entes públicos no 
intuito de gerar economicidade. 

 2.3 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
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ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II - Declaração de Fato Superveniente 

ANEXO III - Declaração de menor;  

ANEXO IV - Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte;  

ANEXO V – Modelo de Cálculo de Indicadores Econômicos 

ANEXO VI – Minuta Contrato 

ANEXO VII – Ata de Registro de Preços 

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 – As despesas para a locação decorrentes da presente licitação correrão à Conta das 
dotações orçamentárias a seguir descritas: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 
05.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 
 
12 361 1006 2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PRÓPRIOS 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
12 361 1006 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FNDE 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
12 365 1006 2034 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
12 361 1006 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
 
4 – RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

4.1 – O Licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura das 
propostas, atentando também para a data e horário para início da disputa. 

4.2 – As propostas dos fornecedores poderão ser enviadas, substituídas e excluídas até a data e 
hora definidas no item 1.4.  

5 – REFERÊNCIA DE TEMPO 

5.1 – Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública obedecerão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

6 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.1 – Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(ões), além das 
responsabilidades por perdas e danos: 

I – advertência - nos casos de: 

a) desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 

b) cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; 

II – multas - nos seguintes casos e percentuais: 

a) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço até 30 (trinta) dias: 0,3% 
(três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado; 

b) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço, superior a 30 (trinta) dias: 
15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da 
Nota de Empenho ou rescisão contratual; 



 

 

c) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeira: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta; 

d) recusa do adjudicatário em receber o contrato, a Ordem de Serviço, dentro de 03 (três) dias 
úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta; 

e) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço: 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente; 

III – Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas no presente edital e no contrato e das demais cominações legais, 
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta: 

a) - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) - não entregar a documentação exigida no edital; 

c) - apresentar documentação falsa; 

d) - causar o atraso na execução do objeto; 

e) - não mantiver a proposta; 

f) - falhar na execução do contrato; 

g) - fraudar a execução do contrato; 

h) - comportar-se de modo inidôneo; 

i) - declarar informações falsas; e 

j) - cometer fraude fiscal. 

Observações: 

As sanções descritas no presente item III também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 
assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o 
Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

6.2 – As multas previstas no inciso II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 
cobradas judicialmente, se for o caso. 

6.3 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 6.1, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 

6.4 – A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função 
da natureza e gravidade da falta cometida. 

6.5 – A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 
declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida. 

6.6 – A sanção prevista no inciso IV, do item 6.1 é da competência do Sr. Prefeito do Município, 
facultada a defesa da Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se 
devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.  

6.7 – As demais sanções previstas nos incisos I, II e III do subitem 6.1 também são da 
competência do Sr. Prefeito do Município. 

7 – DOS PARTICIPANTES E DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

7.1 - PARTICIPANTES 

7.1.1 – Para efeito deste Edital, têm-se como participantes: 

a) Participantes:    



 

 

a.1) Prefeitura Municipal de Orobó;  

b) Fornecedor: Empresa prestadora do serviço, de acordo com as especificações e condições 
estipuladas neste Edital de Pregão Eletrônico e seus anexos. 

c) Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Orobó, responsável pela regulamentação deste 
certame e executor do Pregão Eletrônico para o Registro de Preços. 

7.2 – Poderão participar do presente certame, quaisquer licitantes que detenham em seu contrato 
social atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que atendam a todos os 
requisitos e exigências deste edital e seus respectivos anexos, bem como que possuam chaves de 
identificação e senha fornecidas pelo provedor    

7.3 – Estarão impedidos, ainda, de participar de qualquer fase do certame, interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração em face 
das hipóteses previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93; 

c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

d) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; e 

e) enquadrada no disposto do art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

f) que estejam com irregularidade registrada no SICAF (Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores da União). 

7.4 - Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido as empresas que se 
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 
123/06 

8 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

8.1 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor 
preço; 

g) verificar a habilitação do Licitante classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades, visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 

9 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

9.1 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão provedor, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do 
pregão. 

9.2 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor 
de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do 
Brasil S.A., sediadas no País, através de um cadastramento simplificado. 



 

 

9.3 – A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas 
em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 
iniciativa da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, devidamente justificadas. 

9.4 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. 

9.5 – O credenciamento do Licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

10 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

10.1 – Para julgamento das propostas será adotado critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.1.1 – Inobstante o contido item 10.1, precedente, as licitantes estarão obrigadas a cotar preços 
para todos os itens de cada lote, sob pena de desclassificação no respectivo lote em que ocorrer a 
omissão. 

10.2 – Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem as disposições contidas neste edital; 

b) apresentarem preço incompatível com os preços de mercado; 

c) apresentarem preços superiores aos estimados pelo Município, ou inexequíveis, consoante 
disposto no art. 48, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93;  

d) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; e 

e) estiverem identificadas no sistema provedor: licitações-e.   

10.3 – Todas as propostas serão consideradas lances na fase de disputa e serão ordenadas por 
valor, de forma decrescente. 

10.4 – Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de 
junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte. 

10.5 – Inobstante o contido no subitem 10.1 precedente, as licitantes estarão obrigadas a 
apresentar detalhamento de preço do objeto, por item, com inserção proposta física no campo 
próprio do sistema, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

10.5 – o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de forma 
fundamentada, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital.  

11 – DA PARTICIPAÇÃO 

11.1 – A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados a data e horário limite 
estabelecidos. 

OBSERVAÇÃO: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
www.bb.com.br, “Sites específicos” no link “Licitações” opção “Acesso Identificado”. 

11.2 – Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no edital. 

11.2.1 – O Licitante que se manifestar de acordo com o item 11.2 e vier a ser inabilitado por falta 
de documentação e/ou por apresentar documentação falsificada, deverá estar ciente de que 
PODERÁ ser aberto processo administrativo, conforme menção descrita no inciso III, alíneas “e” e 
“f” do subitem 6.1 do presente edital. 

11.3 – As propostas dos fornecedores poderão ser enviadas, substituídas, excluídas e replicadas 
no sistema até a data e hora definidas no edital para abertura das propostas. 

11.4 – Caberá ao Licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico antes, durante e 
após a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
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diante da inobservância de quaisquer mensagens e informações emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

12 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

12.1 – A impugnação ao Edital poderá ser feita até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para 
abertura das propostas mediante documento formalizado e enviado por meio eletrônico. 

12.1.1 – A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 
dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

12.2 – Existindo a intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao Pregoeira por 
meio eletrônico, em formulário próprio, expressando sucintamente suas razões, exclusivamente 
pelo site www.licitacoes-e.com.br, imediatamente após a divulgação do vencedor. 

12.3 – Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, consoante disposto no inciso XVIII, do art. 4º, da Lei Federal 
nº 10.520/2002. 

12.4 – Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, no mesmo 
prazo, a contar do término do prazo do recorrente, exclusivamente pelo site www.licitaces-
e.com.br, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, conforme o disposto no subitem 12.8, 
adiante. 

12.5 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso. 

12.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

12.7 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 
Competente adjudicará e homologará, para determinar a assinatura do Contrato. 

12.8 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Prefeitura 
Municipal de Orobó, localizada na Avenida Estácio Coimbra, 19 Centro - Orobó (PE), no horário de 
08h00 as 12h00. 

12.9 - Manifestada a intenção de interpor recurso, o licitante terá o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 
apresentar contrarrazões em igual números de dias, cujo prazo correrá a partir do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

12.10 – Não serão conhecidas as impugnações nem os recursos apresentados fora do prazo legal 
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo Licitante. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do 
direito de recurso. 

12.11 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo Licitante. 

12.12 – A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação ao Licitante vencedor. 

12.13 – Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

12.14 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

12.14 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 
eletrônico, na forma do edital. 

12.15 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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13 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO 
SISTEMA DO PROVEDOR: 

13.1 – Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente 
por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública. 

13.1.1 – O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 
habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

13.1.2 – A falsidade da declaração de que trata o § 4º sujeitará o licitante às sanções previstas no 
Decreto Federal nº 10.029/2019. 

13.2 – Da Proposta de Preços deverá constar a descrição do objeto, a quantidade e o valor que 
deverá ser apresentado em moeda nacional utilizando-se 2 (duas) casas decimais para o valor 
unitário, desprezando-se as demais, declarando-se expressamente que estão inclusos todos os 
impostos, seguros, transportes, embalagens, contribuições sociais etc., bem como quaisquer 
outros custos relacionados com a execução dos serviços com base nas especificações do Anexo 
II. 

13.2.1 – Os valores correspondentes aos impostos e demais encargos citados no item precedente, 
deverão ser obrigatoriamente declarados na proposta de preços, sob pena de desclassificação. 

13.2.2 - Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das 
propostas, deverão ser obrigatoriamente declarados na proposta de preços, sob pena de 
desclassificação. 

13.3 – Referências e demais características dos serviços ofertados DEVERÃO SER 
INFORMADOS nos campos “ANEXOS DE PROPOSTA” e “INFORMAÇÕES ADICIONAIS” do 
sistema do provedor no momento em que as propostas forem cadastradas, entretanto na Proposta 
Comercial a ser enviada pela empresa declarada arrematante, tais referências e demais 
características DEVERÃO SER INFORMADAS de forma minudenciada. 

13.4 – As licitantes que DESEJAREM invocar a CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE, para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei 
Complementar 123/2006, DEVERÃO fazê-lo, obrigatoriamente, NO CAMPO “INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS”, no momento do lançamento da proposta.  A microempresa ou empresa de pequeno 
porte que não invocar os benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 neste momento 
NÃO PODERÁ FAZÊ-LO POSTERIORMENTE. 

13.5 – As licitantes poderão usar a opção “ANEXOS DE PROPOSTA” e/ou “INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS” para outras comunicações complementares. 

13.6 - As empresas deverão cadastrar preços para os itens desejados, constantes do lote 
respectivo, detalhando, todas as características e condições atinentes mesmo, bem como a marca 
do objeto. Para tanto as licitantes deverão utilizar a opção “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, do 
sistema licitações-e, sob pena de desclassificação. 

13.7 - As licitantes que não atenderem rigorosamente esta condição serão DESCLASSIFICADAS. 

14 – DA ABERTURA, DA SESSÃO DE DISPUTA E DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DA 
PROPOSTA VENCEDORA 

14.1 – A partir do horário previsto no edital e no sistema, terá início a sessão pública do Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a 
aceitabilidade das mesmas. 

14.2 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 

14.3 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (DEZ) MINUTOS e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos 02 (DOIS) 
MINUTOS do período de duração da sessão pública. 



 

 

14.4 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 
(DOIS) MINUTOS e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

14.5 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

14.5.1 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

14.6 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

14.7 – O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde 
que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote, ou 
seja, serão aceitos lances com valores inferiores ao menor lance registrado naquele momento ou 
com valor inferior ao valor da própria empresa desde que o mesmo não coincida com outros 
lances já existentes. 

14.8 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, simultaneamente, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

14.9 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019, e verificará a habilitação do 
licitante conforme disposição do presente edital. 

14.10 – Durante o transcurso da sessão pública, os participantes terão informações, em tempo 
real, sobre os menores valores dos lances de todas as licitantes. O sistema não identificará os 
autores dos lances para os demais participantes e nem para o Pregoeiro. 

14.11 – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances, quando será aberta automaticamente a fase para considerações finais do 
pregoeiro. 

14.12 – Encerrada a etapa de envio de lances, antes de anunciar o vencedor, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, “contraproposta” diretamente ao Licitante que tenha 
apresentado o lance de menor preço, visando a obtenção de preço melhor, bem assim decidir 
sobre sua aceitação. 

14.12.1 – A contraproposta objetivando reduções de preços será feita pelo Pregoeiro, através de 
acesso ao “link” “relatório de disputa” e “contraproposta”, separadamente para cada item, 
enquanto o mesmo estiver na condição “arrematado”. 

14.13 – Os licitantes, a qualquer momento, depois de finalizado o item, poderão registrar seus 
questionamentos para o Pregoeiro através do Sistema Provedor, acessando sequencialmente os 
“links” “Relatório de Disputa”, para cada item disputado, “Chat Mensagens” e “Enviar Mensagem”. 
Esta opção ficará disponível até o momento em que o Pregoeiro declarar o licitante vencedor do 
item. Todas as mensagens enviadas constarão no Histórico do Relatório de Disputa. 

14.14 - Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos 
nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da 
aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver 
licitante que atenda à primeira hipótese. 

14.14.1 - Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 14.14, precedente, caso 
não haja envio de lances após o início da fase competitiva. 

14.15 – Os licitantes, a qualquer momento, depois de finalizado o lote, poderão registrar seus 
questionamentos para o Pregoeiro através do Sistema Provedor, acessando sequencialmente os 
“links” “Relatório de Disputa”, para cada lote disputado, “Chat Mensagens” e “Enviar Mensagem”. 
Esta opção ficará disponível até o momento em que o(a) Pregoeiro(a) declarar o licitante vencedor 
do lote. Todas as mensagens enviadas constarão no Histórico do Relatório de Disputa. 



 

 

14.16 - Será desclassificada a proposta vencedora com valor superior ao preço máximo fixado, ou 
que apresentar preço manifestamente inexequível.  

14.16.1 - Considera-se inexequível a proposta de preços que:  

14.16.1.1 - comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 
apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos. 

14.16.1.2 – para cumprimento do disposto no item precedente, mormente no que concerne ao 
critério de aceitabilidade dos preços, serão desclassificadas as propostas que apresentarem 
preços superiores aos estimados pelo Município, ou inexequíveis, consoante disposto no art. 48, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93;  

14.16.1.3 - apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 
convenções coletivas de trabalho vigentes.  

14.16.2 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser concedida a oportunidade da 
apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou ainda relatar outros fatores que 
tenham influência na definição da proposta ofertada. Caso a inexequibilidade da proposta não for 
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata 
desclassificação, poderá ser realizada diligência para aferir a legalidade e exequibilidade da 
proposta, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993. 

14.16.2.1 - O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha 
de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e 
outras variáveis;  

14.16.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita.  

14.16.4 - O Pregoeiro convocará o licitante para apresentação de proposta realinhada ao último 
lance ofertado e, se for o caso, documentação comprobatória complementar no prazo máximo de 
2 (duas) horas, contadas da solicitação do pregoeiro, sob pena de não aceitação da proposta. 

14.16.5 – Se a proposta for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, 
assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

15 - DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA 
PROPOSTA COMERCIAL 

15.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com a 
proposta de preços, os documentos de habilitação exigidos a seguir, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública. 

15.1 - DA HABILITAÇÃO 

a) Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção 
daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou por servidor da unidade 
realizadora do Pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos 
“protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos solicitados 
neste edital. 

b) Para habilitar-se no certame, após a fase de disputa, a empresa arrematante deverá ter 
apresentado no momento oportuno, exclusivamente por meio do sistema, a seguinte 
documentação: 

15.1.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, com o “Objeto Social” enquadrado no 
objeto do(s) item(s) em que a empresa cadastrou proposta. A empresa que apresentar Registro 
Comercial com o Objeto Social que não contemple o objeto que ela própria cadastrou, será 
considerada sumariamente INABILITADA;  



 

 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor, com o 
“Objeto Social” enquadrado no objeto do(s) item(s) em que a empresa cadastrou proposta, 
acompanhado do documento de eleição de seus atuais administradores, em se tratando de 
sociedades por ações. A empresa que apresentar Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou 
sua consolidação e alterações em vigor com o Objeto Social que não contemple o objeto que ela 
própria cadastrou, será considerada INABILITADA; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de documento de 
eleição da diretoria em exercício. 

e) Alvará de Licença e funcionamento emitido pelo Município sede da licitante. 

15.1.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.  

b) Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal;  

c)  Prova de Regularidade referente à Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Pública Nacional;  

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;  

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa; 

f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Fornecimento – FGTS; 

g) Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS). 

h) Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários, empregados menores de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal) – Anexo III; e 

i) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

OBSERVAÇÕES:  

I) As Provas de Regularidade referentes aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e de 
regularidade com a Seguridade Social (INSS), constantes nas alíneas “b”; “c”; e “g”, poderão ser 
substituídas pela CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA 

ATIVA DA UNIÃO, expedida pela Receita Federal. 

II) Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, para que a microempresa 
ou empresa de pequeno porte (que se manifestou como tal conforme item 13.3) regularize sua 
documentação fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial será 
declarado após o término do prazo estipulado na alínea “a” do item 15, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério da Administração, na forma do § 1º. do art. 43 da Lei Complementar 
123/2006; 

III) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não regularize sua documentação fiscal 
no prazo estabelecido no inciso “II” da observação decairá seu direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação, na forma do §2º. do art. 43 da Lei Complementar 123/2006 c/c com o §2º. do art. 64 da 
Lei 8.666/1993 e suas alterações. 

15.1.3 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de: 



 

 

a) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o respectivo objeto desta licitação, através da 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

15.1.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelos Cartórios Distribuidores 
competentes, da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 30 (trinta) dias anteriores à data 
de abertura da licitação; 
a.1) Além da Certidão Negativa de Falência prevista no subitem “15.1.1.4.a” precedente, que 
versa sobre os processos físicos, também exigir-se-á, para empresas sediadas no Estado de 
Pernambuco, sob pena de inabilitação, as Certidões de Falência e Concordata para os processos 
eletrônicos de primeiro e segundo graus, obtidos diretamente no site do Tribunal de Justiça, para 
as empresas sediadas no Estado de Pernambuco; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, juntamente com seus termos de abertura e encerramento, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, para aqueles que já completaram o seu primeiro exercício social, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta e as empresas constituídas durante o ano corrente deverão, 
obrigatoriamente, apresentar o balanço inicial ou de abertura; 

b.1) apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último Balanço Patrimonial, atestando 
a boa situação financeira da empresa: 

PG = Liquidez Geral – igual ou superior a 1 
SG = Solvência Geral – igual ou superior a 1 
LC = Liquidez Corrente – igual ou superior 1 
Sendo: 
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 
SG = AT / (PC+ELP) 
LC = AC / PC 
Onde: 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
AT = Ativo Total 

a.2) Os índices acima descritos poderão ser demonstrados, em folha própria, fazendo-se constar 
os dados do balanço que lhes deram origem; e 

a.3) Os licitantes que estiverem em seus balanços com índices inferiores a 1 (um), deverão 
comprovar um Capital Social ou Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor de sua 
proposta de preços a ser apresentada. A comprovação deverá ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data por meio de índices oficiais. 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelos Cartórios Distribuidores 
competentes, da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à 
data de abertura da licitação; 

b.1) Para as empresas sediadas no Estado de Pernambuco deverá apresentar também Certidão 
Licitação 1º e 2º Graus emitidas na forma da Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, 
na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006. 

JUSTIFICATIVA DE EXIGÊNCIA DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ NO EDITAL 

Serão exigidos índices de liquidez corrente e geral, não inferiores a 1, (um), ou seja, para cada um 
real de dívida de curto e de longo prazo, a empresa deverá possuir, no mínimo, um real de 
recursos disponíveis na somatória da mesma fração de tempo, ou seja, no curto prazo e também 
no longo prazo. 

Será exigido ainda, o índice de Solvência Geral, que expressa o grau de garantia que a empresa 
dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Exige-se, de igual modo, que 
para cada 1 (um) real de dívida a empresa disponha de, no mínimo, 1 (um) real correspondente no 



 

 

ativo total, ou seja, a empresa demonstrará pela capacidade de liquidação de suas obrigações, 
levando-se em conta todo o seu patrimônio (disponibilidades de curto e de longo prazo e 
patrimônio permanente), o que vale dizer, em caso de encerramento de suas atividades, no 
momento em que venha a ocorrer, a empresa evidenciará total solvência. 

Justificam-se as exigências acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no parágrafo 
5º do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93, de modo a se avaliar a real situação financeira das 
empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfação das obrigações 
assumidas, além da capacidade de cumprimento dos encargos econômicos decorrentes da 
contratação, considerado o prazo de duração da mesma. 

Com relação aos índices exigidos e respectivos valores, cabe ressaltar tratar-se do mínimo 
usualmente estabelecido, fixados em patamares que demonstram tanto a liquidez corrente quanto 
a geral da empresa, além de sua capacidade de solvência, condições essas que asseguram à 
Administração Municipal a plena execução do objeto contratado. 

Nesse sentido, faz-se necessária remissão a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo em especial os TCs 011286/026/08 e 023220/026/06; bem como Acórdãos do Tribunal 
de Contas da União nº 779/2005 – Plenário e nº 354/2016 – TCU – Plenário. Verifica- se, portanto, 
que a previsão aqui inserida, coaduna-se com o previsto na Lei, com as práticas usuais e com a 
Jurisprudência emanada dos Tribunais de Contas do Estado e União. 

15.1.5 – DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

a) Os licitantes que invocarem a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
proposta comercial feita no sistema do banco provedor no período de acolhimento de propostas, 
para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006, 
deverão apresentar, além da documentação prevista no item 15, na fase de habilitação, os 
seguintes documentos: 

I) Declaração de que não está incursa em nenhuma das vedações do § 4º. do art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006. 

II) Certidão expedida pelo Órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta 
Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, do local onde a 
pessoa jurídica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 3º. da Lei Complementar 
123/2006. 

15.1.6 - OUTROS DOCUMENTOS  

a) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da CF, na forma do Anexo III, a ser 
declarado no sistema quando do lançamento da proposta, a qual será visualizada pelo Pregoeira 
na fase de habilitação, dispensando-se assim, o envio do documento por meio de fax ou via 
original; 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo, na forma do Anexo II;  

c) Apresentar Certidão de Nada Consta do TCU, com prazo de validade não superior a 60 
(sessenta) dias, em relação à data do certame; 

d) Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;  

e) Comprovação de Regularidade junto ao Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS. 

15.1.7 - OBSERVAÇÕES 

1 - Somente a documentação exigida para atender ao disposto nos incisos 15.1.1 e letra “a” do 
item 15.1.2 poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral, obtido junto ao Sistema 
de Cadastro Unificado de Fornecedores da União - SICAF. 

2 - Os documentos deverão ser apresentados em originais, via Internet ou cópias autenticadas em 
cartório ou por servidor da unidade realizadora do Pregão, ou por órgãos da imprensa oficial, 
ficando os mesmos como parte integrante do processo Licitatório nos termos do Art.32 da Lei 



 

 

8.666/93. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar que seja enviado qualquer 
documentação exigida no presente edital.  

3 - Caso as certidões expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal, quando exigidas, não 
tragam consignados os respectivos prazos de validade, e estes não sejam do nosso 
conhecimento, o Pregoeiro considerará como máximos, os prazos vigentes no Estado do 
Pernambuco e Município de Orobó, 90 (noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente; 

4 – A não apresentação de qualquer documento citado no presente instrumento convocatório 
constituirá motivo de inabilitação da empresa licitante. 

15.2 – DA PROPOSTA COMERCIAL FEITA NO SISTEMA DO BANCO PROVEDOR: 

15.2.1 - Indicação do(s) item (s) constante (s) no ANEXO I, com a respectiva descrição completa 
do(s) objeto (s). A empresa que descumprir este item será considerada DESCLASSIFICADA. 

15.2.1.1 – O presente certame é de AMPLA participação. 

15.2.2 - O valor deverá ser apresentado em moeda nacional utilizando-se até 2 (duas) casas 
decimais para o valor unitário, desprezando-se as demais, incluindo todos os impostos, seguros, 
contribuições sociais etc., bem como quaisquer outros custos relacionados com à execução do 
serviço, com base nas especificações do Anexo I. 

15.2.3 – Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

15.2.4 - Referências, garantias e demais características do serviço ofertado PODERÃO SER 
INFORMADOS nos campos “ANEXOS DE PROPOSTA” e “INFORMAÇÕES ADICIONAIS” do 
sistema do banco provedor no momento em que as propostas forem cadastradas, entretanto, 
referências e demais características DEVERÃO SER INFORMADAS na Proposta Comercial que 
nos será enviada após o momento em que a empresa for declarada arrematadora. 

15.2.5 - As licitantes deverão usar a opção “ANEXOS DE PROPOSTA” para anexar proposta de 
preço, encargos sociais e composições, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, e no campo 
“INFORMAÇÕES ADICIONAIS” para outras comunicações complementares; 

15.2.6 – Fica vedado ao licitante identificar-se, no Sistema Eletrônico, quando do registro de sua 
proposta sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO do certame pelo Pregoeiro;   

15.2.7 – As licitantes deverão inserir nos “anexos de proposta”, citados no item precedente, além 
de sua Proposta de Preços, a composição do custo unitário do serviço objeto de sua proposta de 
preços, sob pena de desclassificação; 
15.2.8 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão 
Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão; e 

15.2.9 - O licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital e seus Anexos.    

16 – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PRESÇOS E INSTRUMENTALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

16.1 – Homologada a licitação pela Autoridade Competente, a Prefeitura Municipal de Orobó, 
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, item a 
item, convocará  os licitantes vencedores para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar 
da data do recebimento da convocação, assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de 
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de execução do serviço nas 
condições estabelecidas, com validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, 
prorrogável na forma do art. 12, do Decreto nº 014/2014; 

16.2 – Em não comparecendo, tempestivamente, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, 
o licitante convocado decairá do seu direito à contratação, conforme preceitua o Art. 4º, Incisos 
XXII e XXIII, da Lei nº 10.520/2002, e o § 1º, do Art. 27, do Decreto nº 5.450/2005. 

16.3 – O prazo para a assinatura da Ata de Registro de Preços, de até 03 (três) dias úteis, definido 
no item 16.1 anterior, poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito durante o 
prazo transcurso, e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 

16.4 – A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com característica 
de compromisso para futura contratação da Prefeitura Municipal de Orobó ou dos interessados, e 



 

 

destina-se ao registro dos preços e a subsidiar o acompanhamento destes. A Ata indicará o 
fornecedor, o órgão contratante e as condições a serem praticadas, conforme as disposições 
contidas neste Edital, item a item; 

16.5 – Com a assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa que teve o seu preço registrado 
assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua  vigência,  as demandas realizadas, 
observado os quantitativos estimados. 

16.6 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de 
Contratos com a Prefeitura Municipal de Orobó e/ou diretamente com os interessados. 

16.7 – O licitante registrado fica obrigado a atender a todas as solicitações de execução de 
serviços efetuadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, desde que não ultrapassem a 
estimativa de quantitativos de unidades a serem pedidas, acrescida de 25% (vinte e cinco por 
cento); 

16.8 – Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá 
manter as mesmas condições de habilitação; 

16.9 – Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, para 
assinatura da Ata de Registro de Preços não mantiver as mesmas condições de habilitação estará 
sujeito às penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e alterações. Neste caso, o 
Pregoeira examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, observada a ordem 
de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, podendo ser o respectivo licitante 
convocado para negociar redução do preço ofertado.  

16.10 – A recusa injustificada do Licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços, 
dentro do prazo estabelecido sujeitará, o Licitante à aplicação das penalidades previstas no item 
6.1. 

16.11 – A Ata de Registro de Preços, o Contrato e/ou a Ordem de Serviço (OS) poderão ser 
rescindidos e/ou canceladas pelo MUNICÍPIO: 

16.12 – Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma 
das hipóteses contida no art. 78 da Lei 8.666/93; 

16.13 – amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada pelo MUNICÍPIO 
desde que haja conveniência para a Administração;  

16.14 – judicialmente, nos termos da legislação. 

17 – PRAZO DE VIGÊNCIA, DATAS E LOCAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

17.1 – O prazo de vigência da ATA de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da 
data da sua assinatura. A eficácia da ATA de Registro de Preços e do contrato dar-se-á após a 
publicação resumida do instrumento na Imprensa Oficial do Município, do Estado de Pernambuco 
ou no Diário Oficial da União, se for o caso; 

17.2 – A licitante vencedora será convocada pela Administração, por escrito, para a assinatura da 
Ata de Registro de Preços e do respectivo contrato, quando for o caso, no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos a partir da data da convocação. Se esta não aceitar ou não retirar o instrumento 
pertinente no prazo estabelecido, a Administração poderá convocar na ordem de classificação, as 
licitantes remanescentes, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 
primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente das sanções administrativas 
previstas deste edital. 

17.3 – A Administração poderá prorrogar o prazo do subitem 17.2, por igual período, nos termos 
do § 1º do art. 64 da Lei 8.666/93. 

18 – INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

18.1 – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Prefeitura Municipal de 
Orobó, através do gestor de contrato designado pela Administração, procedendo ao registro das 
ocorrências adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento. 

18.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 



 

 

sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos. 

18.3 Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto deste Edital deverão ser 
prontamente atendidas pela Contratada, sem qualquer ônus para a Administração. 

19 – DO PAGAMENTO 

19.1 – Os pagamentos poderão ser efetuados em até 30 (trinta dias) mediante cheque nominal, 
após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e mediante comprovação de 
manutenção das exigências da habilitação.  

19.2 - Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas 
Fiscais e/ou Faturas. 

19.3 – Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação.  

19.4 A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de 
responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência 
da irregular execução contratual. 

19.5 A nota fiscal/fatura deverá ser preenchida em conformidade com a proposta apresentada no 
processo licitatório. 

19.6 - Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante nos seguintes casos: 

19.6.1 - não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma forma prejudicar a 
Contratante; 

19.6.2 - inadimplência de obrigações assumidas pela Contratada para com o Município de Orobó, 
por conta do estabelecido neste Edital; 

19.6.3 – erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviços/Fatura(s). 

19.7 – Os pagamentos serão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, junto com 
a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), em originais ou devidamente autenticados: 

19.7.1 - prova de Regularidade referente aos Tributos Federais, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal, devidamente válida; 

19.7.2 - prova de Regularidade referente à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Pública Nacional, devidamente válida; 

19.7.3 - prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa, 
devidamente válida; 

19.7.4 - prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de Orobó, devidamente 
válida; 

19.7.5 - prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 
devidamente válida; 

19.7.6 - prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Fornecimento – FGTS, 
devidamente válida; 

19.8 – As Provas de Regularidade referentes aos Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e ao 
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, constantes nos subitens 19.5.1; 19.5.2; e 19.5.5, 
poderão ser substituídas pela CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E 

À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO), expedida pela Receita Federal, devidamente válida. 

19.9 – Com vistas a agilizar o procedimento, necessário se faz que a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) 
tragam consignadas o nº do processo que originou a contratação, o nº do contrato e dados 
bancários, com indicação do banco, agência e conta. 

19.10 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contra prestação do serviço. 

19.11 – A Contratante poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe 
forem devidas pela Contratada em decorrência de inadimplemento deste Contrato. 



 

 

19.12 - É expressamente vedado ao licitante cobrança ou desconto de duplicatas através de rede 
bancária ou de terceiros. 

20 - DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

20.1 – A Contratada obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste Edital, os 
acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, nos serviços em até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial contratado atualizado, exceto as supressões resultantes de acordo 
celebrado entre as partes contratantes, nos termos do art. 65, § 1º e 2º, inciso II, da Lei 
8.666/1993 e suas alterações. 

20.2 – As supressões e/ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados mediante 
aditamento contratual, a ser emitido pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Orobó (PE). 

21 – DO REAJUSTE 

21.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis, admitindo-se, entretanto, a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, mediante a 
apresentação de memória de cálculo e demais documentos comprobatórios do reajuste solicitado. 

22 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1 – O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação 
do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou 
cancelamento da Ordem de Serviço, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

22.2 – Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pelo Pregoeira, sob pena de desclassificação. 

22.3 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 

22.4 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação, obedecidos os princípios que norteiam os atos da 
Administração Pública. 

22.5 – As decisões referentes a este processo Licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes 
por qualquer meio de comunicação, inclusive eletrônico, que possibilite o recebimento ou mediante 
publicação no veículo de comunicação oficial do Município. 

22.6 – Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na 
legislação em vigor. 

22.7 – A participação do Licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos do 
presente Edital. 

22.8 – A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou 
anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 

22.9 – É facultado à Pregoeira e Equipe de Apoio, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documentação ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.  

22.10 – O prazo de execução do serviço admite prorrogação, a critério da Administração, devendo 
ser justificado por escrito, ou desde que ocorra algum dos seguintes motivos: 

22.10.1 – Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de cumprimento do edital; 

22.10.2 – Aumento das quantidades inicialmente previstas no edital, nos limites permitidos na Lei 
8666/93; 



 

 

22.10.3 – Impedimento de cumprimento do Edital por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela 
Administração em documentos contemporâneos a sua ocorrência; 

22.10.4 – Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração. 

22.11 – O Pregoeiro poderá desclassificar licitantes até a assinatura do Contrato, por despacho 
fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da 
Licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.  

22.12 – As informações e esclarecimentos relativos à presente Licitação serão fornecidos pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, de acordo com os itens 1.7, 1.8 e 1.9 deste Edital. 

22.13 – As Impugnações de Edital, os Recursos, e solicitações de vistas/cópias dos autos DEVEM 
ser protocoladas no Protocolo Geral localizado na sede da Prefeitura Municipal de Orobó situada à 
Avenida Estácio Coimbra, 19 Centro, Orobó – Pernambuco, devendo ser endereçados à 
Comissão Permanente de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Orobó. 

22.14 – As comunicações relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas, se 
entregues ou enviadas por carta protocolada, por telegrama ou por fax no endereço constante do 
item 1.8. 

22.14.1 – As comunicações recebidas via fax deverão ser realizadas com remessa dos originais, 
dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

Orobó (PE), 01 de março de 2021. 

 

 

 

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU 
PREFEITO 

 



 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº    008/2021 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
INTRODUÇÃO  
 
A elaboração do presente Termo de Referência atende ao estipulado pelo art. 7º, inciso I, da Lei nº 
8.666 de 21/06/1993. 

Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita caracterização dos serviços, descrevendo-
os detalhadamente e, assim, servir de base para a apresentação das propostas de preços. 

Importante ressaltar que a definição de Termo de Referência e a utilizada pela Lei n.º 8.666/93, 
art.6º, inciso IX. 

Isto posto, serão analisadas aqui as obrigações da empresa a ser contratada para execução dos 
serviços, bem como as da Prefeitura Municipal de Orobó, na qualidade de contratante. 

 

1. OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente Pregão a contratação de empresa especializada em tecnologia 
da informação, para prestação de serviços de Adequação/Configuração, Implantação/Instalação, 
Treinamento, Hospedagem, sustentação/manutenção e customização, no SIGEDUC - Sistema 
Integrado de Gestão da Educação. 

1.2  O Sistema de Gestão Integrado de Gestão da Educação é uma solução consolidada e em 
pleno uso e foi desenvolvida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte e cedida 
gratuitamente ao Município, conforme as melhores práticas de cooperação entre entes públicos no 
intuito de gerar economicidade. 
 

 

2. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REQUERIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

Como se pode verificar em todo texto deste termo de referência, embasados pelas necessidades e 
características apresentadas, fica claro que os serviços a serem contratados são caracterizados 
como comuns à luz da legislação vigente. 
 

 

3. REGÊNCIA LEGAL 

3.1. Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988 – artigos nº 37, caput, e inciso XXI; 

3.2. Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 – regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações na esfera dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

3.3. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 – institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para contratação de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 

3.4. Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000 – aprova o regulamento para a modalidade de 
licitação denominada pregão, para a contratação de bens e serviços comuns; 

3.5. Nota Técnica 6/2010 - Sefti/TCU – versão 1.2 - Aplicabilidade da Gestão de Nível de Serviço 
como mecanismo de pagamento por resultados em contratações de serviços de TI 

3.6. Instrução Normativa nº 04, de 11 de setembro de 2014 – Dispõe sobre o processo de 



 

 

contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal; 
 

 

4. CONTEXTO E JUSTIFICATIVAS 
 
4.1 A administração pública no Brasil tem experimentado diversas evoluções ao longo das últimas 
décadas. Diante disso é possível observarmos que a cada dia o trâmite administrativo está cada 
vez mais virtualizado, proporcionando além de comodidade aos servidores e cidadãos que 
buscam acesso aos referidos processos, uma conscientização ambiental quanto ao uso de papeis 
e demais insumos utilizados para a montagem processual. 

4.2 Importante observar que atualmente os todos estão conectados, possuem mobilidade e 
tendem a deslocarem-se cada vez menos para acessar suas demandas, utilizando-se cada vez 
mais da Internet e outros vários recursos tecnológicos em prol de sua comodidade e satisfação. 

4.3 A Prefeitura Municipal vem buscando alinhamento a essa evolução na gestão pública, neste 
sentido tem se preocupado em realizar investimentos em soluções e tecnologias para gerar 
melhores resultados ao Município. 

4.4 Entretanto, em que pesem os esforços realizados, a estrutura municipal, não possui 
ferramentas de uso corporativo que façam uso de recursos tecnológicos disponíveis para otimizar 
as atividades cotidianas relacionadas a toda dinâmica de gestão educacional municipal. Da 
mesma forma, há carência de soluções tecnológicas que permitam oferecer maior comodidade a 
todos que buscam acesso seu melhor labor e acesso a serviços. O resultado, muitas vezes, traz 
uma percepção negativa da sociedade quanto à qualidade dos serviços prestados. 

4.5 Isto posto, temos que aviar solução e registra-se que, é mandatório que haja uma implantação 
imediata em todos os setores da Educação, se possível. 

4.6 A melhoria da educação pública municipal depende de uma série de ações de avanços 
administrativos, pedagógicas e de gestão de pessoas. No entanto, o desafio torna-se ainda maior 
pela insuficiência de informações para tomada de decisão. 

4.7 A construção de uma mudança dessa natureza não ocorre de forma imediata. A efetiva 
implantação de um sistema de gestão envolve alterações de procedimentos e processos que 
estão enraizados na cultura dos técnicos e professores da rede, devendo existir um intenso 
trabalho de criação de tecnologia e um considerável esforço para a absorção dos novos 
procedimentos utilizando a informatização. 
4.8 Depois de realizarmos um grande benchmark de modelos metodologias, sistemas e do 
mercado como um todo, buscando nessa uma solução que se adequasse as necessidades dessa 
Secretaria, finalmente, avistou-se uma solução que foi desenvolvida e está sendo utilizada com 
amplo sucesso pela Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte (SEEC-RN) - o Sistema 
Integrado de Gestão da Educação– SIGEduc. Tal sistema já se encontra implantado em dois 
estados e em dezenas de municípios o que compra a sua aplicabilidade, estabilidade e a 
segurança de ser uma solução amplamente testada. 

4.9 Através de tratativas comuns entre entes da Administração pública, com foco em economia e 
reuso do que vem dando certo, buscamos entendimentos com o Estado do Rio Grande do Norte, e 
formalmente obtivemos os direitos de utilização do SIGEduc que foram cedidos gratuitamente pela 
SEEC-RN, para que fosse utilizado pela rede municipal de educação do Sistema Municipal de 
Educação por intermédio da Secretaria de Educação – SEDUC. Fato esse que, por si só, já 
garante economicidade para a administração pública, pois não será necessária a compra de um 
software, tampouco utilizar-se de compras de licenças, sendo esta contratação referente apenas 
aos serviços de configuração, implantação, treinamento, hospedagem, sustentação, suporte 
técnico, e customização do sistema SIGEduc, seus módulos e suas funcionalidades. 

4.10. Sem embargo da solução ser de licença livre, ou seja, não há custo de aquisição de licença 
para sua utilização, isto não significa dizer que sua implementação na Rede Municipal de 
Educação seja não onerosa. Ao receber os códigos fontes do estado do RN, são necessários um 
conjunto de serviços técnicos especializados que não são passíveis de serem assumidos pelo 
quadro técnico funcional da Secretaria de Educação, dado o seu tamanho reduzido e 
complexidade do serviço em questão. 



 

 

4.11 Tema sempre relevante, ainda mais nesse momento que vivemos, a gestão de custos, 
orçamentos e recursos, deve ser de máxima eficiência. Para que se atinja esses objetivos, faz-se 
necessário evitar gastos com custos fixos, tais como, instalação e manutenção de Data Center, 
Servidores, Equipamentos e Infraestrutura de TIC, bem como equipes técnicas especializadas de 
suporte e de sistemas suficiente para manter toda essa estrutura funcionando. Exatamente nesta 
linha, de economia de recursos, essa contratação busca hospedagem, em nuvem, do SIGEduc, 
para que em toda rede municipal, para ter acesso ao sistema, baste, tão somente um acesso a 
internet e um computador. A hospedagem, estabilidade, disponibilidade, segurança e 
funcionamento do sistema, bem como a adequabilidade e parametrização a realidade da esfera 
municipal, correções, manutenções, serão responsabilidades do futuro fornecedor, cabendo a 
Administração cobrar os níveis de serviço e focar na gestão e nas atividades fins da Secretaria. 

4.12 O Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc) é uma plataforma integrada Web, 
desenvolvida utilizando as tecnologias Java, JavaServer Faces, Hiberante, servidor JBoss e banco 
de dados PostgreSQL. O SIGEduc é composto pelos módulos de Administração Técnica, Central 
de Matrícula (Matrícula On-Line), Comunicação com os Usuários, Diário de Classe, Gestão 
Curricular, Gestão de Estudantes, Educacenso, Monitoramento da Educação, Unidades Escolares, 
Portal da Gestão Escolar, Portal do Estudante, Portal dos Pais/Familiares, Portal do Professor, 
Escola Virtual, Portal Público, Alimentação Escolar, Transporte Escolar, Recursos Humanos, 
SIGEduc Mobile – Estudante – Android – Tablet/Celular e SIGEduc Mobile – Professor – Android – 
Tablet/Celular. 

4.13 Trata-se de solução extremamente complexa, integrada e ampla, com milhares de 
operações, que será usado por uma rede escolar com cerca 4100 alunos distribuídos nas diversas 
escolas. Além da necessidade da sustentação e suporte técnico, poderá haver necessidade de 
customizações das atuais funcionalidades para o SIGEduc adaptar-se a alguma especificidade da 
gestão da Secretaria Municipal de Educação, que poderão ser realizadas desde que se mantenha 
a compatibilidade com o código fonte e estrutura arquitetural do SIGEduc. 

4.14 Ao que se pode verificar, o fato do software ser de licença livre, ou seja, não haver custos 
dispendidos com o direito de uso dele, não significa que não haverá custos com equipe técnica e 
serviços para sua configuração, implantação, sustentação e suporte, pois, caso contrário, a 
Secretaria ficaria com os seus códigos-fontes sem conseguir implantá-los, já que a equipe da 
Secretaria de Educação é formada por profissionais que não possuem a capacitação tecnológica 
adequada para estas tecnologias no momento. A empresa contratada deverá dispor de equipe 
técnica especializada adequada em quantidade e qualidade suficiente para realizar a 
transformação digital tão esperada e necessária pela Rede Municipal de Educação. 
 

 

5. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Dotar o município, definitivamente, de uma solução holística e horizontal, que integre e 
automatize todos os processos da gestão plena educacional, através de sistema digital; 

5.2. Transparência, Economicidade, Eficiência, Impessoalidade, Legalidade e Publicidade; 

5.3. Potencializar a eficiência dos setores e servidores, melhorando a qualidade dos serviços 
prestados aos cidadãos, pais de alunos, alunos; 

5.4. Promover uma forte automação, melhorando a cooperação no trabalho entre as áreas e o 
fluxo de informações, resultando na otimização das rotinas internas, com significativos ganhos de 
celeridade e produtividade; 

5.5. Propiciar agilidade na tomada de decisão dos executivos da Secretaria com base em 
painéis de gestão dando visibilidade de setores e usuários mais ou menos produtivos; 

5.6. Facilitar a rastreabilidade e a localização dos processos administrativos que tramitam na 
Prefeitura e órgãos vinculados; 

5.7. Aproximar ainda mais o os pais de alunos e alunos da Educação do Município, ampliando sua 
capacidade e qualidade de atendimentos aos mesmos e reduzindo de forma significativa e 
sustentável os custos desses processos; 

5.8. Reduzir a informalidade, oferecendo uma ferramenta rápida e prática para registro das 
atividades oficiais, internas e externas à organização; 



 

 

5.9. Garantir a confidencialidade dos documentos, adotando práticas que aumentam a segurança 
na autenticação dos usuários; 

5.10. Eliminação de redundâncias e inconsistências atualmente causadas por informações em 
diversas formas e locais sem integração ou uso; 

5.11. Proporcionar a pais e alunos realizarem matrículas via internet; 

5.12. Proporcionar aos pais o acompanhamento via internet da frequência e desempenho de seus 
filhos nas escolas; 

5.13. Redução nos custos de insumos, material de expediente através da implantação de sistema 
digital; 

5.14. Melhorar o tempo de resposta das ações para a sociedade; 

5.15. Prover a alta administração do governo municipal e da Secretaria de Educação informações 
consistentes em tempo real, uma visão panorâmica e exclusiva da situação da rede municipal de 
educação para tomar decisões assertivas e ágeis; 

5.16. Permitir a melhor integração com os demais órgãos necessários no entorno da educação 
municipal, tais como Secretaria de Estado da Educação, Ministério da Educação e outros; 
 

 

6. REGIME DE EXECUÇÃO/TIPO DO OBJETO 

Empreitada por preço global, do tipo menor preço. 
 

 

7. DETALHAMENTOS DO OBJETO 

Todos os serviços requeridos para esta contratação se norteiam nos estudos, solicitação e cessão 
do SIGEduc do Governo do Estado do Rio Grande do Norte para esta Secretaria de Educação. 
Assim estes serviços requeridos são baseados na disponibilização do Sistema SIGEduc no 
modelo cloud, ou seja em nuvem computacional de alta disponibilidade e qualidade para o 
CONTRATANTE, de modo a atender todos os usuários internos e externos, bem como as escolas 
que compõem a rede do município. Estes serviços contemplam: (i)Configuração, (ii) Implantação, 
(iii) Treinamento, (iv) Hospedagem, (v) Suporte técnico, (vi) Sustentação e (vii) customização do 
sistema. O planejamento desta contratação, desta maneira prevê que o CONTRATANTE não 
precise ter gastos excessivos com infraestrutura robusta, nem tampouco com alocação 
permanente de equipes especializadas em seu quadro; 

A CONTRATANTE deverá apenas dispor de acesso a internet e computadores para acesso ao 
sistema; 

Devido a necessidade imperiosa da Administração faz-se necessário que a disponibilização do 
Sistema SIGEduc, permitindo que o mesmo esteja completamente operacional e disponível para 
uso, seja concluída em até 15(quinze) dias corridos após a assinatura do contrato. 

 

Todos os serviços descritos e exigidos neste projeto básico, uma vez iniciados, funcionarão 
concomitante e ininterruptamente até o término da vigência do contrato, sob total responsabilidade 
da CONTRATADA, ou seja, todos os serviços contratados deverão permanecer em plena 
atividade e funcionamento durante toda a vigência da contratação, inclusive nos períodos de férias 
escolares e recessos, garantindo o uso dos módulos e funcionalidades e de todos os recursos do 
sistema aos usuários de todos os níveis. 

Todas as especificações técnicas e detalhamento tecnológico, de arquitetura, de módulos e 
funcionalidades encontram-se no Apêndice I. 
 

 

7.1. Implantação / Configuração / Treinamento: 

7.1.1. Os serviços deste item, são de execução, faturamento e desembolso único. Devem ser 
executados em sua totalidade em até 30 dias após a assinatura do contrato. Ou seja, após este 
desembolso único não serão mais cobrados. 



 

 

7.1.2. Serviços de configuração e implantação do SIGEduc, adequando-o no que for necessário 
para o seu funcionamento na esfera municipal, efetuando os ajustes necessários necessárias no 
código fonte original da SEEC-RN para a troca de contexto da educação Estadual (seu contexto 
original) para a Educação Municipal, conforme item 7.1.3. 

7.1.3. Todas e quaisquer adequações necessárias no código-fonte original que possa estar fixado 
para funcionamento na rede estadual do Rio Grande do Norte, tais como referências e restrições 
às escolas estaduais, convênios e situações específicas das esferas Estaduais, literais e 
constantes fixas no código, condições de busca no banco de dados, nomenclaturas na interface, 
dentre outras, deverão ser retiradas pela CONTRATADA para permitir operacionalização plena e 
consistente dentro da esfera Municipal. 

7.1.4. A personalização do sistema na página de internet a ser referenciada pelo mesmo, constando 
nome, endereço, logotipo e afins específicas da Secretaria Municipal CONTRANTE deverão ser 
realizadas nesta fase; 

7.1.5. A versão adequada e a ser implantada, hospedada e disponibilizada para o município deverá 
ter, no mínimo, as características, módulos e funcionalidades relacionadas no Apêndice I; 

7.1.6. A CONTRATADA deve disponibilizar a plataforma tecnológica em endereço de internet em 
até 15 (quinze) dias corridos após assinatura do contrato, fornecendo todos os dados necessários 
de acesso da conta administrador para permitir a configuração e cadastros por parte da 
CONTRATANTE; 

7.1.7. Configuração e ativação dos aplicativos SIGEduc familiar, SIGEduc Estudante e SIGEduc 
Professor para o município no Google Play; 

7.1.8. Disponibilização de ambiente virtual para treinamentopor conta da CONTRATADA, para 
público ILIMITADO da municipalidade realizar do treinamento remoto dos módulos descritos no 
Apêndice I para 08 (oito) turmas de 44 (quarenta e quatro) horas, totalizando 352 (trezentos e 
cinquenta e duas) horas. O treinamento será realizado em datas, focos e horários acordados entre 
as partes. O público para esse treinamento será ILIMITADO eefinido pela CONTRATANTE. 
 

 

7.2. Migrações/Customizações: 

7.2.1. Os serviços deste item, são considerados como um banco de serviços sem garantia de 
consumo mínimo, ou seja, estão disponíveis para demandas que caso sejam identificadas pela 
CONTRATANTE que necessitem ser realizadas, serão eventualmente demandadas a 
CONTRATATADA para execução respeitando seu limite total de horas técnicas previstas. Em 
outras palavras, se não houver necessidade, não haverão desembolsos com esta linha de serviço; 

7.2.2. São horas técnicas de desenvolvimento de software utilizadas para realizar customizações no 
SIGEduc que sejam compatíveis com suas características que deverão ser demandadas pelo 
CONTRATANTE; 

7.2.3. São horas técnicas utilizadas para realizar migração de dados de sistemas legados da 
educação municipal para o SIGEduc. 

7.2.4. No decorrer da prestação do serviço, para cada demanda identificada e enviada pela 
CONTRATANTE a CONTRATADA, seja de migração ou de customização, a CONTRATADA 
apresentará uma análise de volume para a CONTRATANTE do quantitativo de horas técnicas 
necessárias para executar a customização das funcionalidades existentes ou para realizar a 
migração de dados de sistema legado. Quando do envio do quantitativo de horas, a 
CONTRATADA também deve apresentar o prazo para conclusão da demanda, que deverá ser 
autorizado pela CONTRATANTE. Apenas após aprovação do orçamento e prazo por parte da 
CONTRATANTE é que a CONTRATADA poderá iniciar a realização do serviço, respeitando o 
prazo encaminhado em sua análise; 

7.2.5. Caso identifique-se que não será necessário realizar nenhum tipo de customização, as horas 
técnicas não serão faturadas; 

7.2.6. A CONTRATADA deverá realizar a integração do código e teste das funcionalidades 
integradas quando os serviços forem de customizações; 



 

 

7.2.7. Uma vez concluído o serviço, a CONTRATADA deverá realizar a apresentação das 
funcionalidades customizadas no prazo aprovado pela CONTRANTE, além do fornecimento de 
diagramas de entidade-relacionamento, código-fonte desenvolvido, relatório de atividades com a 
descrição do que foi realizado e o relatório de testes funcionais para cada ordem de serviço 
executada. 
 

 

7.3. Sustentação / Suporte Técnico / Hospedagem 

7.3.1. Os serviços descritos neste item são de natureza continuada, ou seja, são contínuos em toda 
vigência do contrato, devendo a CONTRATADA executá-lo em todo ciclo contratual com equipe 
técnica que os suporte com competência suficiente e adequada para manutenção da qualidade, 
estabilidade e níveis de serviço requeridos. 

7.3.2. Este item dará a condição para que a CONTRATANTE tenha a tão necessitada estabilidade 
dos serviços para conquistar uma gestão plena, tecnológica, integrada, econômica e que dê 
capacidade de tomada de decisão de forma ágil. 

7.3.3. Trata-se da hospedagem continuada do sistema, em uma nuvem computacional de qualidade 
e segura, de alta capacidade e disponibilidade que deve ser capaz de atender toda a rede  
educacional municipal; 

7.3.4. Todo o ambiente, módulos e funcionalidades, deverão estar disponíveis em endereço público 
na internet, permanentemente em toda vigência contratual; 

7.3.5. O sistema deverá estar disponível para acesso de qualquer local e a qualquer hora, em 
regime 24x7; 

7.3.6. Como exigência para o bom retorno do investimento, estabilidade dos serviços e garantir a 
eficiência e a qualidade esperada por esta CONTRATANTE, é mandatório que o sistema seja 
hospedado em datacenter comercial de alta qualidade, disponibilidade e desempenho, no mínimo 
TIER 3, conforme norma TIA 942; 

7.3.7. O Serviço de sustentação do sistema contempla todo o serviço de realização de 
procedimentos padrão periódicos de monitoramento, análise, correção de falhas, refinamento e 
melhorias de disponibilidade e desempenho das funcionalidades do sistema; 

7.3.7.1. Também estão inclusos nesse os serviços de suporte, depuração, correção de erros 
técnicos de código-fonte cedido, atualizações dos sistemas em produção com as correções de 
erros e extração de relatórios diretamente da base de dados; 

7.3.7.2. Intervenções no sistema, ambiente e base de dados, quando necessário, através da 
execução de comandos para resolução de um problema ou atualização de informação não 
suportada pela aplicação de modo a garantir o cumprimento dos acordos de níveis de serviços; 

7.3.8. Para respeitar os requisitos mínimos de níveis de serviços, as indisponibilidades devem ser 
sanadas de acordo respeitando os seguintes padrões: 

7.3.8.1. Prazo máximo para resolução de um erro em produção de baixa severidade: 48 (quarenta 
e oito) horas úteis; 

7.3.8.2. Prazo máximo para resolução de um erro em produção de média severidade: 24 (vinte e 
quatro) horas úteis; 

7.3.8.3. Prazo máximo para resolução de um erro em produção de alta severidade: 16 (dezesseis) 
horas úteis; 

7.3.8.4. Prazo máximo para resolução de um erro crítico/bloqueante em produção: 12 (doze) horas 
úteis. 

7.3.9. O suporte técnico funcionará sanando dúvidas de utilização do sistema, fluxos e mapeamento 
dos processos, apoio ao pessoal especializado da CONTRATANTE, retirando dúvidas das 
funcionalidades, dúvidas decorrentes de treinamentos, serviço de resposta de dúvidas por e-mail, 
ou chamado em sistema disponibilizado pela CONTRATADA, e demais apoios para área de 
negócio e de funcionalidades dos sistemas para a CONTRATANTE; 



 

 

7.3.10. A CONTRATADA, deverá realizar 02 (dois) backups diários dos dados do sistema. Esses 
deverão ser armazenados por um período não inferior a 07 (sete). 
 

 

8. SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. Não será permitida a subcontratação de empresas para os serviços descritos neste termo de 
referência. 
 

 

9. PROJEÇÃO DE PREÇOS PREVISTOS 

9.1. No APÊNDICE I, pode-se visualizar o modelo de proposta e cotação para este certame. 

9.2. O valor total estimado para essa contratação é de R$155.672,00 (cento e cinquenta e cinco 
mil, seiscentos e setenta e dois reais)). 
 

 

10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

10.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.2. Considerando a natureza dos produtos/serviços a serem contratados, a necessidade 
imperiosa de obter solução atômica, ampla e integrada com capacidade de atingir os objetivos 
esperados, o investimento planejado, o impacto geral causado pela implantação do projeto no 
âmbito geral da CONTRATANTE, o padrão de excelência que se deseja alcançar e os resultados 
esperados, tendo em vista as expectativas deste CONTRATANTE, mostra-se significativo que as 
empresas candidatas demonstrem condições, em proporção razoável, de experiência comprovada 
na prestação de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto 
desta licitação. 

 

10.3. Isto posto, com fulcro no zelo vital com a coisa pública para evitar projetos 
descontinuados, que não atinjam resultados, ou porque não dizer frustrantes frente ao 
investimento e expectativas faz-se necessário que as LICITANTES comprovem capacidades 
técnicas compatíveis com o objeto e demais especificações deste Termo de Referência. Assim 
devem ser apresentados os seguintes ATESTADOS e DECLARAÇÕES. 

10.3.1. Apresentar 01 (um) ou mais ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter prestado serviços de 
configuração, implantação, hospedagem em datacenter TIER 3, sustentação, customização, 
migração e suporte técnico, com cumprimento de acordo de níveis de serviços de sistemas de 
gestão educacional com as tecnologias do SIGEduc (Java, JSF, JBoss, Hibernate, Spring, Apache 
2.X, Web Services, Android e React Native); 

10.3.2. Apresentar 01 (um) ou mais ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a LICITANTE fornece ou 
forneceu os serviços de configuração, implantação, treinamento, hospedagem, sustentação, 
customização, migração e suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão de Educação – 
SIGEduc ou similar para esfera municipal; 

10.3.2.1. Tendo em vista a necessidade de critérios técnicos objetivos e consistentes, ainda mais 
diante da posse deste Secretaria dos códigos fonte e documentações do SIGEDUC, sob o qual é 
pautada todo o estudo, processo e contratação, considerar-se-á similar o sistema integrado de 
gestão educacional utilizado no atestado compatível com as características, tecnologia, módulos e 
funcionalidades do SIGEduc em pelo menos 85% (oitenta e cinco por cento) do descritivo do 
APÊNDICE II deste Termo de Referência. Essa similaridade de características, tecnologia, 
módulos e funcionalidades deverá está devidamente descrita no ATESTADO, ou seja no atestado 
deve estar descrito características, módulos e funcionalidades do sistema de gestão educacional a 
ser considerado como similar; 

10.3.3. Os atestados devem estar acompanhados dos respectivos contratos e aditivos. Atestados 
desacompanhados dos respectivos contratos serão desconsiderados. 



 

 

10.3.4. Os atestados deverão referir-se ao objeto no âmbito de sua atividade econômica principal 
ou secundária especificadas no contrato social vigente. Atestados que não respeitem esse critério 
serão desconsiderados. 

10.3.5. Todos os atestados apresentados devem representar serviços prestados por pelo menos 12 
meses consecutivos de forma ininterrupta. Atestados que não respeitem esses critérios serão 
desconsiderados. 

10.3.6. Todos os atestados devem ser em papel timbrado do cliente, conter nome, cargo/função, 
CPF, RG, telefone e e-mail do contato do signatário para que a CONTRATANTE possa manter 
contato para esclarecimentos e/ou diligências para o melhor entendimento ou atestar a veracidade 
das informações constantes; 

10.3.7. Além das informações acima, os ATESTADOS expedidos por pessoa jurídica de direito 
privado, obrigatoriamente, deverão vir com firma reconhecida e acompanhados dos contratos, 
aditivos e notas fiscais que referenciem os serviços prestados. Estes ATESTADOS devem 
empresas que não sejam do mesmo grupo empresarial da LICITANTE, Atestados que não 
respeitem esses critérios serão desconsiderados; 

10.4. DECLARAÇÃO expressa da licitante devidamente assinada por seu representante legal, 
carimbada e em papel timbrado registrando que têm ciência e entendimento de todas as 
especificações descritas neste termo de referência, inclusive, qualificação técnica, e que desde já 
CONCORDA com eventuais diligências e/ou visitas da comissão em suas instalações para 
possíveis averiguações de seu potencial técnico caso, a egrégia comissão julgadora deste 
certame veja como necessário para o melhor segurança de julgamento. 

 

10.5. DECLARAÇÃO expressa da LICITANTE, assinada pelo representante e em papel timbrado, 
que possui equipe própria vinculada com capacidade de dar cobertura a todo o serviço, e que a 
mesma será apresentada ao CONTRATANTE no ato da assinatura do contrato. Profissionais com 
qualificação e experiência comprovadas nas tecnologias do SIGEduc, conforme Anexo I deste 
termo de referência, composta no mínimo por: 1 (um) gerente de projeto, 3 (três) 
analistas/desenvolvedor de software, 1 (um) analista de requisitos, 2 (dois) analistas de suporte, 1 
(um) analista de infraestrutura. 

10.6. DECLARAÇÃO expressa da licitante devidamente assinada por seu representante legal, 
carimbada e em papel timbrado registrando que tem capacidade de preparar, configurar, hospedar 
em datacenter TIER 3 e implantar o SIGEduc, disponibilizando endereço de internet próprio, 
disponível para uso, em até 15 dias corridos após a assinatura do contrato; 
 

 

11. PROVA DE CONCEITO 

11.1. A LICITANTE melhor classificada, vencedora da etapa de lances e habilitada segundo os 

critérios exigidos nesse Termo de Referência, para que seja homologada como vencedora, deverá 

demonstrar, para uma Comissão Avaliadora designada pela Secretaria, que o serviço ofertado 

atenderá aos requisitos de infraestrutura, disponibilidade e funcionalidades obrigatórias descritos 

nesse Termo de Referência e no ANEXO I, conforme o disposto no item 11.9. 

11.2. A LICITANTE será convocada para realização da prova de conceito em até 2 (dois) dias 

úteis a partir da finalização da etapa de lances do processo para realização da prova. 

11.3. A LICITANTE deverá disponibilizar um ou mais representantes técnicos qualificados para 

operar os aplicativos e realizar as operações demandadas pela Comissão Avaliadora. 

11.4. A LICITANTE deverá comunicar à Secretaria, com pelo menos um dia útil de antecedência, 

o quantitativo e os dados funcionais (nome completo, identidade, matrícula, função) dos 

profissionais que alocará durante a realização da prova de conceito. 

11.5. Para a realização da prova de conceito, a LICITANTE deverá dispor da infraestrutura de 

hardware e software necessários à apresentação, massa de dados e bases de dados necessárias 

às comprovações dos atendimentos aos requisitos da amostra. 

11.6. A demonstração do sistema deverá ser realizada em infraestrutura na nuvem, nas reais 



 

 

condições de uso requeridas neste Termo de Referência. A não comprovação da hospedagem em 

nuvem para início da demonstração ocasionará a desclassificação da LICITANTE. 

11.7. A LICITANTE deverá disponibilizar massa de dados necessária às comprovações dos 

atendimentos aos requisitos requeridos. A Secretaria disponibilizará um link de dados (internet) 

para demonstração. 

11.8. A prova de conceito será realizada nas instalações da CONTRATANTE, na cidade de Orobó 

e terá duração máxima de 02 (dois) dias úteis, sendo que, durante esse período, a LICITANTE 

poderá proceder com a correção de funcionalidades que, porventura, apresentem erros durante 

sua demonstração. 

11.9. A LICITANTE deverá realizar os seguintes fluxos para comprovar experiência na 

implantação e manipulação do SIGEduc, este é um recorte mínimo, ou seja, uma amostra que 

permita que a LICITANTE tenha minimamente a condição de configurar, implantar, hospedar, 

sustentar e dar suporte um sistema desse porte: 

11.9.1. Configurar uma Secretaria de Educação “SED-POC”. 

 

11.9.2. Cadastrar uma Escola, um calendário para o ano escolar vigente. 

11.9.3. Cadastrar as Etapas de funcionamento da escola, bem como seus turnos e situação de 

funcionamento. 

11.9.4. Configurar a gestão currículo com Ano / Série, Turnos, Forma de Organização de Etapas, 

Etapas de Ensino, Faixa Etária, Série Equivalência, Componentes Curriculares e Currículos. 

11.9.5. Realizar cadastro e consulta de um Professor; 

11.9.6. Realizar o Cadastro de um Aluno e sua matrícula na escola. 

11.9.7. Realizar cadastro uma Turma e a alocação de Professor em Turma; 

11.9.8. Realizar enturmação do Aluno na Turma; 

11.9.9. Criar os usuários do professor e do aluno; 

11.9.10. Ingressar na Escola Virtual com o professor; 

11.9.11. Realizar lançamento de Frequência do Aluno; 

11.9.12. Realizar lançamento de Nota do Aluno; 

11.9.13. Lançar um tópico de aula e um arquivo pelo professor; 

11.9.14. Visualizar com o usuário do aluno os dados lançados pelo professor (tópico de aula, nota, 

frequência) 

11.9.15. Realizar a instalação de aplicativo mobile para o estudante e para o professor, com 

funcionalidades básicas; 

11.10. Caso a LICITANTE não consiga demonstrar o fluxo da operação disposto no item 8.9, a 

proposta será recusada e a LICITANTE desclassificada, sendo convocada a segunda classificada 

no certame para a demonstração. E assim sucessivamente até que algum licitante classificado 

atenda plenamente nesta prova de conceito. 

 

 

12. DISPOSIÇÃO GERAIS 

12.1. Procedimentos Básicos de Segurança 

12.1.1. A LICITANTE deverá seguir os procedimentos de Política de Segurança da Informação 
determinado pelos gestores e fiscais da CONTRATANTE, independentemente do local de trabalho 
em que estejam executando o serviço; 



 

 

12.1.2. Todos os profissionais envolvidos com os serviços ora em contratação devem manter sigilo 
sobre informações, dados e documentos integrantes dos serviços a serem prestados para a 
CONTRATANTE em vista de tratar-se documentação de propriedade do Município; 

12.1.3. Caso haja necessidade de utilização de ferramental de propriedade da CONTRATANTE, 
estas somente poderão ser utilizadas em demandas da CONTRATANTE, durante a vigência do 
serviço, devendo a LICITANTE desinstalar o ferramental ao término do serviço, estando sujeita à 
auditoria e penalidades pela CONTRATANTE, quando aplicável; 

12.1.4. Como procedimentos adicionais de segurança exigidos a LICITANTE deverá: Utilizar cópias 
legais de “softwares”, sistemas operacionais e quaisquer outros que sejam necessários à 
prestação dos serviços a serem contratados; 

12.2. Confidencialidade 

12.2.1. Compromisso em não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar 
benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 

12.2.2. Compromisso em não repassar o conhecimento das informações confidenciais, 
responsabilizando- se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu 
intermédio, e obrigando- se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo 
oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações; 

12.2.3. Deverá ser assinado Termo de Confidencialidade e Sigilo conforme o APÊNDICE I; 

12.2.4. Dados e informações imputados no sistema mantido pela CONTRATADA: 

12.2.5. Todos os dados são exclusivamente de propriedade da CONTRATANTE e serão 
disponibilizados na integralidade sempre que solicitados em formato digital e sem qualquer custo. 
A empresa se responsabiliza pelo mantimento e guarda segura destes dados, mas não pelo 
conteúdo dos mesmos; 
 

12.3. Transição Contratual 

12.3.1. Nos 60 (sessenta) dias que precedem o término da vigência do contrato, o CONTRATANTE 
avaliará a possibilidade de renovação contratual. Caso seja possível e oportuna a renovação, o 
CONTRATANTE adotará as devidas providências. Caso não haja possibilidade ou interesse na 
renovação, deverá haver um esforço conjunto entre o CONTRATANTE e LICITANTE no sentido 
de concluir os serviços em execução e novas demandas serão abertas apenas se respeitarem o 
escopo de tempo e orçamento do contrato; 

12.3.2. Em caso de rescisão contratual ou encerramento dos serviços, os dados inseridos no 
SIGEduc deverão ser entregues ao município em formato tabular ou dump completo da base de 

dados 
 

 

12.4. Inspeções e Diligências 

12.4.1. O CONTRATANTE poderá, se julgar necessário, realizar inspeções e diligências a fim de se 
certificar de que a empresa se mantém em condições de fornecer os produtos/serviços 
pretendidos de acordo com a qualidade exigida pelo CONTRATANTE, devendo a LICITANTE 
prestar todas as informações solicitadas; 

12.4.2. A critério do CONTRATANTE, poderão ser convocadas reuniões extraordinárias ou 
efetuadas visitas às dependências da LICITANTE para acompanhar ou fiscalizar o andamento dos 
trabalhos. 

12.5. Prazo de Vigência 

12.5.1. O prazo de vigência do contrato gerados será de 12 (doze) meses, contado a partir da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, em concordância 
com o Art. 57 da Lei 8.666/93, observado o limite de 60 (sessenta) meses. 
 

 

12.6. Reajuste 



 

 

12.6.1. Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis para o período de 12 (doze) meses, 
após o qual, poderão ser atualizados, anualmente, visando a sua adequação aos novos preços de 
mercado mediante aplicação da variação nominal do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPC-A(FGV) ou outro índice oficial que vier a substituí-lo; 

12.6.2. O reajuste somente será concedido após análise pelo setor competente e mediante 
motivação e comprovação, por parte da LICITANTE; 

 

12.6.3. A utilização do Índice Preços ao Consumidor Amplo – IPC-A(IBGE) se justifica por se tratar 
de serviço continuo sem dedicação exclusiva de mão-de-obra e ainda visando à recomposição dos 
valores contratados em vista dos efeitos inflacionários, além de ser mais vantajoso para a 
Administração; 

12.6.4. A alegação de esquecimento por parte da adjudicatária quanto ao direito de propor reajuste 
não será aceita como justificativa para pedido de efeito retroativo à data a que legalmente faria jus, 
se não a requerer no momento da renovação contratual, responsabilizando-se a adjudicatária pela 
própria inércia. 
 

 

12.7. Rescisão Contratual 

12.7.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 

12.7.2. Constituem motivo para rescisão do contrato todos os incisos constantes do Artigo 78 da Lei 
nº 8.666/93; 

12.7.3. As formas de rescisão estão previstas no Art. 79, incisos de I a III; 

12.7.4. Os casos omissos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

12.7.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente; 

12.7.6. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita pela Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XI do Art. 78, da Lei nº 8.666/93, acarreta as consequências previstas 
nos Incisos II e IV do Art. 87, do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções 
previstas. Nos casos previstos nos incisos XII a XVII do Art. 78, será observado o disposto no § 2º 
do Art. 79; 

 

12.8. Registro de Preços: 
 

12.9. Convocado, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar a Ata de 
Registro de Preços, como previsto no art. 64 da Lei n° 8.666/93. 

12.10. A adjudicação dos serviços será efetuada mediante assinatura da Ata de Registro de 
Preços; a empresa adjudicatária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a assinar 
a Ata de Registro de Preços, vir a desistir de assinar a mesma, ser-lhe-ão atribuídas às 
penalidades prevista em Lei e neste Certame, respeitado o direito de recurso. 

12.11. O Contratado deverá manter, durante toda a validade do Registro de Preços, 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de 
habilitação e qualificações aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei n° 8.666/93. 

12.12. Havendo interesse público e no caso de serviço não previsto no Projeto inicial, a futura 
fornecedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões, de qualquer ordem, que se fizerem necessários, até os limites fixados na Lei n° 
8.666/93. 

12.13. A Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação terá validade de 01 (um) ano, 
contado a partir da data de sua assinatura, nos termos do art. 15, §3°, III da Lei n° 8.666/93. 

12.14. Os contratos oriundos de possíveis adesões a Ata de Registro de Preços terão a vigência 
aderente a de contratos de serviços continuados a luz da legislação, ou seja, será de 12 (doze) 



 

 

meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e 
sucessivos períodos, em concordância com o Art. 57 da Lei 8.666/93, observado o limite de 60 
(sessenta) meses 

12.15. A assinatura da Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento e 
serviços nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital. 

12.16. Os preços registrados poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-financeiro 
dos mesmos, que elevem os custos dos bens registrados, ou em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado. 

12.17. Estima-se que a quantidade dos serviços contratados pela Prefeitura Municipal, ó rgão 
gerenciador da  Ata de Registro de Preço,   o  equivalente a cem  por cento  de cada item  
constante deste  termo. 

12.18. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a firmar as contratações que dele 
poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitações para um ou mais itens, hipótese em 
que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do § 4º do 
art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 

12.19. Da possibilidade de adesão de órgãos não participantes  

12.20. Será permitida a adesão à ata de registro de  preço por  todos os órgãos da  Administração 
Pública participantes deste Pregão que desejarem fazer uso da mesma, desde que comprovada a 
vantajosidade para Administração, autorizado pela Prefeitura Municipal e aceito pelo fornecedor, 
conforme o disposto no Decreto Nº 7.892/2013 e suas alterações. 
 

 

12.21. Acréscimos e Supressões 

12.21.1. A critério da Administração, o objeto deste contrato poderá ser acrescido ou suprimido em 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado atualizado, observado o disposto no 
art. 65, parágrafos 1° e 2° da Lei n.º 8.666/93; 

12.21.2. O acréscimo ou supressão contratual não poderá exceder os limites estabelecidos no §1° 
do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, salvo a supressão decorrente de acordo celebrado entre as partes. 
 

 

12.22. Das adesões a ata de registro de preços por órgãos não participantes: 

12.22.1. Desde que devidamente comprovada a vantajosidade econômica, a Ata de Registro de 
Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador 
e em observância aos limites previstos na Lei 8.666/1993; 

12.22.2. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro 
de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de 
adesão, consultando o fornecedor registrado sobre sua igual anuência; 

12.22.3. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro 
de Preços, deverão consultar o Fornecedor Vencedor CONTRATADO, que se manifestará sobre a 
possibilidade de adesão, consultando o fornecedor registrado sobre sua igual anuência; 

12.22.4. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro 
de Preços, devem manter observância a todos os ditames do edital e seus anexos bem como as 
condições gerais; 

 

12.23. A CONTRATANTE providenciará os crachás de acesso dos funcionários da empresa 
LICITANTE às suas dependências. Os crachás devem ser devolvidos quando do término do 
contrato, devendo ainda ser a CONTRATANTE ressarcida por eventuais extravios ou danos; 

12.24. Caso necessário, e a critério da CONTRATANTE, poderá ser solicitada a 
execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos neste termo de referência, 
desde que a necessidade seja comunicada previamente à LICITANTE; 



 

 

12.25. É vedada a contratação, pela empresa prestadora de serviço, para atuar no 
âmbito do presente contrato, de servidor do quadro CONTRATANTE, ativo ou inativo há menos de 
cinco anos, ou ocupante de cargo em comissão, assim como de cônjuges, parentes ou afins, até o 
3º grau; 

12.26. É vedada a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver 
prévia autorização da Administração da CONTRATANTE. 
 



 

 

 
 

APENDICE I 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

 

OBJETO: 

Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em tecnologia da 
informação para prestação de serviços no SIGEDUC - Sistema Integrado de Gestão da Educação, 
quais sejam, Adequação/Configuração, Implantação/Instalação, Treinamento, Hospedagem, 
sustentação/manutenção e customização. O Sistema de Gestão Integrado de Gestão da 
Educação é uma solução consolidada e em pleno uso, foi desenvolvida pelo Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte e cedida gratuitamente ao Município, conforme as melhores práticas de 
cooperação entre entes públicos no intuito de gerar economicidade. 

 
PLANILHA DE PREÇOS 

 

 
Item 

 
Serviço 

Unidade 
de Medida 

 
Qtd 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Mensal 

 
Valor Total 

 
1 

Implantação, Configuração 
e Treinamento 

 
Serviço 

 
1 R$12.500,00 - R$12.500,00 

 
2 

Sustentação, Suporte 
Técnico e Hospedagem 

 
Alunos 

 
4.100 R$2,91 R$11.931,00 R$143.172,00 

TOTAL GERAL R$155.672,00 

 O item 1, será de execução, faturamento e desembolso único após sua realização; 

 O item 2, será de natureza contínua, representando o custo dos serviços mensais na vigência 
do contrato. 
 
O Valor Máximo admitido será de : R$155.672,00 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e 

setenta e dois reais) 

Todos os custos previstos em lei e necessários para a melhor prestação de serviços estão 
inclusos na proposta 

 
 
 
 



 

 

 
 

APENDICE II 

ESPECIFICAÇÕES DO SIGEDUC 

O SIGEduc é uma plataforma de gestão educacional integrada composto por dezenas de 
módulos, centenas de funcionalidades e milhares de linhas de código, centenas tabelas de dados, 
desenvolvido pela Secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC-RN) e 
cedido para uso do Município. Trata- se de uma plataforma complexa desenvolvida utilizando as 
tecnologias Java, JavaServer Faces, Hibernate, servidor JBoss e banco de dados PostgreSQL. 

Para fins do funcionamento na municipalidade, nem todas as operações do SIGEduc original são 
necessárias, assim, a partir de análise das suas funcionalidades, espera-se que seja 
disponibilizado os 20 módulos e 864 funcionalidades listados abaixo: 

 

ID Módulo Funcionalidades 

1 Administração Técnica 50 

2 Central de Matrícula (Matrícula On-Line) 76 

3 Comunicação com os Usuários 30 

4 Diário de Classe 89 

5 Gestão Curricular 25 

6 Gestão de Estudantes 24 

7 Educacenso 39 

8 Monitoramento da Educação e Portal da Transparência 47 

9 Unidades Escolares 20 

10 Portal da Gestão Escolar 209 

11 Portal do Estudante 12 

12 Portal dos Pais/Familiares 4 

13 Portal do Professor 30 

14 Escola Digital 81 

15 Portal Público 23 

16 Alimentação Escolar 17 

17 Transporte Escolar 19 

18 Recursos Humanos 35 



 

 

 

19 SIGEduc Mobile – Estudante – Android – Tablet/Celular 13 

20 SIGEduc Mobile – Professor – Android – Tablet/Celular 21 

Total de Funcionalidades 864 

 

 

1. Tecnologias do SIGEduc 

1.1. O SIGEduc utiliza as seguintes tecnologias: 

1.1.1. Java 6 –Oracle SDK; 

1.1.2. JBoss 5.1.0 GA; 

1.1.3. PostgreSQL 11.4; 

1.1.4. Servidores Linux 64 bits; 

1.1.5. Apache Httpd com os módulos mod_jk, para o balanceamento de carga, mod_ssl para 
segurança, e mod_deflate, para compactação de dados. 
 

 

1.2. Dentre os frameworks utilizados, pode-se destacar: 

1.2.1. JavaServer Faces 1.2; 

1.2.2. RichFaces 3.3; 

1.2.3. PrimeFaces 1.1; 

1.2.4. Apache Tomahawk 1.1.6; 

1.2.5. Struts 1.2; 

1.2.6. EJB 2.1; 

1.2.7. Hibernate 3.2, utilizado em conjunto com as anotações do JPA; 

1.2.8. Spring 2.5.6; 

1.2.9. Apache CXF 2.3.0 para a criação de Web Services SOAP; 

1.2.10. Jersey 1.9.1, para a criação de Web Services REST; 

1.2.11. JasperReports 3.5.3, para a criação de relatórios. 

1.2.12. Android e ReactNative para aplicativos. 
 

 

1.3. Características técnicas gerais 

1.3.1. Ambiente Web, com suporte aos browsers Chrome e Firefox. 

1.3.2. Regra de acesso ao sistema através de um conjunto de perfis atribuídos aos usuários pela 
aplicação. 

1.3.3. Controle de acesso às informações e operações do sistema, através de senhas individuais e 
perfis de acesso. 

1.3.4. Cadastro de notícias no sistema para os usuários logados e sociedade (na área pública). 

1.3.5. Cadastro de avisos em destaque que aparecem para todos os usuários logados. 



 

 

1.3.6. Construído usando boas práticas do padrão MVC (Model-View-Controller). 

1.3.7. Possui defesas contra ataques de XSS (Cross-site scripting), SQL Injection e DOS (Denyof 
Service). 
 

 

2. Administração Técnica 

Módulo responsável pela gestão técnica do sistema, gestão de usuários e entidades comuns entre 
os vários módulos. Devem ser implantadas as seguintes funcionalidades: 

2.1. Gerenciar Permissões - Implantar Permissões 

2.2. Gerenciar Permissões - Transferir Permissões 

2.3. Usuários - Cadastrar Usuário 

2.4. Usuários - Alterar Dados do Usuário 

2.5. Usuários - Confirmação Dados do Usuário 

2.6. Usuários - Visualizar Usuários Logados 

2.7. Usuários - Cadastrar Servidor 

2.8. Usuários - Consultar Servidor 

2.9. Usuários - Associar Servidor à Usuário 

2.10. Usuários - Relatório de Servidores por Escola 

2.11. Usuários - Cadastrar Professor Externo 

2.12. Usuários - Listar Professores Externo 

2.13. Unidades - Cadastrar 

2.14. Unidades - Listar/Alterar 

2.15. Pessoas - Gerenciar Pessoas 

2.16. Unidades - Sincronizar Unidades 

2.17. Logar como - Logar Como Usuário 

2.18. Logar como - Portal da Gestão Escolar 

2.19. Logar como - Portal da Diretoria de Ensino (DIRED) 

2.20. Cadastro - Bairro Escola - Cadastrar 

2.21. Cadastro - Bairro Escola - Alterar/Remover 

2.22. Cadastro - Unidade Federativa - Cadastrar 

2.23. Cadastro - Unidade Federativa - Alterar/Remover 

2.24. Cadastro - Município - Cadastrar 

2.25. Cadastro - Município - Alterar/Remover 

2.26. Cadastro - Estado Civil - Cadastrar 

2.27. Cadastro - Estado Civil - Alterar/Remover 

2.28. Cadastro - Tipo de Necessidade Especial - Cadastrar 

2.29. Cadastro - Tipo de Necessidade Especial - Alterar/Remover 

2.30. Cadastro - Feriados - Cadastrar 

2.31. Cadastro - Feriados - Alterar/Remover 

2.32. Cadastro - Recurso Avaliação de Necessidade Especial – Cadastrar 



 

 

2.33. Cadastro - Recurso Avaliação de Necessidade Especial - Alterar/Remover 

2.34. Cadastro - Baixa Frequência – Gerenciar Grupos da Tabela de Motivo de Baixa Frequência 

2.35. Cadastro - Baixa Frequência – Gerenciar Tabela de Motivo de Baixa Frequência 

2.36. Cadastro - Baixa Frequência - Consultar Tabela de Motivo de Baixa Frequência 

2.37. Cadastro - Imagens Institucionais - Gerenciar Imagens Institucionais 

2.38. Cadastro - Servidor - Alterar Categoria de Servidor 

2.39. Consultar Logs - Registro de entrada 

2.40. Consultar Logs - Registro de Acesso Público 

2.41. Consultar Logs - Log Operação 

2.42. Consultar Logs - LogDB 

2.43. Consultar Logs - Log Updates JDBC 

2.44. Consultar Logs - Relatório de Acessos 

2.45. Parâmetros - Cadastrar 

2.46. Parâmetros - Listar/Alterar 

2.47. Parâmetros - Reiniciar Parâmetros 

2.48. Notificação de Usuários Logados - Inserir 

2.49. Notificação de Usuários Logados - Remover 

2.50. Gestão Técnica - Sistemas Externos - Gerenciar Sistemas Externos 
 

3. Central de Matrículas 

Responsável pela gestão da matrícula dos estudantes da rede em todas as suas fases. Devem ser 
implantadas as seguintes funcionalidades: 

3.1. Calendário e Configuração da Matrícula Online - Gerenciar Orientações Para Efetivação de 
Matrícula  

3.2. Calendário e Configuração da Matrícula Online - Gerenciar Calendário de Matrícula 

3.3. Calendário e Configuração da Matrícula Online - Gerenciar Escolas com Matrícula Online 

3.4. Calendário e Configuração da Matrícula Online - Gerenciar Escolas Polo de Matrícula 

3.5. Novos Estudantes - Consultar Solicitações de Matrícula de Novos Estudantes 

3.6. Novos Estudantes - Consultar Solicitações de Matrícula de Novos Estudantes com NEE 

3.7. Novos Estudantes - Cancelar Solicitações de Matrícula de Novos Estudantes 

3.8. Novos Estudantes - Cancelar Solicitações de Matrícula de Novos Estudantes com NEE 

3.9. Novos Estudantes - Consultar Solicitações de Matrícula Unificada 

3.10. Novos Estudantes - Consultar Vaga Solicitações de Matrícula de Novos Estudantes 

3.11. Vagas- Gerenciar Distribuição de Vagas 

3.12. Matricula On-line – Vagas - Validar Distribuição de Vagas na Escola 

3.13. Matricula On-line – Vagas - Escolas Pendentes de Validação 

3.14. Matricula On-line - Gerenciamento de Vagas - Ofertas de Vagas – Gerenciar Séries Que Terão 
Oferta de Vagas 

3.15. Matricula On-line - Gerenciamento de Vagas - Ofertas de Vagas – Distribuir Vagas 
Automaticamente com Base no Ano Anterior 



 

 

3.16. Matricula On-line - Gerenciamento de Vagas - Ofertas de Vagas – Gerenciar Distribuição de 
Vagas na Rede 

3.17. Matricula On-line - Gerenciamento de Vagas - Ofertas de Vagas – Informar Escolas com 
Prioridade Militar 

3.18. Matricula On-line - Gerenciamento de Vagas - Ofertas de Vagas - Listar Escolas com Prioridade 
Militar 

3.19. Matricula On-line - Gerenciamento de Vagas - Validação de Vagas – Validar Distribuição de 
Vagas na Escola 

3.20. Matricula On-line - Gerenciamento de Vagas- Validação de Vagas – Escolas Pendentes  de 
Validação 

3.21. Matricula On-line - Gerenciamento de Vagas- Ajuste de Vagas - Gerenciar Vagas 
Remanescentes 

3.22. Matricula On-line - Solicitações de Transferências - Consultar resultado de solicitações de 
transferências da Escola e DIRED 

3.23. Matricula On-line - Solicitações de Transferências - Consultar/cancelar Solicitações de 
Transferência 

3.24. Matricula On-line - Solicitações de Transferências - Cadastrar Motivo de Transferência por 
Interesse Próprio 

3.25. Matricula On-line - Solicitações de Transferências - Listar/Alterar Motivo de Transferência por 
Interesse Próprio 

3.26. Matricula On-line – Transferência Automática - Gerenciar Mapa de Transferência Automática 

3.27. Matricula On-line – Transferência Automática - Gerenciar Remanejamentos nas Escolas 

3.28. Matricula On-line – Transferência Automática - Gerenciar Senha de Transferência 
Automática das Escolas Municipais 

3.29. Matricula On-line – Transferência Automática - Cancelar Solicitações de Transferência 
Automática Municipal 

3.30. Matricula On-line – Transferência Automática - Cancelar Solicitações de Transferência 
Automática Municipal com NEE 

3.31. Matricula On-line - Renovação de Matrícula - Consultar / Cancelar Renovação Matrícula 

3.32. Matricula On-line – Questionário Socioeconômico - Gerenciar Questionário Socioeconômico 

3.33. Matricula On-line - Escola Polo Matrícula - Gerenciar Escola Polo Matrícula 

3.34. Processamento e Resultado - Processamento de Matrículas – Processar Matrícula de Novos 
Estudantes 

3.35. Processamento e Resultado - Processamento de Matrículas – Processar Matrícula de Novos 
Estudantes NEE 

3.36. Processamento e Resultado - Processamento de Matrículas – Processar transferências de 
matrículas - por interesse próprio 

3.37. Processamento e Resultado - Processamento de Matrículas – Processar Renovações de 
Matrícula 

3.38. Processamento e Resultado - Processamento de Transferências - Processar Renovações de 
Matrícula 

3.39. Processamento e Resultado - Processamento de Transferências - Confirmar Solicitações 

3.40. Processamento e Resultado - Processamento de Transferências - Processamento de 
Estudantes Médio Integral 

3.41. Processamento e Resultado - Listas de Resultados - Gerar Lista de Resultado - Novos 



 

 

Estudantes 

3.42. Processamento e Resultado - Listas de Resultados - Gerar Lista de Resultado - Novos 
Estudantes Médio Integral 

3.43. Processamento e Resultado - Listas de Resultados - Gerar Lista de Resultado - Novos 
Estudantes NEE 

3.44. Processamento e Resultado - Listas de Resultados - 

3.45. Gerar Lista de Resultado - Transferência 



 

 

3.46. Municipal 

3.47. Processamento e Resultado - Listas de Resultados - Gerar Lista de Resultado - Transferência 
Automática 

3.48. Processamento e Resultado - Listas de Resultados - Gerar Lista de Resultado - Transferência 
por Interesse Próprio 

3.49. Processamento e Resultado - Listas de Resultados - Gerar Lista de Resultado - Renovação 
de Matrícula 

3.50. Processamento e Resultado – Divulgação de Resultados- Visualizar resultado - Novos 
Estudantes / NEE / Transf. Municipal 

3.51. Processamento e Resultado – Divulgação de Resultados- Visualizar resultado – Transferência 

3.52. Processamento e Resultado – Divulgação de Resultados- Visualizar resultado - Renovação 
de Matrícula 

3.53. Processamento e Resultado – Divulgação de Resultados- Divulgar resultado – Novos 
Estudantes / NEE / Transf. Municipal 

3.54. Processamento e Resultado – Divulgação de Resultados- Divulgar resultado – Transferência 

3.55. Processamento e Resultado – Divulgação de Resultados- Divulgar resultado - Renovação de 
Matrícula 

3.56. Processamento e Resultado - Recálculos - Cancelar Solicitações Expiradas 

3.57. Processamento e Resultado - Recálculos - Calcular Critérios de Classificação de Solicitações 
de Transferências Já Realizadas 

3.58. Processamento e Resultado - Recálculos - Realizar Processamento de Renovação de 
Matrícula 

3.59. Processamento e Resultado - Recálculos - Recalcular Vagas de Todas as Escolas 

3.60. Relatórios - Matricula Online- Relatório de Unidades Escolares Com Matrícula Online 

3.61. Relatórios - Matricula Online-Relatório de Escolas que não atualizaram vagas 

3.62. Relatórios - Matricula Online-Relatório Sintético de Matrículas por Escola 

3.63. Relatórios - Matricula Online-Consultar Solicitações (Unificado) 

3.64. Relatórios - Acompanhamento de Matricula - Relatório de Unidades Escolares Com Matrícula 
Online 

3.65. Relatórios - Acompanhamento de Matricula - Relatório Sintético de Matrículas por Escola 

3.66. Relatórios - Acompanhamento de Matricula - Relatório Sintético com o Total Geral de 
Efetivações 

3.67. Relatórios - Usuário-Relatório de Servidores por Escola 

3.68. Relatórios - Estudantes-Estudantes com NEE 

3.69. Relatórios - Vagas-Relatório de Vagas Ofertadas 

3.70. Relatórios - Vagas-Relatório com Mapa de vagas/ocupações 

3.71. Relatórios - Vagas-Relatório Sintético de Novos Estudantes - Por Escola/Etapa de Ensino 

3.72. Relatórios - Vagas-Relatório de Escolas que não atualizaram vagas 

3.73. Relatórios - Vagas-Relatório Total de Vagas Não Efetivadas por Escola 

3.74. Relatórios - Transferências -Relatório de Mapa de remanejamento de transferência 
automática 

3.75. Relatórios - transferências -Relatório de Processamento da Transferência - Interesse Próprio 



 

 

3.76. Relatórios - Transferências -Relatório de Estudantes em situação de transferência que não 
solicitaram 

3.77. Relatórios - Renovações de Matrícula - Relatório de Renovações por Escola 

3.78. Relatórios - Renovações de Matrícula - Relatório Sintético de Acompanhamento de 
Renovação e Consolidação de Matrícula 
 

4. Comunicação com os usuários 

Módulo responsável pela gestão da comunicação entre os gestores do sistema e a comunidade da 
rede educacional do município. Devem ser implantadas as seguintes funcionalidades: 

 
4.1. Notícias - Notícias nas Escolas - Cadastrar  
4.2. Notícias - Notícias nas Escolas - Gerenciar  
4.3. Notícias - Notícias nos Portais - Cadastrar  
4.4. Notícias - Notícias nos Portais - Gerenciar  
4.5. Notícias - Notícias Publicadas - Despublicar 
4.6. Notícias - Notícias Publicadas - Alterar 
4.7. Notícias - Notícias Publicadas -Visualizar 
4.8. Notícias - Notícias Publicadas - Excluira Mim 
4.9. Chamado - Chamado - Cadastrar 
4.10. Chamado - Chamado - Listar Chamados 
4.11. Chamado - Chamado - Listar Pendentes 
4.12. Chamado - Chamado - Chamados Abertos Atribuídos 
4.13.  Chamado – Relatórios - Relatório de Produtividade 
4.14. Chamado – Usuário - Atualizar E-mail 
4.15. Chamado - Tipo de Chamado - Cadastrar 
4.16. Chamado - Tipo de Chamado - Alterar/Remover 
4.17. Chamado - Tipo de Log - Cadastrar 
4.18. Chamado - Tipo de Log - Alterar/Remover 
4.19. Chamado - Tipo de Status - Cadastrar 
4.20. Chamado - Tipo de Status - Alterar/Remover 
4.21. Notificações - Envio de Notificações - Enviar Notificação 

4.22. Notificações - Envio de Notificações - Consultar Notificações Enviadas 

4.23. Notificações - Grupos de Destinatários - Gerenciar Grupos de Destinatários 

4.24. Notificações - Grupos de Destinatários - Gerenciar Permissões de Notificação 
 

5. Diário de Classe 

Módulo responsável pela gestão das turmas, diários de classes, regras de enturmação, carga horária 
dos professores, carga horária suplementar, educação especial, dentre diversos relatórios de gestão 
e controle. Devem ser implantadas as seguintes funcionalidades: 

5.1. Turmas - Gestão de Turmas -Cadastrar Turma 

5.2. Turmas - Gestão de Turmas -Alocar Estudante em Turma 

5.3. Turmas - Gestão de Turmas -Remover Turmas 

5.4. Turmas - Gestão de Turmas -Alterar Turmas 

5.5. Turmas - Gestão de Turmas -Remover Turmas 

5.6. Turmas - Gestão de Turmas -Alocar Docente 

5.7. Turmas - Gestão de Turmas -Reabrir Turmas 

5.8. Turmas - Gestão de Turmas -Reabrir Turmas de Progressão Parcial 

5.9. Turmas - Gestão de Turmas -Gerenciar Turmas do Projeto Conquista 

5.10. Turmas - Gestão de Turmas -Vincular Turmas Agrupadas EJA 



 

 

5.11. Turmas - Gestão de Turmas -Gerenciar Número de Chamada das Turmas 

5.12. Turmas - Gestão de Turmas -Consultar Disciplinas e Atividades nas Turmas 

5.13. Turmas - Gestão de Turmas -Gerenciar Disciplinas de um Turma 

5.14. Turmas - Relatórios de Turmas Geral/Relatório de Turmas Sintético 

5.15. Turmas - Relatórios de Turmas Geral/Consulta Avançada de Turmas 

5.16. Turmas - Relatórios de Turmas Geral/Relatório de Carga Horária Por Professor 

5.17. Turmas - Relatórios de Turmas Geral/Relatório de Necessidade de Professores 

5.18. Turmas - Relatórios de Turmas Geral/Relatório de Carga Horária Insuficiente 

5.19. Turmas - Relatórios de Turmas Geral/Relatório Quantitativo de Professor 

5.20. Turmas - Relatórios de Disciplinas e Atividades em Turmas -
Disciplinas e Atividades Sem Professor por DIRED Sintético 

5.21. Turmas - Relatórios de Disciplinas e Atividades em Turmas -Disciplinas e Atividades Sem 
Professor por Município Sintético 

5.22. Turmas - Relatórios de Disciplinas e Atividades em Turmas -Disciplinas Finalizadas – Sintético 

5.23. Turmas - Relatórios de Disciplinas e Atividades em Turmas -Disciplinas Finalizadas - Por 
Escola 

5.24. Turmas - Relatórios de Disciplinas e Atividades em Turmas -Disciplinas Finalizadas - Por 
DIRED 

5.25. Turmas - Relatórios de Turmas Na Escola-Turmas por Escola 

5.26. Turmas - Relatórios de Turmas Na Escola-Relatório de Professores por Turma/Série 

5.27. Turmas - Relatórios de Turmas Na Escola-Turmas sem Professor 

5.28. Turmas - Relatórios de Turmas Na Escola-Total de Alunos por Turma 

5.29. Turmas - Relatórios de Turmas Na Escola-Relatório de estudantes por Turma 

5.30. Turmas - Relatórios de Turmas Na Escola-Mapa de Horários por Professor 

5.31. Turmas - Relatórios de Turmas Na Escola-Histórico Consolidação Estudante 

5.32. Turmas - Resultados – Reconsolidar Resultados de Estudantes na Escola 

5.33. Turmas - Progressão Parcial-Relatório de Estudantes em Progressão Parcial 

5.34. Diário - Diário de Classe -Configurar Tipo de Diário para Série 

5.35. Diário - Calendário - Gerenciar Calendário Escolar 

5.36. Diário - Calendário - Validar Solicitações de Alterações de Calendários 

5.37. Diário - Calendário - Gerenciar Motivos de Interrupção 

5.38. Diário - Calendário - Informar Período de Férias 

5.39. Diário - Calendário - Alterar Interrupções 

5.40. Diário - Configurar Tipo de Diário para Série 

5.41. Diário - Diários - Ensino Fundamental-Gerar Diário de Classe - Ensino Fundamental - 1 a 3 ano 

5.42. Diário - Diários - Ensino Fundamental-Gerar Diário de Classe - Ensino Fundamental - 4 ao 5 
ano 

5.43. Diário - Diários - Ensino Fundamental-Gerar Diário de Classe - Ensino Fundamental - 6 ao 9 
ano 

5.44. Diário - Diários - Ensino Médio-Gerar Diário Escolar - Ensino Médio 



 

 

5.45. Diário - Diários - EJA - Diário de Classe - EJA Ensino Fundamental 1 período 

5.46. Diário - Diários - EJA -Diário de Classe - EJA Ensino Fundamental 2 aos 3 períodos 

5.47. Diário - Diários - EJA -Diário de Classe - EJA Ensino Fundamental 4 e 5 períodos 

5.48. Diário - Diários - EJA -Diário de Classe - EJA Ensino Médio 

5.49. Diário - Evasão Escolar -Taxa de Evasão por DIRED/Município 

5.50. Diário - Evasão Escolar -Taxa de Evasão por Município – Analítico 

5.51. Diário - Evasão Escolar -Taxa de Evasão por Escola 

5.52. Diário - Evasão Escolar -Taxa de Evasão por Etapa de Ensino/Ano Escolar/Série 

5.53. Diário - Retenções -Retenções por Componente 

5.54. Diário - Retenções -Retenções por DIRED/Município 

5.55. Diário - Retenções -Retenções por Município – Sintético 

5.56. Diário - Retenções -Retenções por Escola 

5.57. Diário - Frequência -Relatório de Taxa de Frequência/Nota por Componente 

5.58. Diário - Frequência -Relatório de Taxa de Frequência/Nota por Etapa de Ensino 

5.59. Diário - Frequência -Relatório de Taxa de Frequência/Nota por DIRED/Município 

5.60. Diário - Frequência -Relatório de Taxa de Frequência/Nota por Município – Analítico 

5.61. Diário - Frequência -Relatório de Taxa de Frequência/Nota por Escola 

5.62. Diário - Documentos- Emitir Boletim do Estudante 

5.63. Diário - Documentos- Ata de Resultados Finais 

5.64. Diário - Documentos- Histórico Escolar 

5.65. Diário Documentos- Acompanhamento da Digitação da Ata de Coleta de Resultados 

5.66. Diário - Documentos- Relatório Sintético de Lançamento da Ata 

5.67. Diário - Histórico -Implantar Histórico 

5.68. Diário - Atividades Integradoras-Implantar Atividades Integradoras para o Estudante 

5.69. Diário - Atividades Integradoras-Gerenciar Eixos do Conhecimento 

5.70. Diário - Atividades Integradoras-Gerenciar Macro Campos 

5.71. Diário - Atividade APE - Relatório de Acompanhamento APE 

5.72. EducaçãoEspecial-Atendimento-Cadastrar Atendimento Especial 

5.73. Educação Especial-Atendimento-Listar/Alterar Atendimento Especial 

5.74. Educação Especial-Gerenciar-Gerenciar Atendimento Especial na Escola 

5.75. Educação Especial-Gestão de Turmas-Cadastrar Turma 

5.76. Educação Especial-Gestão de Turmas-Alocar Docente 

5.77. Educação Especial-Gestão de Turmas-Alocar Estudante em Turma 

5.78. Educação Especial-Gestão de Turmas-Alterar Horário de Turma 

5.79. Educação Especial-Gestão de Turmas-Remover Turmas 

5.80. Educação Especial-Relatórios-Relatório Sintético de Atendimentos de Estudantes com NEE 

5.81. Educação Especial-Relatórios-Relatório Analítico de Atendimentos de Estudantes com NEE 

5.82. Educação Especial-Relatórios-Relatório de Atendimentos de Estudantes com NEE 



 

 

5.83. Educação Especial -Carga Horária Suplementar Educação Especial -Gerenciar Períodos de 
Solicitação de CH Suplementar 

5.84. Educação Especial -Carga Horária Suplementar Educação Especial -Consultar CH 
Suplementar 

5.85. Educação Especial - Avanço de Estudos - Analisar Avanço de Estudos 

5.86. Educação Especial - Avanço de Estudos - Relatório de Solicitação de Avanço de Estudos 

5.87. CH Suplementar-Carga Horária Suplementar- Gerenciar Períodos de Solicitação de  CH 
Suplementar 

5.88. CH Suplementar-Carga Horária Suplementar- Consultar CH Suplementar 

5.89. CH Suplementar-Publicações de Carga Horária Suplementar-Gerar Publicação de CH 
Suplementar 

 

6. Gestão Curricular 

Módulo responsável pela gestão dos currículos, das etapas de ensino, configurações das séries e 
demais configurações estruturantes da base curricular. Devem ser implantadas as seguintes 
funcionalidades: 

Etapas de Ensino – Cadastrar 

6.2. Etapas de Ensino - Listar/Alterar 

6.3. Ano/Série – Cadastrar 

6.4. Ano/Série - Listar/Alterar 

6.5. Componentes Curriculares- Cadastrar 

6.6. Componentes Curriculares- Listar/Alterar 

6.7. Estrutura Curricular -Cadastrar 

6.8. Estrutura Curricular -Listar/Alterar 

6.9. Estrutura Curricular -Gerenciar módulos 

6.10. Componente Pré-requisito – Gerenciar 

6.11. Modalidades de Ensino -Cadastrar 

6.12. Modalidades de Ensino -Listar/Alterar 

6.13. Nível de Ensino – Gerenciar 

6.14. Nível de Ensino - Listar /Alterar 

6.15. Turno -Cadastrar 

6.16. Turno-Listar/Alterar 

6.17. Operações Administrativas -Calendário Acadêmico 

6.18. Operações Administrativas -Parâmetros Acadêmicos 

6.19. Forma de Organização de Etapas-Cadastrar 

6.20. Forma de Organização de Etapas - Listar/Alterar 

6.21. Oficinas – Gerenciar 

6.22. Série Equivalência – Gerenciar 

6.23. Série Transição – Gerenciar 

6.24. Faixa Etária – Cadastrar 

6.25. Faixa Etária - Listar/Altera 



 

 

 

7. Gestão de Estudantes 

Módulo responsável pela gestão de estudantes da rede, bem como uma série de relatórios e 
indicadores. Devem ser implantadas as seguintes funcionalidades: 

7.1. Estudantes -Cadastrar Estudante 

7.2. Estudantes -Alterar Dados Pessoais 

7.3. Estudantes -Consulta Geral de Estudantes 

7.4. Estudantes -Editar Observações do Estudante 

7.5. Estudantes -Editar Situação da Matrícula do Estudante 

7.6. Movimentações -Transferir Estudante entre Escolas 

7.7. Movimentações -Registrar Cancelamento/Evasão 

7.8. Movimentações -Estornar Cancelamento/Evasão 

7.9. Movimentações -Cancelar Vínculo do Estudante 

7.10. Movimentações -Registrar Abandono de Estudante 

7.11. Movimentações -Matricular Aluno na Escola 

7.12. Relatórios- Total de Estudantes por Diretoria de Ensino 

7.13. Relatórios- Total de Estudantes por Município – Sintético 

7.14. Relatórios- Total de Estudantes por Município – Analítico 

7.15. Relatórios- Total de Estudantes por Escola 

7.16. Relatórios- Relatório Analítico de Estudantes na Escola 

7.17. Relatórios- Total de Estudantes por Etapa de Ensino 

7.18. Relatórios- Total de Estudantes de EJA por Município e Etapa de Ensino 

7.19. Relatórios- Relatório de Estudantes em Distorção 

7.20. Relatórios- Relatório Quantitativo de Estudantes por DIREC 

7.21. Relatórios- Relatório Quantitativo de Estudantes por MODALIDADE 

7.22. Documentos- Documentos de Matrícula 

7.23. Documentos- Observação de Documentos de Matrícula – Cadastrar 

7.24. Documentos- Observação de Documentos de Matrícula - Listar / Alterar 

8. Educacenso 

Módulo responsável pela integração dos dados do SIGEduc com o sistema Educacenso/INEP. 
Devem ser implantadas as seguintes funcionalidades: 
8.1. Formulário Educacenso - Forma de Ocupação de Prédio- Cadastrar 
8.2. Formulário Educacenso - Forma de Ocupação de Prédio- Listar/Alterar 
8.3. Formulário Educacenso - Local de Funcionamento- 
8.4. Cadastrar 
8.5. Formulário Educacenso - Local de Funcionamento- Listar/Alterar 
8.6. Formulário Educacenso - Local de Funcionamento Escola-Cadastrar 
8.7. Formulário Educacenso - Local de Funcionamento Escola-Listar/Alterar 
8.8. Formulário Educacenso – Localização Diferenciada- Cadastrar 
8.9. Formulário Educacenso – Localização Diferenciada- Listar/Alterar 
8.9. Formulário Educacenso - Localização ZonaCadastrar 
8.10. Formulário Educacenso - Localização ZonaListar/Alterar 
8.11. Formulário Educacenso - Natureza de Ocupação do Prédio -Cadastrar 
8.12. Formulário Educacenso - Natureza de Ocupação do Prédio -Listar/Alterar 



 

 

8.13. Formulário Educacenso - Situação de Funcionamento da Escola -Cadastrar 
8.14. Formulário Educacenso - Situação de Funcionamento da Escola - Listar/Alterar 
8.15. Formulário Educacenso – DependênciaCadastrar 
8.16. Formulário Educacenso - DependênciaListar/Alterar 
8.17. Formulário Educacenso - Dependência Escola - Cadastrar 
8.18. Formulário Educacenso - Dependência Escola - Listar/Alterar 
8.19. Formulário Educacenso - Equipamentos -Gerenciar 
8.20. Formulário Educacenso - Destinação do Lixo – Gerenciar Gerar Arquivos de Exportação para o 
Educacenso por Escola 
8.21. Formulário Educacenso - Tipo de Esgoto Sanitário 
8.22. Gerenciar 
8.23. Formulário Educacenso - Tipo de Esgoto Sanitário Exportação de Dados 
8.24. Formulário Educacenso - Exportação de Dados Cadastrar Calendário do Educacenso 
8.25. Formulário Educacenso - Exportação de Dados Relatório de Escolas que não atualizaram 
8.26. Formulário Educacenso - Exportação de Dados Gerar Arquivos de Exportação para o 
Educacenso 
8.27. Formulário Educacenso - Exportação de Dados 
8.29. Formulário Educacenso - Tipo de Esgoto Sanitário - Exportação de Dados 
8.30. Formulário Educacenso - Área do Curso - Gerenciar 
8.31. Formulário Educacenso - Cadastrar Instituição de Ensino Superior -Cadastrar 
8.32. Formulário Educacenso - Cadastrar Instituição de Ensino Superior -Listar 
8.33. Formulário Educacenso - Qualificação – Cadastrar 
8.34. Formulário Educacenso - Qualificação -Listar 
8.35. Exportação de Dados -Cadastrar Calendário do Educacenso 
8.36. Exportação de Dados -Relatório de Escolas que não atualizaram 
8.37. Exportação de Dados -Gerar Arquivos de Exportação para o Educacenso 
8.38. Exportação de Dados -Gerar Arquivos de Exportação para o Educacenso por Escola 
8.39. Relatórios - Relatório Formações de Servidores 
 

9. Monitoramento da Educação 

Painel de indicadores e relatórios voltados para o monitoramento da rede educacional. Devem ser 
implantadas as seguintes funcionalidades: 

9.1. Matrículas-Unidades Escolares com Matrícula Online 

9.2. Matrículas-Vagas-Relatório de Vagas Ofertadas 

9.3. Matrículas-Vagas-Relatório com Mapa de vagas/ocupações 

9.4. Matrículas-Vagas-Relatório Sintético de Matrículas por Escola 

9.5. Matrículas-Vagas-Relatório com resultado consolidado por escola dos novos estudantes 

9.6. Matrículas-Vagas-Relatório de Escolas que não atualizaram vagas 

9.7. Matrículas-Consultar Solicitações de Matrícula de Novos Estudantes 

9.8. Matrículas-Transferências-Relatório de Mapa de remanejamento de transferência automática 

9.9. Matrículas-Transferências-Consultar Solicitações de Transferência 

9.10. Matrículas-Relatório Consolidado de Matrículas na Escola 

9.11. Estudantes-Consulta Avançada 

9.12. Estudantes-Emitir Atestado de Matrícula 

9.13. Estudantes-Emitir Boletim 

9.14. Estudantes-Total de Estudantes por Diretoria de Ensino 

9.15. Estudantes-Total de Estudantes por Município- Sintético 

9.16. Estudantes-Total de Estudantes por Município- Analítico 

9.17. Estudantes-Total de Estudantes por Escola 



 

 

9.18. Estudantes-Relatório Analítico de Estudantes na Escola 

9.19. Estudantes-Total de Estudantes por Etapa de Ensino 

9.20. Escolas-Consulta Avançada de Escolas 

9.21. Escolas-Consultar Dados do EducaCenso da Escola 

9.22. Escolas-Enviar Mensagem 

9.23. Escolas-Relatório de Infraestrutura – Sintético 

9.24. Escolas-Relatório de Infraestrutura – Analítico 

9.25. Escolas-Relatório de Equipamentos – Sintético 

9.26. Escolas-Relatório de Equipamentos – Analítico 

9.27. Escolas-Relatório de Informatização nas escolas 

9.28. Escolas-Relatório de Implantação do SIGEduc 

9.29. Turmas-Consultar Turmas 

9.30. Turmas-Turmas por DIRED/Município 

9.31. Turmas-Turmas por Município 

9.32. Turmas-Turmas por Escola 

9.33. Turmas-Mapa de Horários por Professor 

9.34. Evasão Escolar-Taxa de Evasão por DIRED/Município 

9.35. Evasão Escolar-Taxa de Evasão por Município- Analítico 

9.36. Evasão Escolar-Taxa de Evasão por Escola 

9.37. Evasão Escolar-Taxa de Evasão por Etapa de Ensino/Ano Escolar/Série 

9.38. Retenções-Retenções por Componente 

9.39. Retenções-Retenções por DIRED/Município 

9.40. Retenções-Retenções por Município – Sintético 

9.41. Retenções-Retenções por Escola 

9.42. Frequência/Notas-Relatório de Taxa de Frequência/Nota por Componente 

9.43. Frequência/Notas-Relatório de Taxa de Frequência/Nota por Etapa de Ensino 

9.44. Frequência/Notas-Relatório de Taxa de Frequência/Nota por DIRED/Município 

9.45. Frequência/Notas-Relatório de Taxa de Frequência/Nota por Município – Analítico 

9.46. Frequência/Notas-Relatório de Taxa de Frequência/Nota por Escola 

9.47. Emitir ATA de Resultados Finais. 
 

10. Unidades Escolares 

Módulo responsável pela gestão das unidades escolares, relatórios e indicadores. Devem ser 
implantadas as seguintes funcionalidades: 

10.1. Unidades Escolares-Cadastrar Unidade Escolar 

10.2. Unidades Escolares-Listar/Alterar Unidades Escolares 

10.3. Unidades Escolares-Atualizar Dados do Educacenso da Unidade Escolar 

10.4. Unidades Escolares- Unidades Escolares-Gerenciar Etapas de Ensino na Escola 

10.5. Unidades Escolares-Consulta Avançada de Escolas 



 

 

10.6. Unidades Escolares-Aprovar Fotos das Escolas 

10.7. Unidades Escolares-Configuração da Escola 

10.8. Infraestrutura das Unidades Escolares-Relatório de Infraestrutura – Sintético 

10.9. Infraestrutura das Unidades Escolares-Relatório de Infraestrutura – Analítico 

10.10. Infraestrutura das Unidades Escolares-Relatório de Equipamentos – Sintético 

10.11. Infraestrutura das Unidades Escolares-Relatório de Equipamentos – Analítico 

10.12. Infraestrutura das Unidades Escolares-Relatório de Informatização nas escolas 

10.13. Localização das Unidades Escolares-Geocodificar as escolas 

10.14. Localização das Unidades Escolares-Confirmar Geocodificações 

10.15. Consultas/Relatórios - Consulta Avançada de Escolas 

10.16. Consultas/Relatórios -Relatório de Escolas por Município – Sintético 

10.17. Consultas/Relatórios -Relatório de Escolas por Município – Analítico 

10.18. Consultas/Relatórios -Relatório de Escolas por Etapa de Ensino – Sintético 

10.19. Comunicação com a Escola -Cadastrar Noticias para as escolas 

10.20. Importação IDEB - Importar resultados do IDEB 
 

11. Portal da Gestão Escolar 

Módulo responsável pela gestão dos processos escolares, tanto para a secretaria como pela direção 
da escola. Todos os processos relacionados com a escola são reunidos nesse módulo. Devem ser 
implantadas as seguintes funcionalidades: 

11.1. RH-Gerenciar Servidor 

11.2. RH-Movimentações - Gerenciar Readaptação 

11.3. RH-Movimentações - Gerenciar Licença 

11.4. RH-Movimentações - Gerenciar Férias 

11.5. RH-Movimentações - Gerenciar Falta 

11.6. RH-Movimentações - Gerenciar Vaga Administrativa 

11.7. RH-Concurso - Receber Servidor Convocado na Unidade 

11.8. RH-Relatórios - Consultar Afastamento 

11.9. RH-Relatórios - Relatório de Servidores sem Lotação 

11.10. RH-Relatórios - Relatório de Aposentadorias 

11.11. RH-Relatórios - Quadro Sintético 

11.12. RH-Relatórios - Rol da Unidade 

11.13. RH-Relatórios - Relatório de CH Insuficiente 

11.14. RH-Relatórios - Relatório de Faltas 

11.15. RH-Relatórios - Relatório de Licenças 

11.16. RH-Relatórios - Relatório de Férias 

11.17. RH-Relatórios - Relatório de Readaptados 

11.18. Matrículas-Consultar Calendário de Matrícula 

11.19. Matrículas-Gerenciar Oferta de Vagas-Ofertar Vagas 

11.20. Matrículas-Gerenciar Oferta de Vagas-Ofertar Vagas 2º semestre 



 

 

11.21. Matrículas-Gerenciar Oferta de Vagas-Relatório de Vagas Ofertadas 

11.22. Matrículas-Gerenciar Oferta de Vagas-Relatório de Ocupação de Vagas 

11.23. Matrículas-Renovação de Matriculas-Listagem de Estudantes para Renovação 

11.24. Matrículas-Renovação de Matriculas-Renovar Matrícula de Estudante 

11.25. Matrículas-Renovação de Matriculas-Cancelar Renovação Matrícula 

11.26. Matrículas-Renovação de Matriculas-Resultado Renovação - Listagem Geral 

11.27. Matrículas-Solicitações de Transferência - Transferência Automática-Solicitar Transferência 

11.28. Matrículas-Solicitações de Transferência - Transferência Automática-Confirmar Solicitações 
Realizadas 

11.29. Matrículas-Solicitações de Transferência - Transferência Automática-Visualizar Mapa de 
Remanejamento 

11.30. Matrículas-Solicitações de Transferência - Transferência Automática-Estudantes em Situação 
de Transferência sem Solicitação 

11.31. Matrículas-Solicitações de Transferência - Transferência por Interesse Próprio-Solicitar 
Transferência 

11.32. Matrículas-Solicitações de Transferência - Transferência por Interesse Próprio -Confirmar 
Solicitações Realizadas 

11.33. Matrículas-Solicitações de Transferência - Transferência por Interesse Próprio -Relatório de 
Processamento Interesse Próprio 

11.34. Matrículas-Solicitações de Transferência - Consultar Solicitações de Transferência 

11.35. Matrículas-Solicitações de Transferência - Cancelar Solicitação de Transferência 

11.36. Matrículas-Efetivações de Matrículas-Efetivar Estudante 

11.37. Matrículas-Efetivações de Matrículas - Gerenciar Datas de Avaliação de Ingresso NEE 

11.38. Matrículas-Efetivações de Matrículas - Avaliação de Ingresso NEE 

11.39. Matrículas-Efetivações de Matrículas-Ajustar Matrícula 

11.40. Matrículas-Efetivações de Matrículas-Cancelar Solicitações de Matrícula de Novos 
Estudantes 

11.41. Matrículas-Efetivações de Matrículas-Cancelar Solicitações de Matrícula de Novos 
Estudantes com NEE 

11.42. Matrículas-Efetivações de Matrículas-Cancelar Estudante Proveniente de 
TransferênciaMatrículas-Documentos de Matrículas-Emitir Documento de Matrícula 

11.43. Matrículas-Documentos de Matrículas - Informar Entrega de Documento Pendente 

11.44. Matrículas-Documentos de Matrículas - Observação de Documentos-Cadastrar 

11.45. Matrículas-Documentos de Matrículas - Observação de Documentos-Listar/Alterar 

11.46. Matrículas-Consulta Unificada de Solicitações 

11.47. Turmas-Criação de Turmas-Ensino Básico 

11.48. Turmas-Criação de Turmas-Atividade Esportivas 

11.49. Turmas-Criação de Turmas-Blocos CEJA 

11.50. Turmas-Criação de Turmas-Projeto Conquista 

11.51. Turmas-Criação de Turmas-Carga Horária Complementar 

11.52. Turmas-Criação de Turmas-Educação Especial 

11.53. Turmas-Consultas-Consultar Turmas Criadas 



 

 

11.54. Turmas-Consultas-Consultar Disciplinas 

11.55. Turmas-Alteração em Turmas Existentes - Gerenciar Horários das Turmas 

11.56. Turmas-Alteração em Turmas Existentes - Gerenciar Turmas Projeto Conquista 

11.57. Turmas-Alteração em Turmas Existentes - Remover Turma 

11.58. Turmas-Alteração em Turmas Existentes - Reabrir Turma 

11.59. Turmas-Alteração em Turmas Existentes - Gerenciar Horário Turno Integral 

11.60. Turmas-Alocação de Professores-Alocar Professor em Turma 

11.61. Turmas-Alocação de Professores-Alterar Alocação de Professor 

11.62. Turmas-Alocação de Professores-Carga Horária Suplementar-Solicitar Horas Suplementares 

11.63. Turmas-Alocação de Professores-Carga Horária Suplementar-Consultar Horas 
Suplementares 

11.64. Turmas-Alocação de Professores-Substituição de Professor 

11.65. Turmas-Alocação de Professores-Registrar Falta do Professor 

11.66. Turmas-Alocação de Professores-Gerenciar Aula de Reposição 

11.67. Turmas-Estudantes da Turma-Alocar Estudante em Turma 

11.68. Turmas-Estudantes da Turma-Alocação Automática de Estudantes em Turmas 

11.69. Turmas-Estudantes da Turma-Transferir Estudantes 

Entre Turmas 

11.70. Turmas-Estudantes da Turma-Informar Aproveitamento de Estudo 

11.71. Turmas-Estudantes da Turma- Visualizar Histórico de Componentes 

11.72. Turmas-Estudantes da Turma-Gerenciar Disciplinas Optativas para o Estudante 

11.73. Turmas-Estudantes da Turma-Gerenciar Número de Chamada dos Estudantes nas Turmas 

11.74. Turmas-Avaliação de Turmas-Consolidar Turma 

11.75. Turmas-Avaliação de Turmas-Consolidar Turma Não Executada (Sem Professor) 

11.76. Turmas-Avaliação de Turmas-Consolidar Turma com Execução Parcial 

11.77. Turmas-Avaliação de Turmas-Informar Notas por Turma 

11.78. Turmas-Avaliação de Turmas-Informar Nota de Avaliação Especial 

11.79. Turmas-Avaliação de Turmas-Informar Frequência por Turma 

11.80. Turmas-Avaliação de Turmas-Relatório de Estudantes em Avaliação Especial 

11.81. Turmas-Avaliação de Turmas-Relatório de Situação de Estudante na Série 

11.82. Turmas-Avaliação de Turmas-ReabrirTurma Consolidada 

11.83. Turmas-Avaliação de Turmas-Visualizar Histórico Consolidação 

11.84. Turmas-Progressão Parcial-Criar Turma de Progressão Parcial 

11.85. Turmas-Progressão Parcial-Listar/Alterar Turmas de Progressão Parcial 

11.86. Turmas-Progressão Parcial-Consolidar  Estudantes em Progressão parcial 

11.87. Turmas-Progressão Parcial-Reabrir Turmas de Progressão parcial 

11.88. Turmas-Progressão Parcial-Consultar Turmas de Progressão Parcial por Estudante 

11.89. Turmas-Progressão Parcial-Relatório de Estudantes em Progressão parcial 

11.90. Turmas- Disciplinas Optativas da Escola - Informar Disciplinas Optativas da Escola 



 

 

11.91. Turmas- Disciplinas Optativas da Escola - Visualizar Disciplinas Optativas da Escola 

11.92. Turmas-Relatórios-Professores-Relatório de Professores por Turma/Série 

11.93. Turmas-Relatórios-Professores-Turmas sem Professor Alocado 

11.94. Turmas-Relatórios-Professores-Necessidade de Professores 

11.95. Turmas-Relatórios-Professores-Mapa de Horários por Professor 

11.96. Turmas-Relatórios-Estudantes-Relatório Geral de Estudantes por Turma 

11.97. Turmas-Relatórios-Estudantes-Total de Estudantes por Turma 

11.98. Turmas-Relatórios-Estudantes-Relatório de Estudantes por Turma 

11.99. Turmas-Relatórios-Estudantes-Relatório de Estudantes por Turma com 
Assinatura 

11.100. Turmas-Relatórios-Mapa de Horários por Série 

11.101. Turmas-Relatórios-Relatório de Disciplinas Finalizadas 

11.102. Turmas-Relatórios-Relatório Sintético de Turmas por Etapa/Série 

11.103. Turmas-Relatórios-Atividades Vivências / Integradoras por Turma 

11.104. Estudantes-Cadastrar Novo Estudante - No Ano Letivo Atual 

11.105. Estudantes-Cadastrar Novo Estudante - No Ano Letivo Anterior 

11.106. Estudantes-Alterações de Cadastro-Atualizar Dados Pessoais 

11.107. Estudantes-Alterações de Cadastro- Informar Participação em Programa (Bolsa Família e 
Transporte Escolar) 

11.108. Estudantes-Alterações de Cadastro-Atualizar Foto 

11.109. Estudantes-Alterações de Cadastro-Cadastrar Documentos dos Estudantes 

11.110. Estudantes-Alterações de Cadastro-Emitir Declaração de Solicitação de 
Documento 

11.111. Estudantes-Alterações de Cadastro-Gerenciar Bolsa Família 

11.112. Estudantes-Alterações de Cadastro-Gerenciar Transporte Escolar 

11.113. Estudantes-Alterações no Vínculo - Transferência entre Escolas no Ano Letivo Atual-
Transferir Estudante 

11.114. Estudantes-Alterações no Vínculo - Transferência entre Escolas no Ano Letivo Atual-Estornar 
Solicitação de Transferência 

11.115. Estudantes-Alterações no Vínculo - Cancelamento- Registrar Cancelamento 

11.116. Estudantes-Alterações no Vínculo - Cancelamento- Estornar 

11.117. Estudantes-Alterações no Vínculo-Evasão - Registrar 

11.118. Estudantes-Alterações no Vínculo-Evasão – Estornar 

11.119. Estudantes-Consulta Avançada de Estudantes 

11.120. Estudantes-Ficha Individual-Atualizar Ficha Individual do Estudante 

11.121. Estudantes-Ficha Individual-Consultar Ficha Individual do Estudante 

11.122. Estudantes-Avanço de Estudos-Altas Habilidades/Superdotação 

11.123. Estudantes-Avanço de Estudos-Com Verificação de Aprendizagem 

11.124. Estudantes-Avanço de Estudos-Com Verificação de Aprendizagem – EJA 

11.125. Estudantes-Abono de Faltas-Abonar Faltas de Estudante 



 

 

11.126. Estudantes-Abono de Faltas-Consultar Histórico de Abono de Estudante 

11.127. Estudantes-Renovação Semestral (EJA) 

11.128. Estudantes-Documentos (Boletim/Histórico e Outros) -Emitir Declaração de Matrícula 

11.129. Estudantes-Documentos (Boletim/Histórico e Outros) -Emitir Boletim Estudante 

11.130. Estudantes-Documentos (Boletim/Histórico e Outros) -Emitir Boletim Por Turma 

11.131. Estudantes-Documentos (Boletim/Histórico e Outros) -Emitir Histórico Escolar 

11.132. Estudantes-Documentos (Boletim/Histórico e Outros) -Emitir Declaração de Solicitação de 
Documento 

11.133. Estudantes-Documentos (Boletim/Histórico e Outros) -Emitir Certificado de Conclusão de 
Curso 

11.134. Estudantes-Visualizar Frequência do Estudante 

11.135. Estudantes-Convocação de Pais e Responsáveis- Cadastrar 

11.136. Estudantes-Convocação de Pais e Responsáveis- Listar/Alterar 

11.137. Estudantes-Implantar Histórico Escolar 

11.138. Estudantes-Participação em Programa (Bolsa Família e Transporte Escolar e Escotismo - 
Informar Participação em Programa (por Estudante) 

11.139. Estudantes-Participação em Programa (Bolsa Família e Transporte Escolar e Escotismo- 
Informar Participação em Programa (por Turma) 

11.140. Estudantes-Participação em Programa (Bolsa Família e Transporte Escolar e Escotismo - 
Listagem de Estudantes com Baixa Frequência 

11.141. Estudantes-Participação em Programa (Bolsa Família e Transporte Escolar e Escotismo - 
Relatório de Participação em Programas 

11.142. Estudantes-Consulta de Estudantes Transferidos 

11.143. Estudantes-Relatório de Estudantes em Distorção 

11.144. Situação Final-Informar Situação Final 

11.145. Situação Final-Relatório de Situação Final do Estudante 

11.146. Consultar Diário de Classe 

11.147. Consultar Mapa de Frequência 

11.148. Informar Conteúdo Ministrado 

11.149. Ata Eletrônica de Coleta de Resultados 

11.150. Consultar Competências e Habilidades Adquiridas pelo Estudante 

11.151. Implantar Atividades Integradoras para o Estudante 

11.152. Ata de Resultados Finais 

11.153. Visualizar Competências e Habilidades Adquiridas pelo Estudante 

11.154. Solicitar Alteração de Calendário Escolar 

11.155. Educação Especial-Consultar Plano Atendimento de Estudante com NEE 

11.156. Educação Especial-Relatório de Atendimentos de Estudantes com NEE 

11.157. Educação Especial-Relatório Sintético de Atendimentos de Estudantes com NEE 

11.158. Educação Especial-Relatório Analítico de Atendimentos de Estudantes com NEE 

11.159. Educação Especial-Informar Plano e Acompanhamento Atendimento (AEE) 



 

 

11.160. Notas-Configurar Fechamento de Notas 

11.161. Notas-Retificação de Notas e Frequências de Estudantes 

11.162. Notas-Informar Nota de Prova Especial 

11.163. Notas-Relatório de Estudantes em Prova Especial 

11.164. Notas-Informar Notas por Turma 

11.165. Situação Final do Estudante na Série-Consultar Situação Final do Estudante na Série 

11.166. Situação Final do Estudante na Série-Informar Situação Final do Estudante na Série 

11.167. Situação Final do Estudante na Série-Emitir Ata de Resultados Finais 

11.168. Acessar Ambiente Escola Digital 

11.169. APE-Analisar Acompanhamento de Quinzena 

11.170. APE-Relatório de Acompanhamento de APE 

11.171. Relatórios-Taxa de Evasão por DIRED/Munícipio 

11.172. Relatórios-Taxa de Evasão por Município – Analítico 

11.173. Relatórios-Taxa de Evasão por Escola 

11.174. Relatórios-Taxa de Evasão por Etapa de Ensino/Ano Escolar 

11.175. Relatórios-Retenções por DIRED/Município 

11.176. Relatórios-Retenções por Componente 

11.177. Relatórios-Retenções por Escola 

11.178. Dados da Escola-Informar Dados de Criação  da Escola 

11.179. Dados da Escola-Educacenso - Atualizações de Informações 

11.180. Dados da Escola-Educacenso - Visualizar de Informações 

11.181. Dados da Escola-Educacenso - Consolidar de Informações 

11.182. Dados da Escola-Consulta Geral de Escolas 

11.183. Dados da Escola-Total de Estudantes por Etapa de Ensino 

11.184. Dados da Escola-Adicionar Fotos da Escola 

11.185. Dados da Escola-Notícias da Escola-Cadastrar Notícia 

11.186. Dados da Escola-Notícias da Escola- Gerenciar  Notícia 

11.187. Dados da Escola-Censo Escolar – Atualizar Informações da Escola 

11.188. Dados da Escola-Censo Escolar – Atualizar Informações do Estudante 

11.189. Dados da Escola-Censo Escolar – Atualizar Informações do Estudante no Transporte Escolar 

11.190. Dados da Escola-Censo Escolar –  Atualizar Informações do Estudante com as do Censo 

11.191. Dados da Escola-Gerenciar Interrupções da Escola- Cadastrar Interrupção 

11.192. Dados da Escola-Gerenciar Interrupções da Escola- Listar Interrupções 

11.193. Dados da Escola-Gerenciar Interrupções da Escola- Gerenciar Motivos de Interrupção 

11.194. Dados da Escola-Gerenciar Interrupções da Escola- Gerenciar Reposições de Aulas 
Interrompidas 

11.195. Relatórios-Relatório de Vagas Ofertadas 

11.196. Relatórios-Relatório de Ocupação de Vagas nas Escolas 

11.197. Relatórios-Relatório Total de Vagas Não Efetivadas por Escola 



 

 

11.198. Relatórios-Mapa Geral de Notas 

11.199. Relatórios-Resultado Renovação – Listagem Geral 

11.200. Relatórios-Relatório de Renovações por Escola 

11.201. Relatórios-Estudantes em Situação de Transferência sem Solicitação 

11.202. Relatórios-Estudantes com NEE 

11.203. Relatórios-Relatório de Estudantes para o Educacenso 

11.204. Programas- Processo Seletivo Estudante – Inscrever Estudante em Oferta de Curso do 
Processo Seletivo Estudante 

11.205. Programas- Processo Seletivo Estudante - Consultar / Cancelar Inscrição 

11.206. Eleições- Emitir Relatório de Eleitores por Eleição 

11.207. Eventos- Realizar Inscrições em Eventos Escolares 

11.208. Eventos- Consultar Inscrições Realizadas 
 
 

12. Portal do Estudante 

Módulo responsável pela interface do estudante da rede no SIGEduc. Devem ser implantadas as 
seguintes funcionalidades: 

12.1. Matricula-Renovação de Matrícula 

12.2. Matricula-Transferências-Acompanhar Solicitações de Transferências 

12.3. Documentos-Atestado de Matrícula 

12.4. Documentos-Histórico Escolar 

12.5. Documentos-Calendário Escolar 

12.6. Documentos-Documentos Solicitados 

12.7. Boletim 

12.8. Visualizar Frequências 

12.9. Visualizar Frequências de Educação Especial 

12.10. Datas das Avaliações 

12.11. Eventos-Realizar Inscrições em Eventos Escolares 

12.12. Integração-Fale com a Coordenação Pedagógica 

 

13. Portal dos Pais/Responsáveis 

Módulo responsável pela interface dos pais e responsáveis dos estudantes no SIGEduc. Devem ser 
implantadas as seguintes funcionalidades: 

13.1. Portal dos Pais/Responsáveis-Emitir Boletim 

13.2. Portal dos Pais/Responsáveis-Visualizar Frequências 

13.3. Portal dos Pais/Responsáveis-Visualizar Competências/Habilidades 

13.4. Portal dos Pais/Responsáveis-Visualizar Observações 
 

14. Portal do Professor 

Módulo responsável pela interface do professor da rede no SIGEduc. Devem ser implantadas as 
seguintes funcionalidades: 



 

 

14.1. Ensino-Minhas Turmas 

14.2. Ensino-Meus Horários 

14.3. Ensino-Calendário Escolar 

14.4. Ensino-Calendário de Matrícula 

14.5. Ensino-Fórum 

14.6. Frequência-Informar Frequência 

14.7. Frequência-Informar Frequência em Planilha 

14.8. Frequência-Visualizar Mapa de Frequência 

14.9. Notas-Lançar Notas 

14.10. Notas-Informar Nota de Prova Especial Notas-Solicitação de Alteração de Notas e 
Frequência 

14.11. Diário-Informar Conteúdo Ministrado 

14.12. Diário-Informar Competências eHabilidades Adquiridas 

14.13. Diário-Emitir Diário de Classe 

14.14. Diário-Gerenciar Datas das Avaliações 

14.15. Diário-Gerenciar Aulas Extra 

14.16. Diário-Implantar Atividades Integradoras para o Estudante 

14.17. Diário-Consolidar Turma (Fechar Diário) 

14.18. Diário-Informar Plano e Acompanhamento Atendimento (AEE) 

14.19. Relatórios -Minhas Turmas 

14.20. Relatórios -Meus Horários 

14.21. Relatórios -Calendário Escolar 

14.22. Relatórios -Calendário de Matrícula 

14.23. Relatórios -Carga Horária 

14.24. Relatórios -Carga Horária Suplementar 

14.25. Relatórios -Visualizar Mapa de Frequência 

14.26. Relatórios -Visualizar Competências e Habilidades Adquiridas pelo Estudante 

14.27. Relatórios -Relatório de Estudantes por Turma com Assinatura 

14.28. Eventos-Realizar Inscrição em Eventos 

14.29. Eventos-Consultar Inscrições Realizada 

 

15. Escola Digital 

Módulo responsável pela interface do professor da rede no SIGEduc. Devem ser implantadas as 
seguintes funcionalidades: 

15.1. Ingressar em webconferência Aluno – Ambiente Jitsi 

15.2. Ingressar em webconferência Professor – Ambiente Jitsi 

15.3. Listar conteúdo das aulas e seus materiais – página principal do AVA 

15.4. Listar Enquetes 

15.5. Visualizar Enquete 



 

 

15.6. Cadastrar Enquete 

15.7. Remover Enquete 

15.8. Alterar Tarefa 

15.9. Cadastrar Tarefa 

15.10. Avaliar Tarefas Enviadas 

15.11. Corrigir Tarefa 

15.12. Listar Tarefas 

15.13. Novo Questionário 

15.14. Nova Pergunta em questionário 

15.15. Alterar Pergunta em questionário 

15.16. Remover pergunta 

15.17. Corrigir respostas 

15.18. Enviar mensagem 

15.19. Visualizar Respostas 

15.20. Apagar Resposta 

15.21. Lista Responder Questionários 

15.22. Ver notas 

15.23. Listar Conteúdo 

15.24. Cadastrar Conteúdo 

15.25. Visualizar Conteúdo 

15.26. Alterar Conteúdo 

15.27. Inserir Arquivo na Turma 

15.28. Lista Porta Arquivo 

15.29. Porta Arquivo - Novo Arquivo 

15.30. Porta Arquivo – Nova Pasta 

15.31. Porta Arquivo - Alterar Pasta 

15.32. Porta Arquivo - Remover Pasta 

15.33. Porta Arquivo – Associar à turma 

15.34. Porta Arquivo – Editar Selecionado 

15.35. Porta Arquivo – excluir selecionado 

15.36. Listagem Referencias 

15.37. Visualizar Referencia 

15.38. Cadastrar Referencia 

15.39. Alterar Referencia 

15.40. Remover Referencia 

15.41. Listar Vídeos 

15.42. Cadastrar Vídeos 

15.43. Alterar Vídeos 



 

 

15.44. Remover Vídeo 

15.45. Listar Fórum 

15.46. Cadastrar Fórum 

15.47. Visualizar Fórum 

15.48. Listar Banco de Questões 

15.49. Nova Pergunta 

15.50. Alterar Pergunta 

15.51. Gerar Relatório de categorias 

15.52. Remover Pergunta 

15.53. Configurar Turma 

15.54. Buscar Valores para Cadastrar Permissões 

15.55. Cadastrar Permissões 

15.56. Listar Permissões 

15.57. Alterar Permissões 

15.58. Visualizar Permissões 

15.59. Criar tópico de aula 

15.60. Consultar Todos os Tópicos 

15.61. Alterar tópico de aula 

15.62. Alterar Tópico – lista de atividades e materiais 

15.63. Excluir Tópico 

15.64. Conteúdo Programado 

15.65. Visualizar Tópico 

15.66. Diário de Turma 

15.67. Gráfico de Acesso 

15.68. Relatório de Acessos 

15.69. Relatório de Ações 

15.70. Situação dos Estudantes 

15.71. Listar – Gerenciar Grupos 

15.72. Gerenciar Grupos 

15.73. Ver grupos 

15.74. Cadastrar Perfil da Sala 

15.75. Visualizar perfil 

15.76. Listar noticia 

15.77. Cadastrar noticia 

15.78. Visualizar noticia 

15.79. Alterar noticia 

15.80. Participantes 

15.81. Observatório do estudante 



 

 

 
 

16. Portal Público 

Módulo responsável pela interação com a sociedade. As informações e funcionalidades aqui 
presentes são disponibilizadas sem a necessidade de usuário/senha. Devem ser implantadas as 
seguintes funcionalidades: 

16.1. Escolas com Matrícula Online 

16.2. Realizar Nova Solicitação de Vaga 

16.3. Consultar Solicitação de Vaga 

16.4. Cancelar Solicitação de vaga 

16.5. Vagas Remanescentes (Rematrícula) 

16.6. Rede Municipal 

16.7. Resultado de Vagas Concedidas 

16.8. Unidades Escolares 

16.9. Unidades Escolares próximas ao meu endereço 

16.10. Mapa de Unidades Escolares 

16.11. Mapa de Indicadores 

16.12. Realizar Nova Inscrição em Curso 

16.13. Consultar Estudantes Classificados 

16.14. Minha Inscrição 

16.15. Realizar Nova Inscrição em Oferta 

16.16. Minha Inscrição 

16.17. Visualizar Eventos Disponíveis 

16.18. Autenticação de Documentos 

16.19. Calendário Escolar atual 

16.20. Professores 

16.21. Manuais do Sistema 

16.22. Entrar em contato 

16.23. Monitoramento da Educação (composto por outros diversos relatórios públicos e 
indicadores) 

 

17. Alimentação (Merenda Escolar) 

Módulo responsável pela gestão dos processos da merenda escolar da rede estadual. Devem ser 
implantadas as seguintes funcionalidades: 

17.1. Gêneros Alimentícios – Cadastrar 

17.2. Gêneros Alimentícios - Listar/Alterar 

17.3. Unidades de Medida – Cadastrar 

17.4. Unidades de Medida - Listar/Alterar 

17.5. Censo - Informar Quantidade de Alunos 

17.6. Necessidades de Alimentação - Necessidade de Gêneros 

17.7. Nutricionista – Cadastrar 



 

 

17.8. Nutricionista - Listar/Alterar 

17.9. Cardápio – Cadastrar 

17.10. Cardápio - Listar/Alterar 

17.11. Ficha Técnica – Cadastrar 

17.12. Ficha Técnica - Listar/Alterar 

17.13. Nutrientes – Cadastrar 

17.14. Nutrientes - Listar/Alterar 

17.15. Tabela Nutricional – Cadastrar 

17.16. Tabela Nutricional - Listar/Alterar 

17.17. Nutrientes de referência para FNDE - Gerenciar 

18. Transporte Escolar 

Módulo responsável pela gestão dos processos de transporte escolar da rede estadual. Devem ser

implantadas as seguintes funcionalidades: 

18.1. Gerenciar Empresas 

18.2. Gerenciar Contratos 

18.3. Gerenciar Motoristas 

18.4. Gerenciar Motoristas do Contrato 

18.5. Vistorias - Cadastrar Vistoria 

18.6. Vistorias - Listar Vistorias 

18.7. Veículos – Cadastrar Veículo 

18.8. Veículos - Listar / Alterar Veículos 

18.9. Cessão de Veículos - Gerenciar Motivos de Cessão de Veículos 

18.10. Cessão de Veículos - Gerenciar Histórico de Cessão de Veículos 

18.11. Gerenciar Rotas - Listar Rotas 

18.12. Gerenciar Rotas - Cadastrar Rotas 

18.13. Gerenciar Rotas - Gerenciar Veículos e Motoristas das Rotas 

18.14. Gerenciar Rotas - Gerenciar Estudantes das Rotas 

18.15. Gerenciar Fabricante - Listar Fabricantes 

18.16. Gerenciar Fabricante - Cadastrar Fabricantes 

18.17. Relatórios - Alunos Transportados 

18.18. Relatórios - Alunos Não Transportados 

18.19. Relatórios - Relatório Geral de Rotas 
 

19. Recursos Humanos 

Módulo responsável pela gestão dos recursos humanos (técnicos e professores) da rede 
municipal. 
Devem ser implantadas as seguintes funcionalidades: 
19.1. Cadastro - Estrutura Organizacional 
19.2. Cadastro - Escola - Funções Administrativas 
19.3. Cadastro - Escola – IDEB 
19.4. Cadastro - Servidor – Vinculo 
19.5. Cadastro - Servidor - Escolaridade e Qualificação 
19.6. Cadastro – Turmas Componente Curricular 
19.8. Tabelas - Tipo de Incorporação/Averbação 



 

 

19.9. Cadastros-Gerenciar Tipo Qualificação 
19.10. Cadastros-Gerenciar Instituição 
19.11. Cadastros-Gerenciar Área Curso 
19.12. Cadastros-Gerenciar Qualificação 
19.13. Cadastros-Gerenciar Cargo 
19.14. Cadastros-Gerenciar Função 
19.15. Cadastros-Gerenciar Tipo Licença 
19.16. Cadastros-Gerenciar Área Administrativa 
19.17. Cadastros-Regra de Alocação 
19.18. Movimentação - Gerenciamento de Vaga Administrativa 
19.21. Movimentação - Gerenciamento de Faltas 
19.22. Movimentação - Abonar Falta 
19.23. Movimentação - Gerenciamento de Férias 
19.24. Movimentação - Gerenciamento Aposentadoria por Invalidez 
19.25. Pessoas-Relatório de Servidores sem lotação 
19.26. Pessoas- Quadro Sintético 
19.27. Pessoas- Rol do Unidade 
19.28. Pessoas- Relação de Formação de Servidores 
19.29. Pessoas - Relatório de Faltas 
19.30. Pessoas - Relatório de Férias 
19.31. Pessoas - Relatório de Licenças 
19.32. Pessoas - Relatório de Readaptados 
19.33. Pessoas- Relatório de Necessidade de Professores 
19.34. Pessoas- Relatório de Quantidade de Servidores por Cargo 
119.35. Servidores – Relatório de Necessidade por Função 

20. Mobile Estudante 

Aplicativo mobile Android voltado para o estudante da rede. Devem ser implantadas as seguintes 
funcionalidades: 

20.1. Público - Portal da Educação 

20.2. Público - SIGEduc Web 

20.3. Público - SIGEduc Mobile 

20.4. Público - Escolas da Rede 

20.5. Público - Escolas Próximas 

20.6. Público - Portal do Professor – MEC 

20.7. Público - TV da Educação 

20.8. Público - Twitter da SEEC-RN 

20.9. Minha Turma - Visualizar Minha Turma 

20.10. Minhas Frequências - Visualizar Minhas Frequências 

20.11. Meu Boletim - Visualizar Meu Boletim 

20.12. Meu Boletim - Visualizar Meu Boletim - Visualizar Informações da Disciplina 

20.13. Escolas Próximas - Visualizar Escolas Próximas 

 

21. Mobile Professor 

Aplicativo mobile Android voltado para o professor da rede. Devem ser implantadas as seguintes 
funcionalidades: 
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21.1. Público - Portal da Educação 

21.2. Público - SIGEduc Web 

21.3. Público - SIGEduc Mobile 

21.4. Público - Escolas da Rede 

21.5. Público - Escolas Próximas 

21.6. Público - Portal do Professor – MEC 

21.7. Público - TV da Educação 

21.8. Público - Twitter da SEEC-RN 

21.9. Minhas Turmas - Visualizar Turmas 

21.10. Minhas Turmas - Visualizar Turmas – Estudantes 

21.11. Minhas Turmas - Visualizar Turmas – Frequências 

21.12. Minhas Turmas - Visualizar Turmas – Lançar Notas 

21.13. Minhas Turmas - Visualizar Turmas – Lançar Conteúdo 

21.14. Lançar Notas - Visualizar Turmas 

21.15. Lançar Notas - Visualizar Turmas – Lançar Notas da Turma 

21.16. Frequências - Visualizar Turmas 

21.17. Frequências - Visualizar Turmas – Lançar Frequências da Turma 

21.18. Lançar Conteúdo - Visualizar Turmas 

21.19. Lançar Conteúdo - Visualizar Turmas – Lançar Conteúdos da Turma 

21.20. Fazer Download de Dados do o Servidor (funciona off-line) 

21.21. Fazer Upload de Dados para o Servidor (funciona off- line) 
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APENDICE III 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 
 

A empresa [RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL], pessoa jurídica com sede em [ENDEREÇO], 
inscrita no CNPJ/MF com o n.º [N.º DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF], neste ato representada na 
forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA 
RECEPTORA, por tomar conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do 
Tribunal de Contas da União – contratante, aceita as regras, condições e obrigações 
constantes do presente Termo. 

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada 
proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do contratante reveladas à 
EMPRESA RECEPTORA em função da prestação dos serviços objeto do contrato n.º 
[CONTRATO]. 

2. expressão “informação restrita” a rangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer 
outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: 
técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, 
fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, pen 
drives, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, 
especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços 
e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações 
técnicas, financeiras ou comerciais, entre outros. 

3. A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a 
terceiros, sem a anuência formal e expressa do contratante, das informações restritas 
reveladas. 

4. A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que 
seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de 
forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços ao contratante, as informações 
restritas reveladas. 

5. A EMPRESA RECEPTORA deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem 
limitadas ao conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados 
e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e 
demais atividades relativas  à prestação de serviços ao contratante, devendo cientificá-los da 
existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas reveladas. 

6. A EMPRESA RECEPTORA possuirá ou firmará acordos por escrito com seus diretores, 
consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos cujos termos sejam 
suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente Termo. 

7. A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao contratante qualquer 
violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha tomado conhecimento ou 
ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo. 

8. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem 
autorização expressa do contratante, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato 
firmado entre o contratante e a EMPRESA RECEPTORA sem qualquer ônus para o 
contratante. Nesse caso, a EMPRESA RECEPTORA, estará sujeita, por ação ou omissão, 
além das multas definidas no Termo de Referência, ao pagamento ou recomposição de todas 
as perdas e danos sofridos pelo contratante, inclusive os de ordem moral, bem como as de 
responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo 
judicial ou administrativo. 
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9. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a 
data de acesso às informações restritas do contratante. 

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA 
RECEPTORA assina o presente termo através de seus representantes legais. 

 

Local/data 

 

NOME DA EMPRESA RECEPTORA 
 

 

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU 
PREFEITO 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 Nome:  Nome: 
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ANEXO II 
 

LOCAL E DATA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 

 

 

DECLARAÇÃO 

  

 

 

A empresa ________ (Nome da Empresa)_________, estabelecida à __________(Endereço 
Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº__________________, declara sob as 
penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo e que concorda com todas as 
condições do Edital e seus anexos para participação no Pregão Eletrônico n.º 008/2021. 

 

 

______________________________________________ 

(nome e identificação do representante legal) 
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ANEXO III – MODELO 

 

LOCAL E DATA 

 

À 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa ________(Nome da Empresa)_________, estabelecida à __________(Endereço 
Completo)__________, inscrita no CNPJ n.º ..........................., por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
................................ e do CPF n.º ......................................DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

................................................................................ 

(data) 

 

........................................................................................................... 

(representante legal) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV - MODELO 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS  

VEDAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR  123/2006  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ  

 

DECLARAÇÃO 

 

 

................................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº ..........................., por 
intermédio de seu representante legal, Sr(ª) .................................................................., portador(a) do 
CPF nº ..................................... e da Carteira de Identidade nº..............................., DECLARA, para fins 
de obtenção dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, não estar incurso em nenhuma das 
vedações do § 4º, do art. 3º da referida Lei. 

 

 

__________, ___ de _______ de _____. 

 

 

 

 

 

___(nome(s) e assinatura do(s) responsável(eis) pela proponente)___ 

___(nome da proponente/carimbo)___ 
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ANEXO V  

 

MODELO - CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

Nos cálculos dos índices extraídos das demonstrações contábeis, comprovando a boa situação 
financeira, serão adotados os seguintes critérios: 

1 - O Índice de Liquidez Corrente é o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, 
conforme abaixo: 

ILC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

2 - O Índice de Liquidez Geral, correspondente ao quociente da soma do Ativo Circulante com Realizável 
a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo: 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

3 - O Índice de Solvência Geral, correspondente ao quociente do Ativo Total pela soma do Passivo 
Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo: 

ISG = Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Será habilitada a empresa que apresentar: 

1. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0; 

2. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0; 

3. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0; 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO 

 

PROCESSO Nº PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 
CONTRATO Nº ......../ 2021 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OROBÓ E A EMPRESA............................, PARA OS 
FINS QUE SE ESPECIFICAM. 

 

Aos .... (.... ) dias do mês de ......., a Prefeitura Municipal  de Orobó,  Estado de Pernambuco, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº: 10.294.254/0001-13, com sede à Av. Governador 
Estácio Coimbra, nº 19, CEP nº 55.745-000, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, 
neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Sr. SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Cláudio Aguiar, nº18, Bairro Bela vista – Orobó/PE, CEP: 55745-
000, portador do RG Nº. 3.832.952 SDS/PE, CPF Nº 687.445.954-68, e do outro lado, a 
empresa_____________________, com sede à ______________inscrita CNPJ/NP sob o nº 
__________________, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo 
Sr._________________inscrito no CPF/MF sob o nº ________________, portador da cédula de 
identidade nº ..............., tendo em vista a contratação, considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 
21.06.1993, e a homologação do Processo Licitatório nº  PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021, 
Pregão Eletrônico nº 008/2021, têm entre si justo e acordado o seguinte:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada em tecnologia da 
informação, para prestação de serviços de Adequação/Configuração, Implantação/Instalação, 
Treinamento, Hospedagem, sustentação/manutenção e customização, no SIGEDUC - Sistema Integrado 
de Gestão da Educação), conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência 
Anexo I, ao instrumento convocatório e proposta apresentada pela vencedora do Pregão Eletrônico nº 
008/2021.   

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

Pelo objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 
_______________ (__________________________), conforme disposto na proposta da 
CONTRATADA, adjudicada pelo CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS, DOTAÇÕES E REAJUSTE 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após a execução do serviço, com a devida 
comprovação e atestado do órgão requisitante quanto ao recebimento dos mesmos, após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura.  

Parágrafo Primeiro – Os preços serão fixos e irreajustáveis, durante todo o período de execução do 
presente Termo de Contrato. 

Parágrafo segundo – Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro inicial do 
contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, em 
conformidade com o disposto no Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro - Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as 
pendências, sem ônus para o CONTRATANTE.  

Parágrafo Quarto – As despesas para cumprimento do objeto do presente contrato correão por conta das 
dotações orçamentárias seguintes, constantes da Lei Orçamentária Anual, vigente para o exercício de  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 
05.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 
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12 361 1006 2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PRÓPRIOS 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
12 361 1006 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FNDE 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
12 365 1006 2034 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
12 361 1006 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
Parágrafo Quinto - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a contratada não tenha 
concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela 
variação acumulada do IPCA ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua 
efetiva realização. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA PROPOSTA DA CONTRATADA 

Integra este contrato, como se aqui transcrita fosse, a proposta da contratada no Pregão Eletrônico nº 
008/2021, com todas as suas especificações. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

A vigência deste contrato tem início a partir da data de sua assinatura, estendendo-se por 12 (doze) 
meses. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

O serviço do objeto desta licitação será executado de forma parcelada, obedecendo aos critérios e 
regramentos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao instrumento convocatório, com atesto 
assentado por servidor designado para o mister, mediante apresentação de boletim de medição do 
serviço executado.   

CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSOES DO OBJETO 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressões que 
se fizerem no serviço em até 25% (vinte e cinco por cento), conforme art. 65, § 1º da Lei Federal nº 
8.666/93. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 

Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado no objeto deste contrato, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a 
critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, SERÃO APLICADAS às seguintes 
cominações, cumulativamente ou não:  

I – advertência;  

II – multa. Nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso na execução do serviço, em relação ao prazo estipulado :1% (um por cento) do 
valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues:  

b) Pela recusa em realizar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 
estipulado: 10%(dez por cento) do valor do(s) bem(s);  

c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do próprio fornecido, a contar do 
segundo dia da data da notificação da rejeição, 2%(dois por cento) no valor do bem, por dia 
ocorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituído-corrigidos;  

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço, entendendo-se como recusa o 
serviço não efetivado nos 03 (três) dias que seguirem a data da rejeição: 10%(dez por cento) do 
valor do serviço rejeitado;  
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e) Pelo não cumprimento de qualquer condições fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor 
contratado, para cada evento.  

III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no 
item anterior.  

Parágrafo Primeiro - Pelos motivos que se seguem, principalmente a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas nos incisos III e IV do parágrafo anterior.  

I – descumprimento do prazo de execução do serviço;  

II – recusa em atender alguma solicitação para correção na execução do serviço, caracterizada se o 
atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data da rejeição, 
devidamente notificada;  

III – não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.  

Parágrafo Segundo – Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que 
couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores 
alterações.  

Parágrafo Terceiro – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando 
o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.  

Parágrafo Quarto – Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devido à CONTRATADA as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do 
Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei”.  

CLÁUSULA DECIMA – DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

Parágrafo Primeiro – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo Segundo – A rescisão deste contrato poderá ser: 

I- Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a 
XII, XVII e XVIII do artigo 78, da Lei nº. 8.666/93; 

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, deste que haja 
conveniência para a Administração; 

III- Judicial, nos termos da legislação. 

Parágrafo Terceiro - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

Parágrafo Quarto – Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei nº 
8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente 
comprovados, que houver sofrido, tendo direito a pagamentos devidos pela execução do Contrato até a 
data da rescisão. 

Parágrafo Quinto - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo, observado o prazo de vigência. 

Parágrafo Sexto – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das 
sanções previstas neste Instrumento. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Do ato de rescisão unilateral do Contrato, na forma do Art.79, inciso I, da Lei 8.666/93, e aplicação das 
penalidades de advertência, suspensão temporária e multa, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
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úteis, a contar da intimação do ato, que será dirigido à autoridade superior àquela que praticou o ato 
recorrido. 

Parágrafo Primeiro – A intimação do ato de suspensão temporária será feita através de publicação no 
Diário Oficial do Estado.  

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO E CASOS OMISSOS DO CONTRATO 

A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-á pelas Cláusulas 
Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, combinado com Inciso XII, do Artigo 55, do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Fornecer, na sede do município, as quantidades de material, objeto do Pregão Eletrônico nº 008/2021, 
nas condições estipuladas no presente instrumento de contrato e nas condições inseridas nas Notas de 
Empenho iniciais e seguintes. 

Parágrafo Primeiro - Emitir as Notas Fiscais nos prazos para faturamento, conforme exigência do 
Edital. 

Parágrafo Segundo - Comunicar com antecedência à CONTRATANTE a impossibilidade em atender as 
solicitações, nos casos em que houver impedimento para funcionamento normal de suas atividades. 

Parágrafo Terceiro – Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Parágrafo Quarto – Comunicar por escrito ao responsável pela Administração da Prefeitura Municipal 
de Orobó (PE), qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 
necessário. 

Parágrafo Quinto - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de 
Orobó (PE), obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do 
serviço. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais, e suas normas editalícias e os termos de sua proposta; 

Parágrafo Primeiro - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo estabelecido no 
Contrato; 

Parágrafo Segundo - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no serviço, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

Parágrafo Terceiro - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelos 
empregados da CONTRATADA;  

Parágrafo Quarto - Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização do 
serviço sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas 
e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte da CONTRATADA.  

Parágrafo Quinto - Solicitar a execução do serviço mediante requisições expedidas pelo setor 
administrativo ou o servidor designado pela respectiva Secretaria demandante; 

Parágrafo Sexto - Publicar o Extrato de Contrato, em resumo, no Diário Oficial. 

Parágrafo Sétimo - Designar um servidor como gestor para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato e atestar as faturas conforme previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Orobó - PE, para nele dirimir eventuais dúvidas ou controvérsias 
resultantes da execução do presente contrato, com renúncia a qualquer outro, ainda que mais 
privilegiado. 

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento de contrato, em 02 
(duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito jurídico, na presença das testemunhas que também 
assinam. 
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Orobó - PE, _____ de ___________ de _____. 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 
SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU 

CONTRATANTE 
 

 

P/CONTRATADO 

 

Testemunhas: 

 

Nome:____________________________________   

CPF nº. __________________________________ 

     

Nome: ___________________________________ 

CPF nº. __________________________________ 
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ANEXO VIII 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº        /2021 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ,  inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 11.358.116/0001-13 , situada 
à Praça João Pereira Vale, nº. 20  – Centro -  Orobó(PE), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
a Sr. Sr. SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua 
Cláudio Aguiar, nº18, Bairro Bela vista – Orobó/PE, CEP: 55745-000, portador do RG Nº. 3.832.952 
SDS/PE, CPF Nº 687.445.954-68, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO 
REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, e de outro lado, 
as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em    /   /    , doravante denominada 
FORNECEDOR,  tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de 
compromisso de execução do serviço,  nos termos do Decreto Municipal nº 044/2014, que regulamenta  
o art. 15 da Lei nº 8.666/93,  observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as 
cláusulas que se seguem: 

 

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):  A partir  desta  data, fica(m)  registrado(s)  nesta  
PREFEITURA MUNNICIPAL DE OROBÓ,  observada  a ordem de classificação,  os preços do(s) 
fornecedor(es)  registrado(s)  a seguir relacionado(s),  objetivando  o compromisso  para a prestação de 
serviços de Adequação/Configuração, Implantação/Instalação, Treinamento, Hospedagem, 
sustentação/manutenção e customização, no SIGEDUC - Sistema Integrado de Gestão da Educação), 
conforme descrição e condições  no anexo I ao instrumento convocatório. 

Empresa _________________,  CNPJ  nº. _________________,  com  sede  à  Rua 
_________________,  CEP:   ______________, telefone: (___)___________________, fax: 
(___)________________, representada por seu(sua) ________________, Sr(a). _____________, 
(nacionalidade e estado civil), residente e domiciliado(a) em____________, RG n. ____________   
Órgão de Emissão  ________, CPF nº. _________________ 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

     

 

2 – DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: O ajuste com o(s) prestadores de serviço(es) 
registrado(s) será formalizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ ou Interessados mediante 
assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2021. 

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de 
Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021. 

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados,  fica(m) obrigado(s)  a 
atender  todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: a PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ adotará 
a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata. 

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão 
divulgados em meio eletrônico. 

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto Municipal nº 044/2014, o preço 
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes  no mercado,  
cabendo  à PREFEITURA MUNNICIPAL DE OROBÓ  convocar  os fornecedores registrados para 
negociar o novo valor. 
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4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA 
MUNICIPAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem 
novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. 

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados 
ressalvada a superveniência de normas aplicáveis à espécie. 

 4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de 
mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ à época da licitação, bem como 
eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos. 

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) 
meses contada a partir da data de sua assinatura. 

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de 
Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço, 
será o Foro de Orobó (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para todos os fins previstos em direito,  na  presença  das  duas  testemunhas  abaixo  
identificadas,  que  a tudo  assistiram  e que  também  o subscrevem. 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 
SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU 

ORGÃO GERENCIADOR 
 

 

 

___________________________________ 

(EMPRESA) 

Representante Legal 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

Nome:  ________________________            Nome: _________________________ 

CPF nº: _______________________  CPF nº: ________________________ 


