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EDITAL Nº 003/2014 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 06/02/2014 

HORÁRIO: 08:45 horas 

CREDENCIAMENTO: 15 minutos antes  

LOCAL: Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476 – Ariranha – SP. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São Paulo, através do Senhor 

FAUSTO JUNIOR STOPA, Prefeito Municipal, faz saber pelo presente Edital, que 

se encontra aberta a licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da 

Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 

de janeiro de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, 

de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

objetivando a AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TODA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço Dr. Oliveira Neves, nº 476 – Centro – Ariranha – SP, 

na sessão pública de processamento do PREGÃO PRESENCIAL, após credenciamento 

dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

A sessão de processamento do PREGÃO PRESENCIAL será realizada na sede da 

Prefeitura Municipal de Ariranha, localizada na Rua Dr. Oliveira Neves, nº. 

476 – Centro – Ariranha – SP, iniciando-se no dia 06/02/2014, às 8h:45 min e 

será conduzida pelo Pregoeiro SÉRGIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA FILHO, com o 

auxilio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº. 05/2014, de 13 de 

janeiro de 2014. 

 

1 - DO OBJETO: 

 

1.1 - Obtenção de proposta mais vantajosa para Administração 

Municipal, objetivando a AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TODA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA de 

acordo com os quantitativos e especificações descritas no Anexo I. 
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 2 – DAS AMOSTRAS: 

 

 2.1 - As amostras do material descrito no Anexo I deverão ser 

apresentadas no momento da entrega dos envelopes propostas e documentos de 

habilitação. Encerrado o credenciamento será procedida a análise dessas 

amostras pelos membros da equipe de apoio e pelo Coordenador Pedagógico. 

   

2.2 - As amostras deverão ser entregues gravada em mídia física (cd, 

dvd ou pen drive) ou disponibilizadas pela internet com todos os conteúdos 

para instalação no computador da Equipe de Apoio para análise. 

  2.2.1 - As amostras serão analisadas, pela Equipe de Apoio, onde 

será verificada a qualidade e enquadramento da mesma nas exigências 

descritas neste Edital e seu anexo para possível aceitação ou 

desclassificação, pelo Pregoeiro. 

2.2.2 – A amostra deverá ser entregue devidamente identificada 

com o n° da licitação e razão social do proponente. 

2.2.3 – Quando entregue em mídia física a amostra do licitante 

vencedor do certame ficará em posse do Setor Requisitante, para fins de 

comprovação de compatibilidade do produto fornecido no ato do recebimento. 

 

2.2.4 - Eventual comprovação posterior de que o objeto entregue 

não corresponde à amostra apresentada ensejará a rescisão do contrato e a 

aplicação das sanções previstas no contrato oriundo da presente licitação, 

no presente Edital e Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993. 

 

 3 - DA PARTICIPAÇÃO: 

   

3.1 – Poderá participar do presente pregão presencial, a empresa que 

atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante 

deste Edital e seus Anexos. 

 

3.2 – Não poderá participar da presente licitação, as empresas que: 

 

a) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 
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b) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução 

ou liquidação; 

c) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em 

consórcio.  

 

 4 - DO CREDENCIAMENTO: 

 

 4.1- Para credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos FORA dos envelopes n°s 1 e 2: 

  

a. tratando-se de representante legal, o ESTATUTO SOCIAL, CONTRATO 

SOCIAL ou OUTRO INSTRUMENTO DE REGISTRO COMERCIAL, REGISTRADO NA JUNTA 

COMERCIAL, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b. tratando-se de procurador, o INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICO OU 

PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA do qual constem poderes específicos para 

formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, além dos indicados na alínea "a", 

que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

  4.1.1 – A empresa que pretender se utilizar dos benefícios 

previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 

2006, disciplinados neste Edital, deverão apresentar, no momento do 

CREDENCIAMENTO, declaração de que se enquadra como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste Edital. 

a) Se a microempresa e a empresa de pequeno porte não 

apresentar declaração de que se enquadra em “Empresa de Pequeno Porte ou 

Micro Empresa”, não terá os privilégios estabelecidos pela Lei Complementar 

123/2006. 

b) A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir 

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste 

Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade em dois (2) dias úteis, a 

contar da data, caso for declarada como vencedora do certame. A não 

regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito 

à contratação. 

c) O benefício previsto não eximirá a microempresa e a 

empresa de pequeno porte, da apresentação de todos os documentos previstos 
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neste Edital, no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma 

restrição. Se não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, mesmo com 

restrições, a microempresa e a empresa de pequeno porte, será 

automaticamente inabilitada. 

   

4.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se 

exibindo documento oficial de identificação que contenha foto; 

   

4.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 

credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma 

credenciada. 

   

4.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, 

importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo 

autorização expressa do Pregoeiro. 

 

 5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

  

5.1 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 

de acordo com modelo no Anexo II do Edital deverá ser apresentada FORA dos 

Envelopes nºs 1 e 2. 

   

5.2 - A PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser 

apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e 

indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 

seguintes dizeres: 

 

Envelope nº. 1 – Proposta de Preços 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2014 

DATA DE ABERTURA: 06/02/2014 

HORÁRIO: 08:45 HORAS 

 

Envelope nº. 2 – Documentos de Habilitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2014 

DATA DE ABERTURA: 06/02/2014 

HORÁRIO: 08:45 HORAS 

 

 5.3 - A PROPOSTA deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e 

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, sem rasuras, emendas, e ser datada e assinada pelo representante 

legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

 

 5.4 - Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitação 

deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

 6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 6.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

   

a. Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da licitante, 

se houver; 

b. Número do Pregão; 

 c. Descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as 

especificações técnicas deste Edital; 

 d. Marca dos produtos ofertados; 

 e. Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo, 

apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar 

incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 

transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

 f. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (noventa) dias; 

 g. Assinatura do representante legal da empresa; 

 h. Declaração que está ciente, aceita e se submete a todas as regras 

do presente Edital; 

 

 7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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7.1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os 

documentos a seguir relacionados, separados em capas/folhas descriminando 

cada subitem, para melhor identificação e análise, os quais dizem respeito 

a: 

 

7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de 

identidade em se tratando de pessoa natural); 

b) Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na “b”, deste 

subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Pessoas Jurídicas tratando-se sociedades civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o 

exigir. 

 

7.3 - REGULARIDADE FISCAL 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, da sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, 

na forma da lei; 

d) Certidão de regularidade de débito junto ao Sistema de Seguridade 

Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), à 

Secretaria da Receita e à Procuradoria da Fazenda Nacional. 

e) Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho (Certidão Negativa 

ou Positiva com efeitos Negativos). 
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Obs.: As certidões retiradas via Internet, estarão sujeitas à verificação 

por parte da Comissão no momento da abertura dos envelopes. 

 

7.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, conforme o ANEXO V; 

b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal, assegurado à inexistência de impedimento legal para 

licitar ou contratar com a Administração, conforme o ANEXO IV. 

  

8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 

 

 8.1 - No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a 

sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento e 

recebimento dos envelopes dos interessados em participar do certame. 

  

8.2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com 

o estabelecido no Anexo II deste Edital e, em envelopes separados, a 

proposta de preços os documentos de habilitação e as amostras. 

  8.2.1 - Iniciada a avaliação das amostras do software de gestão 

educacional, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a 

possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

  

8.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas 

as propostas: 

  a. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições 

fixados no Edital, sendo vedada às licitantes ofertar quantidades diversas 

das estabelecidas no objeto deste Edital; 

  b. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das 

demais licitantes, excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

   

 8.4- As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa 

de lances, com observância dos seguintes critérios: 
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  a. seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 

10% (dez por cento) superiores àquela; 

  b. não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida 

na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os 

menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, 

serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes. 

  8.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço global 

do serviço. 

  

8.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da 

proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor; 

  

8.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e 

decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução 

mínima de R$ 100,00 entre os lances, que incidirá sobre o valor total da 

proposta. 

 

 8.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances; 

 

 8.8 - No caso de proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte 

ser superior à proposta vencedora da fase de lances em percentual não 

superior a 5%, abrir-se á a possibilidade da microempresa ou empresa de 

pequeno porte em melhorando a sua proposta para ficar com valor inferior à 

melhor proposta apresentada, ser declarada vencedora do certame, nos termos 

do § 2º do Art. 44 da Lei Complementar n° 123/06. 

 

 8.9 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 

selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente 

dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado; 

 

 8.10 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor 

valor com vistas à redução do preço; 

 

 8.11 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito; 
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 8.12 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado 

vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa 

realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos; 

   

8.13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o 

envelope n° 2, contendo os documentos de habilitação de seu autor; 

 

 8.14 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos 

documentos de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de 

processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante: 

  a.  substituição e apresentação de documentos, 

  b. ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 

informações; 

8.14.1- A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão 

ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

  8.14.2- A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. 

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 

 8.15 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação 

previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do 

certame. 

 8.16 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as 

exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de 

menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade 

e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os 

requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

 9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

 

 9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá 

manifestar imediatamente e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o 

prazo de 3 (três) dias, para apresentação de memoriais, ficando as demais 
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licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

   

9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do 

certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo 

à autoridade competente para a homologação. 

 

 9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 

decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

 

 9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à 

licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 

 9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

 9.6 - Sendo decretado o vencedor, será realizada a adjudicação e a 

homologação. 

 

 9.7 - A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

 10 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO: 

 

 10.1 – O software de gestão educacional, objeto da presente licitação 

deverá ser instalado nos locais indicados pelo Departamento Municipal de 

Educação, obrigando-se o contratado a substituir, às suas expensas, os 

sistemas que apresentarem qualquer irregularidade. 

 

 10.2 - PRAZO DE ENTREGA: Em até 15 (QUINZE) dias úteis, contados a 

partir da data do recebimento pedido do responsável pelo setor de educação. 

Se o proponente vencedor deixar de cumprir as exigências da presente 

licitação ficará sujeito às penalidades da Lei vigente constante do Edital. 

  10.2.1 – O prazo estabelecido no item acima poderá ser 

prorrogado, desde que devidamente justificado pela contratante. 
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 10.3 - Os softwares não entregues de acordo com o objeto deste edital, 

serão devolvidos, com ressarcimento por parte do fornecedor, dos prejuízos 

causados a esta Prefeitura. 

 

 10.4 – O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização do material no ato da 

entrega, reservando-se à Prefeitura Municipal de Ariranha o direito de 

recusa no recebimento, caso não encontre os mesmos em condições 

satisfatórias e de acordo com as especificações do edital. 

 

 10.5 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 

embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhista e 

previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 

materiais. 

 

 10.6 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade 

de sua proposta, se recusar a entregar o objeto, será convocada outra 

licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente. 

 

 11 - DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 

 11.1 - O pagamento será mensal, mediante entrega da nota fiscal, 

diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ariranha. 

 

 11.2 - O pagamento ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 

da apresentação da nota fiscal/fatura. 

 

 12 - DA GARANTIA DOS PRODUTOS:  

  

 12.1 - A contratada ficará obrigada a cumprir todas as garantias 

constantes da proposta vencedora, além das previstas em Lei, conforme 

Declaração (Anexo III). 

 

 13 – DO CONTRATO: 

 

 13.1 - O Licitante vencedor celebrará contrato nos termos da minuta 

que constitui parte integrante deste Edital (Anexo VI) no prazo máximo de 05 
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(cinco) dias, a contar da publicação da homologação do resultado dessa 

licitação. 

  

13.2 - O contrato será celebrado entre o Licitante vencedor e o 

município de Ariranha, devendo o extrato do instrumento contratual ser 

publicado nos termos da Lei 8666/93.  

 

13.3 – A não assinatura do contrato, dentro do prazo estipulado 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o 

Licitante às penalidades previstas no presente Edital, facultado à 

Administração convocar o segundo colocado, e assim sucessivamente, desde que 

mantidas as condições propostas pelo primeiro classificado, ou, se entender 

conveniente, revogar a Licitação. 

 

 13.4 - O prazo de vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até no máximo 

de 60 (sessenta) meses, conforme o que dispõe o inciso II, do art. 57, da 

Lei 8666/93. 

 

 14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

 

 14.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 

direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 

quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2.002. 

 

 14.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada 

subsidiariamente as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o 

exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de 

Fornecedores. 

 

 14.3 - Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em 

retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada 

multa correspondente a 5% do valor do contrato, não se aplicando a mesma, à 

empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada. 
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 14.4 - Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida 

justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções 

previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da Administração, 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 

 

 14.5 - Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, 

ficará sujeito à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto 

não entregue. 

 

 14.6 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 

penalidades: 

  a. Advertência por escrito; 

  b. Multa por percentual de 2% (dois por cento) por dia de 

atraso, aplicada sobre o valor do objeto contratado, (Artigo 86 da Lei nº 

8666/93, atualizada pelas Leis nº 8883/94 e 9032/95); 

  c. Suspensão temporária do direito de participar de licitações 

municipais e, ainda, contratar com a municipalidade, por um período não 

superior a 2 (dois) anos; 

  d. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, na forma do Inciso IV, Artigo 87 da Lei nº 8666/93, 

atualizada pelas Leis nº 8883/94 e 9032/95. 

 

 15 – DA RESCISÃO: 

 

 15.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato por parte do 

licitante vencedor, a Administração Municipal, sem prejuízo das penalidades 

de que trata o item anterior, poderá rescindir unilateralmente o contrato 

firmado, nos termos dos Artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93. 

 

 16 – DO REAJUSTE: 

 

 16.1 - Os preços somente poderão ser reajustados após decorrido 12 

(doze) meses da data da apresentação das propostas ou do orçamento a que 

esta se referir, mediante aplicação do índice – IGPM (Índice Geral de Preços 

do Mercado), ou do outro índice oficial que vier a especialmente substituí-

lo. 
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 17 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

 17.1 - Os recursos necessários ao adimplemento das obrigações 

decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

02 – PREFEITURA MUNICIPAL 

0206 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

 

12365 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

12365000620300000 - Manutenção do Ensino Infantil 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

210.000 – EDUCAÇÃO INFANTIL – RECURSOS ESPECÍFICOS. 

 

12361 – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

12361000620500000 – Manutenção do Ensino Fundamental 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

220.000 – ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS ESPECÍFICOS 

 

 18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

 18.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas 

em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade 

entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

  

18.2 - O resultado do presente certame será divulgado no jornal de 

circulação municipal ou regional. 

 

 18.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais 

licitantes ficarão à disposição para retirada no Departamento de Licitações 

da Prefeitura Municipal de Ariranha, após assinatura do contrato do Pregão 

Presencial. 

 

 18.4 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
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 18.5 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que 

decidirá no prazo de 1 (um) dia útil. 

 

 18.6- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame. 

 

 18.7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo 

Pregoeiro. 

 

 18.8 - Integram o presente Edital: 

 

 ANEXO I – Especificação do objeto da presente licitação. 

 ANEXO II - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação. 

 ANEXO III - Declaração de Garantia dos Produtos. 

 ANEXO IV - Declaração de inexistência de impedimento legal para 

licitar ou contratar com a Administração. 

 ANEXO V - Declaração de regularidade perante o Ministério de Trabalho. 

 ANEXO VI - Minuta do Contrato. 

 

 18.9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de 

Santa Adélia - Estado de São Paulo. 

 

 18.10 - Quaisquer esclarecimentos e informações relacionadas a este 

Pregão Presencial serão prestados pelo Pregoeiro, nos dias de expediente, no 

horário da 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, na Rua Dr. Oliveira Neves nº 

476, ou através do telefone (17) 3576-9208. 

 

 

Ariranha/SP, 24 de janeiro de 2014. 

 

 

 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO. 

 

SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

I – CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

1.1 – O software deverá apresentar uma interface clara, amigável e de 

fácil utilização, um layout de fácil entendimento, menus com textos 

autoexplicativos. 

 

1.2 - O software deverá ter a capacidade de ser executado em computadores 

com as seguintes configurações:  

 Sistema Operacional: Microsoft Windows (98/XP/2000/Vista/7) e Linux 

 Processador equivalente a 1Ghz ou superior 

 512 MB de memória RAM 

 GB de espaço disponível no disco rígido 

 Unidade de CD-ROM 

 Resolução mínima de tela: 800 x 600 (cor de 24bits) 

 

1.3 - A empresa contratada deverá oferecer o pleno funcionamento de uso 

do software nos locais e para os usuários determinados pela Secretaria de 

Educação. 

 

1.4 – A empresa contratada deverá possibilitar um canal de comunicação 

por telefone e online para esclarecimento de dúvidas dos usuários e solução 

de problemas em relação ao funcionamento do software. 

 

1.5 – Em caso de término de contrato a empresa contratada deverá 

disponibilizar, prazo máximo 15 dias úteis, arquivo digital no formato 

requisitado pela Secretaria da Educação de todos os dados gerados no período 

de vigência da contratação. 

 

 II - DA IMPLANTAÇÃO 
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 2.1 - Para a implantação dos softwares deverão ser observadas as 

seguintes condições: 

  

 a) a Secretaria de Educação deverá enviar através de e-mail, 

telefone, portal ou fax, autorização para a instalação; 

 b) na autorização deverá constar o local e o endereço completo onde 

serão feitas as instalações e a pessoa responsável para acompanhamento do 

processo; 

 c) as despesas com transporte, seguro e instalação correrão por 

conta da contratada; 

 d) a empresa contratada deverá agendar as instalações em data e 

horários dentro do período de funcionamento da Secretaria de Educação e das 

unidades escolares. 

  

 III – DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

  

3.1 - A empresa contratada deverá realizar treinamento e capacitação do 

pessoal determinado pela Secretaria da Educação especificando os 

procedimentos a serem utilizados com o software. 

 

3.2 - A empresa contratada deverá oferecer no mínimo 08 horas de 

treinamento no software.  

 

3.3 – A critério da Secretaria da Educação novos treinamentos poderão ser 

exigidos à contratada que terá prazo 10 dias úteis para executá-los. 

 

IV- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

4.1. - O software deverá permitir a instalação em modo local ou 

cliente/servidor. 

 

4.2 – O software deverá ser multiplataforma e deverá executar em 

Windows, Linux e dispositivos móveis. 
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4.3 - O software deverá conter no mínimo: 

 

Menu para Dados Cadastrais 

Deverá conter: 

• Nome da escola; 

• Número do código CIE da unidade escolar; 

• Número do código INEP da unidade escolar; 

• Número do código D.E. da unidade escolar; 

• Número do CNPJ da unidade escolar; 

• Número do código CNAS da unidade escolar; 

• Número do código CEBAS da unidade escolar; 

• Informação sobre a filantropia; 

• E-mail da Unidade Escolar; 

• Pagina WEB da Unidade Escolar. 

 

Menu para Atos Legais 

Deverá conter: 

• Número do Ato Legal; 

• Ocorrência do Ato Legal; 

• Tipo do Ato Legal; 

• Data do Ato Legal; 

• Data de publicação do ato legal; 

• Consulta, alteração e inclusão de atos legais. 

 

Menu para Endereço 

Deverá conter: 

• Código de Endereçamento Postal da unidade escolar; 

• Cidade e unidade federativa da unidade escolar; 
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• Logradouro da unidade escolar; 

• Número da unidade escolar; 

• Nome do bairro onde se localiza a unidade escolar; 

• Setor físico da unidade escolar definido pela Secretaria Estadual de 

Educação; 

• Setor físico da unidade escolar definido pela prefeitura; 

• Informação de zoneamento da unidade escolar; 

• Georreferenciamento no formato geodésico da unidade escolar com 

representação gráfica. 

 

Menu para Telefone 

Deverá conter: 

• Número de Discagem Direta a Distância do telefone da unidade escolar; 

• Tipo de utilização do telefone da unidade escolar; 

• Se o número de telefone é o principal da unidade escolar; 

• Número do telefone da unidade escolar; 

• Consulta, alteração e inclusão de novos registros com consistência de 

ser único. 

 

Menu para Dependências Físicas 

Deverá conter: 

• Tipo de Dependência com cadastramento previamente das tabelas do 

Ministério da Educação; 

• Número de identificação da Dependência da unidade escolar; 

• Descrição da Dependência da unidade escolar; 

• Área em metros quadrados da Dependência da Unidade Escolar; 

• Ano de construção da Dependência da unidade escolar; 

• Tipo de construção da Dependência com cadastramento previamente das 

tabelas do Ministério da Educação; 
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• Informação se a dependência é usada para ministrar aulas. 

• Consulta, alteração e inclusão de novos registros com consistência de 

ser único na unidade escolar. 

 

Menu para Quadro Resumo 

Deverá conter: 

• Cadastro do período de atendimento da unidade escolar contendo tabela 

pré cadastrada do nome do período, hora e minuto inicial do atendimento no 

formato HH:MM e hora e minuto final do atendimento no formato HH:MM ; 

• Inserção da quantidade de turmas atendida pela unidade escolar com o 

período já cadastrado, serie de atendimento e quantidade em número inteiro. 

• Apresentação em tela dos dados inseridos de forma legível e dividido 

em grupo por período e quantidade de séries por atendimento. 

• Impressão de relatório do quadro resumo em formato de arquivo que 

possa ser gravado em disco ou impresso. 

 

Menu para Coleta de Turmas 

Deverá conter: 

• Apresentação de tela principal com o espaço físico de todas as 

dependências que foi habilitado anteriormente como local para lecionar aula; 

• Apresentar na mesma tela principal o período com horário de entrada e 

saída de atendimento da unidade escolar no formato HH:MM; 

• Exibir na tela principal todas as séries coletadas e onde permite a 

coleta de novas turmas; 

• Não permitir a coleta de turma em um espaço onde já existe turma 

coletada, exceto quando esta turma for multisseriada; 

• no formulário de coleta de novas turmas apresentar a dependência, 

série, período de atendimento, identificação da turma, data de inicio e fim 

do atendimento da turma, número de identificação da cadastro de aluno da 

PRODESP e a duração semestral/anual; 

• Não permitir a exclusão da turma se existir alunos matriculados ou 

professores lotados, não habilitando já em tela para o usuário final; 
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• Verificar se a turma foi coletada anteriormente no semestre ou anual 

de acordo com a identificação da turma e série atendida. 

 

Menu para Lotação de Docente 

Deverá conter: 

• Apresentar na tela inicial todas as dependências cadastradas 

previamente como local para lecionar aula; 

• Apresentar na tela principal o período com horário de entrada e saída 

de atendimento da unidade escolar no formato HH:MM; 

• Apresentar na tela inicial todas as turmas já coletadas no sistema, o 

nome do professor de cada turma e a disciplina que o mesmo leciona; 

• No formulário de inclusão de novo professor conter o CPF exigindo a 

pontuação padrão, nome, data de nascimento no formato (dd/mm/aaaa), data de 

inicio na turma no formato (dd/mm/aaaa), disciplina já pré cadastradas no 

sistema, função já pré cadastradas no sistema, período, e sede; 

• Ficha do professor, contendo o CPF com a pontuação, nome, data de 

nascimento no formato (dd/mm/aaaa), sexo, estado civil, deficiência de 

acordo com a tabela do Ministério da Educação e Secretaria do Estado da 

Educação, raça/cor de acordo com a tabela do Ministério da Educação e 

Secretaria do Estado da Educação, mãe, anexo de foto de até 10MB, Registro 

de Docente na Secretaria do Estado da Educação, Registro Geral da Secretaria 

da Segurança Publica com número, digito verificador e orgão expedidor, 

numero de identificação social, município de nascimento com unidade 

federativa, nacionalidade conforme exigido no cadastro de alunos da PRODESP, 

número do documento de estrangeiro, pais de origem, código de endereçamento 

postal da residencia, cidade e unidade federativa da residencia, logradouro, 

número e complemento da residencia, bairro da residencia, número de telefone 

de contato com formatação, número de telefone móvel com formatação, campo 

para recado, email, se tem curso especifico para creche, se tem curso 

especifico para pré escola, se tem curso especifico para anos iniciais do 

ensino fundamental, se tem curso especifico para anos finais do ensino 

fundamental, se tem curso especifico para ensino médio, se tem curso 

especifico para educação de jovens e adultos, se tem curso especifico para 

educação especial, se tem curso especifico para educação indígena, se tem 

curso especifico para intercultural / diversidade, se tem curso especifico 
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para educação ambiental, se tem curso especifico para educação, se tem curso 

especifico para direitos criança e adolescente, se tem curso especifico para 

educação e direitos humanos, se tem curso especifico para gênero e 

diversidade sexual, escolaridade de acordo com tabela da Secretaria do 

Estado da Educação, se tem curso de pós-graduação especialização, se tem 

curso de pós-graduação mestrado, se tem curso de pós-graduação doutorado, 

código da instituição de nível superior onde foi a graduação de acordo com 

tabela do Ministério da Educação, código do curso da instituição de nível 

superior onde da graduação de acordo com tabela do Ministério da Educação, 

ano de conclusão do curso da instituição de nível superior da graduação no 

formato (AAAA), ano de inicio de contrato com a prefeitura no formato 

(dd/mm/aaa), ano de fim de contrato com a prefeitura no formato (dd/mm/aaa), 

tipo de vinculo empregaticio de acordo com tabela do próprio sistema, cargo 

de acordo com tabela do próprio sistema, tipo de verba de acordo com tabela 

do próprio sistema; 

• Quadro de horário de professores do fundamental anos finais dividido 

por série, turma e ordem da aula, não permitindo o cadastramento do 

professor na mesma hora em outra turma na unidade escolar ou outra unidade 

escolar da rede; 

• Permitindo a inclusão no quadro de horários apenas professores lotados 

na turma; 

• Cadastro de excedente, permitindo o cadastro de professores não 

lotados em turmas da rede; 

• Cadastro de readaptados, permitindo o cadastro de professores não 

lotados em turmas da rede; 

• impresso da lista de professores informando os professores lotados, a 

turma, série, a sede, os excedentes, readaptados, nome do diretor, 

coordenador pedagógico, assistente de direção, supervisor, nome da escola e 

quantidade de turmas. 

 

Menu para Lotação de Funcionário Não Docente 

Deverá conter: 

• Apresentar na tela inicial o nome, a função exercida, o inicio das 

atividades no local do serviço,  o termino das atividades no local de 

serviço, a situação da lotação, observação referente a lotação, o motivo do 
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termino das atividades no local de serviço e observação do termino das 

atividades no local de serviço; 

• Ficha do funcionário não docente, contendo o CPF com a pontuação, 

nome, data de nascimento no formato (dd/mm/aaaa), sexo, estado civil, 

deficiência de acordo com a tabela do Ministério da Educação e Secretaria do 

Estado da Educação, raça/cor de acordo com a tabela do Ministério da 

Educação e Secretaria do Estado da Educação, mãe, anexo de foto de até 10MB, 

Registro Geral da Secretaria da Segurança Publica com número, digito 

verificador e orgão expedidor, numero de identificação social, município de 

nascimento com unidade federativa, nacionalidade, número do documento de 

estrangeiro, pais de origem, código de endereçamento postal da residencia, 

cidade e unidade federativa da residencia, logradouro, número e complemento 

da residencia, bairro da residencia, número de telefone de contato com 

formatação, número de telefone móvel com formatação, campo para recado, 

email, escolaridade de acordo com tabela da Secretaria do Estado da 

Educação, se tem curso de pós-graduação especialização, se tem curso de pós-

graduação mestrado, se tem curso de pós-graduação doutorado, código da 

instituição de nível superior onde foi a graduação de acordo com tabela do 

Ministério da Educação, código do curso da instituição de nível superior 

onde da graduação de acordo com tabela do Ministério da Educação, ano de 

conclusão do curso da instituição de nível superior da graduação no formato 

(AAAA), ano de inicio de contrato com a prefeitura no formato (dd/mm/aaa), 

ano de fim de contrato com a prefeitura no formato (dd/mm/aaa), tipo de 

vinculo empregaticio de acordo com tabela do próprio sistema, cargo de 

acordo com tabela do próprio sistema, tipo de verba de acordo com tabela do 

próprio sistema. 

 

Menu para Cadastro de Aluno 

Deverá conter: 

• Apresentar na tela todas as dependências cadastradas previamente como 

local para lecionar aula; 

• Apresentar na tela o período com horário de entrada e saída de 

atendimento da unidade escolar no formato HH:MM; 
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• Apresentar na tela todas as turmas já coletadas no sistema, quantidade 

de alunos matriculados e número de identificação no cadastro de alunos da 

PRODESP; 

• Apresentar lista de turmas divididos por série com a quantidade de 

alunos matriculados; 

• Opção de acesso rápido a turmas; 

• procura de aluno por nome, registro de aluno, mãe e pai do aluno, 

apresentando informações de nome do aluno, data de nascimento no formato 

(dd/mm/aaaa), nome da mãe, telefone, registro do aluno no cadastro de aluno 

da PRODESP, nome da unidade escolar, série com identificação da turma e 

período e situação de matricula, nesta mesma consulta apresentar acesso 

rápido a lista de alunos e a ficha do aluno onde esta matriculado; 

• Apresentar lista de alunos com as colunas de número de aluno na turma, 

nome do aluno, opção de troca na lista provisória e remanejamento da lista 

definitiva, data de nascimento no formato (dd/mm/aaaa), número de registro 

geral do aluno na PRODESP, situação do aluno e opção para não comparecimento 

e exclusão na lista provisória e baixa (transferência, abandono e 

falecimento) na lista definitiva; 

• Permitir a troca do número do aluno na sala na tela de lista de aluno, 

não permitindo a inserção de dois números iguais; 

• Na opção de remanejamento da lista definitiva solicitar a data de 

saida da turma atual no formato (dd/mm/aaaa), data de entrada na turma 

destino no formato (dd/mm/aaaa) e permitir a troca somente para séries de 

mesmo nível; 

• Na opção troca da lista provisória permitir somente para séries do 

mesmo nível; 

• Na opção baixa da lista definitiva apresentar opção de transferência, 

abandono e falecimento, ao selecionar transferência solicitar o motivo, para 

onde irá e a data da transferência no formato (dd/mm/aaaa), ao selecionar 

abandono solicitar data no formato (dd/mm/aaaa) igualmente no falecimento; 

• Na lista provisória permitir que coloque a lista de aluno em ordem 

alfabética automaticamente bloqueando esta opção se for lista definitiva; 

• Apresentar opção de nova matricula do aluno solicitando a data de 

matricula no formato (dd/mm/aaaa), origem, número de registro geral do aluno 
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na PRODESP com digito e unidade federativa, nome, sexo, data de nascimento 

no formato (dd/mm/aaaa), mae, pai, RM, código de endereçamento postal, 

cidade da residência, unidade federativa da residência, logradouro da 

residência, número da residência, complemento da residência, bairro da 

residência, telefone, celular, contato, tipo de transporte público; 

• Na tela de nova matricula se o aluno não tiver número do registro 

geral do aluno da PRODESP solicitar dados da certidão de nascimento, se for 

certidões após o ano de 2010 solicitar município de nascimento e unidade 

federativa, data de emissão no formato (dd/mm/aaaa) e número da certidão de 

nascimento com 32 caracteres, certidões anteriores a 2010 solicitar 

município de nascimento com unidade federativa, data de emissão no formato 

(dd/mm/aaaa), folha, comarca da certidão com unidade federativa, livro, 

distrito e número da certidão; 

• Apresentar campo para informar a nacionalidade do aluno na matrícula; 

• Apresentar na tela de matricula do aluno formulário de preenchimento 

das Necessidade Educacionais Especiais de acordo com parâmetros das tabela 

do Ministério da Educação e Secretaria do Estado da Educação; 

• Na nova matricula verificar se o aluno já tem cadastro no sistema para 

carregamento de dados já existente; 

• Permitir e verificar na tela de matricula se o aluno já possui 

registro de matricula na unidade escolar e se não tiver criar novo número de 

registro de matrícula; 

• Ficha do aluno deverá conter número de registro geral do aluno do 

cadastro de alunos da PRODESP com digito verificado e unidade federativa, 

nome, sexo, data de nascimento no formato (dd/mm/aaaa), nome da mãe, nome do 

pai, registro de matricula, raça e cor de acordo com a tabela do Ministério 

da Educação, tipo de transporte público utilizado, número do cadastro de 

pessoa física da receita federal do responsável do aluno do bolsa escola, 

nome do responsável do bolsa escola, data de solicitação do bolsa escola, 

quantidade de adultos na casa, quantidade de crianças na casa, renda 

familiar, desde que ano mora na cidade, formulário de necessidade 

educacionais especiais de acordo com tabela do Ministério da Educação,  

código de endereçamento postal da residência, cidade e unidade federativa da 

residência, logradouro, número e complemento da residência, bairro da 

residência, número de telefone de contato com formatação, número de telefone 

móvel com formatação, campo para recado, dados da certidão de nascimento, se 
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for certidões após o ano de 2010 solicitar município de nascimento e unidade 

federativa, data de emissão no formato (dd/mm/aaaa) e número da certidão de 

nascimento com 32 caracteres, certidões anteriores a 2010 solicitar 

município de nascimento com unidade federativa, data de emissão no formato 

(dd/mm/aaaa), folha, comarca da certidão com unidade federativa, livro, 

distrito e número da certidão. Anexo de foto, número de identificação 

social, número do registro geral da Secretaria da Segurança pública com 

digito verificador, unidade federativa, orgão emissor e data de emissão no 

formato (dd/mm/aaaa); 

• Acessando o módulo com permissão de gerenciamento pelo órgão 

responsável pela unidade escolar permitir a autorização de funcionamento das 

turmas habilitando para matricula de aluno e lotação de professores; 

• Ter processo de totalização automática e manual aumentar a performance 

em relatórios; 

• Apresentar em tela opção de mudança de semestre; 

• Na lista de aluno apresentar identificação da turma com nome da 

escola, nível da série, período, número do cadastro de aluno da prodesp, 

identificação da dependência, número de alunos matriculados e ano letivo; 

• Permitir apenas uma matricula principal por aluno e de atividade 

complementar e atendimento educacional especializado não aceitar no mesmo 

período de atendimento principal. 

 

Menu para Documentos Escolares 

Deverá conter: 

• Relatório de Consolidado da Escola onde apresentará dependências 

identificadas e apenas onde leciona aula, período de funcionamento de 

entrada e saída no formato (dd/mm/aaaa), todas as turmas com a quantidade de 

alunos matriculados, nome da escola e código de identificação no cadastro de 

aluno da PRODESP e totais e subtotais agrupados por série; 

• Declaração de escolaridade com ou sem endereço do aluno, com índice de 

pesquisa para facilitar a localização do aluno que solicite este documento e 

permitir emissão apenas para alunos matriculados; 
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• Declaração de transferência do aluno, com índice de pesquisa para 

facilitar a localização do aluno que solicite este documento e permitir 

emissão apenas para alunos transferidos. 

• Lista de alunos com brasão da prefeitura, nome da escola, 

identificação da turma e nível da turma, período de atendimento, número de 

alunos matriculados, ano letivo, número do aluno na turma, nome do aluno, 

registro geral do aluno na unidade escolar, data de nascimento no formato 

(dd/mm/aaaa), registro geral do aluno no cadastro de alunos da PRODESP, 

situação do aluno, data de matricula do aluno no formato (dd/mm/aaaa), data 

de saída do aluno no formato (dd/mm/aaaa) e distinção de cor na linha de 

apresentação do aluno conforme se ele estiver matriculado ou não. 

• Lista de presença de reunião de pais com logotipo da prefeitura, nome 

da escola, identificação da turma e nível da turma, período de atendimento, 

número de alunos matriculados, ano letivo, número do aluno na turma, nome do 

aluno, data de nascimento no formato (dd/mm/aaaa), situação do aluno,. 

• Lista de alunos por gênero com brasão da prefeitura, nome da escola, 

identificação da turma e nível da turma, período de atendimento, número de 

alunos matriculados, número de aluno do sexo masculino, número de alunos do 

sexo feminino, ano letivo, número do aluno na turma, nome do aluno, registro 

geral do aluno na unidade escolar, data de nascimento no formato 

(dd/mm/aaaa), registro geral do aluno no cadastro de alunos da PRODESP, 

situação do aluno, data de matricula do aluno no formato (dd/mm/aaaa), data 

de saída do aluno no formato (dd/mm/aaaa) e distinção de cor na linha de 

apresentação do aluno conforme se ele estiver matriculado ou não. 

• Lista de alunos por endereço e telefone com brasão da prefeitura, nome 

da escola, código de endereçamento postal da escola, logradouro da escola, 

bairro da escola, município de localização da escola, correio eletrônico da 

escola, identificação da turma e nível da turma, nome do aluno, endereço do 

aluno com logradouro, número da residência e bairro, e o telefone de contato 

do aluno. 

• Lista de alunos por mãe, endereço e telefone com brasão da prefeitura, 

nome da escola, código de endereçamento postal da escola, logradouro da 

escola, bairro da escola, município de localização da escola, correio 

eletrônico da escola, identificação da turma e nível da turma, nome do 

aluno, nome da mãe, endereço do aluno com logradouro, número da residência e 

bairro, e o telefone de contato do aluno. 
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• Lista de alunos por gênero e entrada e saída de matricula com brasão 

da prefeitura, nome da escola, identificação da turma e nível da turma, 

período de atendimento, número de alunos matriculados, número de aluno do 

sexo masculino, número de alunos do sexo feminino, ano letivo, número do 

aluno na turma, nome do aluno, registro geral do aluno na unidade escolar, 

data de nascimento no formato (dd/mm/aaaa), registro geral do aluno no 

cadastro de alunos da PRODESP, coluna de remanejamento com entrada e saída, 

coluna de transferência com entrada e saída e origem e destino, situação do 

aluno, data de matricula do aluno no formato (dd/mm/aaaa), data de saída do 

aluno no formato (dd/mm/aaaa) e distinção de cor na linha de apresentação do 

aluno conforme se ele estiver matriculado ou não. 

• Lista de Alunos para controle de frequência, com brasão da prefeitura, 

nome da escola, identificação da turma e série, mês, número do aluno na 

turma, nome do aluno, dias do mês. 

• Lista de Alunos para controle de APM, com brasão da prefeitura, nome 

da escola, identificação da turma e série, número do aluno na turma, nome do 

aluno, meses do ano letivo. 

• Lista de Alunos Transportados pela Frota Própria com identificação do 

veiculo, nome do aluno, data de nascimento do aluno no formato (dd/mm/aaaa), 

nome da mãe, telefone, endereço com logradouro e número da residência, 

bairro da residência, série e turma. 

• Lista de Alunos atendidos do Bolsa Escola com nome do aluno, série e 

turma, responsável, quantidade de adultos na casa, quantidade de menores na 

casa e renda familiar. 

• Impressão de carteira de identificação para os docentes com brasão da 

prefeitura, nome da cidade, matricula do servidor, cargo, situação 

funcional, nome completo, vigência do contrato, número da cadastro de pessoa 

física na receita federal e código de barras retornando o cadastro de pessoa 

física na receita federal. 

• Apresentar tela de histórico escolar com dois tipos, histórico escolar 

de conclusão de curso e histórico escolar de transferência durante o ano 

letivo. Deverá permitir a inclusão de disciplinas da grade curricular da 

própria rede do município e fora da rede, também flexibilidade de inserção 

do rendimento no histórico. Deverá conter consistência não permitindo o 

cadastro de rendimento no mesmo da matriculas de conclusão. 
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Menu para Rendimento Escolar 

Deverá conter: 

• Apresentar tela inicial com seleção de semestre e bimestre para 

avaliação do rendimento escolar, com consistência de primeiro ou segundo 

semestre só aceitar primeira, segunda avaliação ou avaliação final. 

• Apresentar tela de seleção de turmas com dependências, horário de 

atendimento e todas as turmas da unidade escolar. 

• Apresentar tela de lançamento de rendimento escolar com identificação 

da turma, série, período de atendimento, número de identificação da turma no 

cadastro de aluno da PRODESP, identificação da dependência física, número de 

alunos matriculados, ano letivo, número de aluno na turma, nome do aluno na 

turma, disciplinas pré cadastradas para o lançamento do rendimento com 

menção, faltas e compensação de ausência, opção para salvar, lançar não 

avaliado na turma e situação de matricula do aluno com data de situação no 

formato (dd/mm/aaaa). 

• Fazer consistência se o aluno foi avaliado permitindo apenas uma 

avaliação por bimestre na rede de educação. 

• Digitação de ata de reunião do conselho com desempenho de classe, 

causas do aproveitamento insuficiente dos alunos, proposta de solução, 

compensação de ausência, observação, data de digitação no formato 

(dd/mm/aaaa), aulas dadas e aulas previstas por disciplina. 

• Emissão do Boletim escolar, com nome da unidade escolar, nome do 

aluno, número do aluno na turma, identificação da turma com série, número do 

registro do aluno no cadastro de alunos da PRODESP com digito verificador e 

unidade federativa, disciplinas com menção do lançamento do rendimento 

escolar e ausências. 

• Emissão do registro e controle de rendimento escolar com identificação 

do curso, ano letivo, identificação da classe, indicação de bimestral ou 

conceito final, tarjeta de todas as disciplinas com nome da disciplina, 

identificação do curso, número de identificação do aluno na turma, menção do 

aluno, ausência do aluno, compensação de ausência, distinção de cores para 

alunos abaixo da média, aulas dadas e aulas previstas por disciplina. 
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• Emissão da ata de reunião do conselho de ciclo com nome da escola. 

identificação do curso com série e turma, indicação se bimestral ou final, 

data no formato (dd/mm/aaaa), área para emissão do desempenho de classe, 

área para emissão das causas do aproveitamento insuficiente dos alunos, área 

para emissão das propostas de solução, área para compensação de ausências, 

parecer final, área para observação e assinatura dos professores. 

• Analise dos dados do rendimento escolar com gráficos por bimestre, 

dividido por conceito/menção, identificando alunos que melhoraram o 

rendimento e pioraram o rendimento bimestralmente, apresentar o nome do 

docente da disciplina/turma e quantidade total de avaliação por bimestre. 

 

Menu para Registro de Matrícula 

Deverá conter: 

• Apresentar tela inicial índice de pesquisa com opção de procura por 

número de registro de matrícula, nome do aluno, número do registro de aluno 

do cadastro de aluno da PRODESP, nome da mãe do aluno, nome do pai do aluno. 

• Apresentar colunas de resultado de pesquisa o número de registro de 

matrícula, nome do aluno, número do registro de aluno do cadastro de aluno 

da PRODESP, nome da mãe do aluno, nome do pai do aluno e opção de edição. 

• Formulário de inserção e alteração deverá conter o registro de 

matricula na unidade escolar, registro do aluno do cadastro de alunos da 

PRODESP com dígito verificador e unidade federativa, nome completo do aluno, 

data de nascimento no formato (dd/mm/aaaa), nome da mãe e nome do pai. 

• Verificar se o aluno já foi cadastrado ou se o registro de matrícula 

na unidade escolar já existe. 

 

Menu para Perfil do Professor 

Deverá conter: 

• Foto do professor que pode ser alterada pelo próprio professor. 

• Ter acesso somente nas turmas/disciplina que está lotado. 

• Apresentar na tela de lançamento de rendimento escolar do fundamental 

a identificação da turma, série, período de atendimento, número de 

identificação da turma no cadastro de aluno da PRODESP, identificação da 
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dependência física, número de alunos matriculados, ano letivo, número de 

aluno na turma, nome do aluno na turma, disciplinas pré cadastradas para o 

lançamento do rendimento com menção, faltas e compensação de ausência, opção 

para salvar, lançar não avaliado na turma e situação de matricula do aluno 

com data de situação no formato (dd/mm/aaaa). 

• Fazer consistência se o aluno foi avaliado no lançamento do rendimento 

escolar permitindo apenas uma avaliação por bimestre na rede de educação. 

• Apresentar na tela de lançamento de rendimento do escolar do 

fundamental digitação de ata de reunião do conselho com desempenho de 

classe, causas do aproveitamento insuficiente dos alunos, proposta de 

solução, compensação de ausência, observação, data de digitação no formato 

(dd/mm/aaaa), aulas dadas e aulas previstas por disciplina. 

• Na tela de rendimento escolar do fundamental permitir a troca de 

bimestre, avaliação final e digitação de aulas dadas e previstas na mesma 

tela de lançamento do rendimento escolar. 

• Na tela de rendimento escolar do fundamental na opção  rendimento 

final apresentar opção de promovido, retido por frequência e retido por 

rendimento. 

• Na tela de rendimento escolar do fundamental apresentar opção para 

finalizar o lançamento do rendimento escolar não permitindo a alteração dos 

dados. 

• Docentes lotados na turma de Atendimento Educacional Especializado 

apresentar opção de nova matricula com opção de data do inicio do 

atendimento, número de registro do aluno no cadastro de alunos da PRODESP 

com dígito verificador e unidade federativa, nome do aluno, data de 

nascimento no formato (dd/mm/aaaa), gênero do aluno, nome da mãe e pai, 

permitir apenas matricula de alunos com necessidades educacionais especiais 

informado. Apresentar tela com nome da escola, número de identificação da 

turma no cadastro de aluno da PRODESP, identificação da dependência da 

unidade escolar, número de matriculados, número do aluno na turma, nome do 

aluno, data de nascimento no formato (dd/mm/aaaa), número de do registro de 

aluno no cadastro de aluno da PRODESP, necessidade educacional do aluno e 

opção de termino de atendimento. 

• Docentes lotados na turma de atividade complementar apresentar opção 

de nova matricula com opção de data do inicio do atendimento, número de 
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registro do aluno no cadastro de alunos da PRODESP com dígito verificador e 

unidade federativa, nome do aluno, data de nascimento no formato 

(dd/mm/aaaa), gênero do aluno, nome da mãe e pai, permitir apenas matricula 

de aluno que já tem matrícula principal em outra turma de período inverso. 

Apresentar tela com nome da escola, número de identificação da turma no 

cadastro de aluno da PRODESP, identificação da dependência da unidade 

escolar, número de matriculados, número do aluno na turma, nome do aluno, 

data de nascimento no formato (dd/mm/aaaa), número do registro de aluno no 

cadastro de aluno da PRODESP  e opção de termino de atendimento. 

• Docentes lotados em turma de educação infantil apresentar em períodos 

semestrais a tela de relatório geral da turma contendo, nome da unidade de 

escolar, nome do professor, identificação da turma com série, data no 

formato (dd/mm/aaaa), quantidade de matriculas no inicio do semestre, 

quantidade de matriculas canceladas no semestre, quantidade de transferidos 

no semestre, quantidade de matricula final no semestre, descrição do 

relatório permitindo texto em negrito, itálico, sublinhado, alterar tipo de 

fonte, cores do texto, fundo do texto, alinha a direita, esquerda, 

centralizo e justificado, permitir importar de formatos de texto de outros 

processadores de texto e anexar no mínimo 7 fotos de 10MB e apresentar 

observação do coordenador ou responsável da unidade escolar informador pelo 

perfil do coordenador/responsável da escolar. 

 

Menu para Administração do Sistema 

Deverá conter: 

• Apresentar Cadastro de Situação Funcional do funcionário com pesquisa, 

inclusão e alteração.  

• Apresentar Cadastro de Tipo de Verba do contrato do funcionário com 

pesquisa, inclusão e alteração.  

• Apresentar Cadastro de Disciplinas com pesquisa, inclusão e alteração.  

• Apresentar Cadastro de Séries/Turmas com pesquisa, inclusão e 

alteração.  

• Apresentar cadastro de usuários do sistema com pesquisa, inclusão e 

alteração. 
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Menu para Exportação para o Cadastro de Alunos da PRODESP 

Deverá conter: 

• Processo de exportação de alunos matriculados com número de registro 

de aluno do cadastro de aluno da PRODESP. 

• Processo de exportação de alunos matriculados sem número de registro 

de aluno do cadastro de aluno da PRODESP. 

• Processo de exportação de alunos transferidos da rede. 

• Processo de exportação de alunos com matriculas excluídas. 

• Processo de exportação de alunos com registro de abandono de 

matricula. 

• Processo de exportação de alunos com registro de troca de número 

dentro da turma. 

• Processo de exportação de alunos com registro de não comparecimento de 

matricula. 

• Registro de alunos com número de registro de aluno do cadastro da 

prodesp que não foram exportados. 

• Importação do número de registro do aluno do cadastro de aluno da 

PRODESP para o sistema próprio. 

• Processo de exportação de alunos de transporte escolar - Frota 

Própria. 

• Processo de exportação de alunos de transporte escolar - Passe 

Escolar. 

• Processo de exportação de alunos de necessidade educacional especial. 

• Processo de exportação de lotação de docente. 

• Processo de exportação de ficha do docente. 

• Processo de importação do número de registro de docente para o sistema 

próprio. 

• Processo de exportação da turma/série para o cadastro de alunos da 

PRODESP. 

• Processo de importação do número do cadastro de aluno da turma/série 

da PRODESP para sistema próprio. 
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Menu para Merenda Escolar 

Deverá conter: 

• Tela inicial de gerenciamento de produtos contendo opção de cadastro 

de novos itens , edição e acesso a pesquisa por código próprio da 

prefeitura, por nome, unidade de medida, valor monetário, tipo, quantidade 

de calorias, quantidade de proteínas, quantidade de lipídios, quantidade de 

carboidratos, quantidade de fibras, quantidade de cálcio, quantidade de 

ferro, quantidade de sódio e quantidade de vitamina c. 

• Formulário de cadastro do produto contendo código próprio da 

prefeitura, nome, unidade de medida, valor monetário, tipo, quantidade de 

calorias, quantidade de proteínas, quantidade de lipídios, quantidade de 

carboidratos, quantidade de fibras, quantidade de cálcio, quantidade de 

ferro, quantidade de sódio e quantidade de vitamina c. Verificação de 

unicidade do cadastro de produtos por nome e código próprio da prefeitura 

municipal. 

• Tela inicial de gerenciamento de cardápio contendo opção de cadastro 

de novos itens, edição e acesso a pesquisa por nome, responsável, inicio do 

atendimento, fim do atendimento, quantidade de semanas, quantidade de dias e 

quantidades de alunos. 

• Formulário de cadastro do cardápio contendo nome, responsável, inicio 

do atendimento, fim do atendimento, quantidade de semanas, quantidade de 

dias e quantidades de alunos. 

• Montagem de cardápio contendo calculo nutricional (Calorias, 

Proteínas, Lipídios, Carboidratos, Fibras, Cálcio, Ferro, Sódio e Vitamina 

C), valor semanal, valor total e identificação de cada alimento por refeição 

diária. 

 

Menu para Transporte Escolar 

Deverá conter: 

• Apresentar tela inicial do cadastro de rota do transporte escolar 

índice de pesquisa com opção de procura código do cadastro da PRODESP, nome, 

bairro inicial, bairro final, quantidade de quilômetros de ida, quantidade 
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de quilômetros de volta, quantidade da distância percorrida ociosa e data de 

homologação do cadastro da prodesp. 

• apresentar colunas de resultado de pesquisa  do cadastro de rota do 

transporte escolar o código do cadastro da PRODESP, nome, bairro inicial, 

bairro final, quantidade de quilômetros de ida, quantidade de quilômetros de 

volta, quantidade da distância percorrida ociosa e data de homologação do 

cadastro da prodesp. 

• Formulário de inserção e alteração da rota do transporte escolar 

deverá conter código do cadastro da PRODESP, nome, bairro inicial, bairro 

final, quantidade de quilômetros de ida, quantidade de quilômetros de volta, 

quantidade da distância percorrida ociosa, data de homologação do cadastro 

da prodesp e escolas com código da unidade escolar no cadastro de escolas da 

prodesp e o nome da escola que a rota atende. 

• Verificar se a rota tem escolas de atendimento cadastrados ou rota 

utilizada na viagem e não permitir a exclusão. 

• Apresentar tela inicial do cadastro de tipo de veiculo do transporte 

escolar índice de pesquisa com opção de procura por código do cadastro da 

PRODESP, nome, quantidade mínima de passageiros e quantidade máxima de 

passageiros. 

• Apresentar colunas de resultado de pesquisa  do cadastro de tipo de 

veiculo do transporte escolar código do cadastro da PRODESP, nome, 

quantidade mínima de passageiros e quantidade máxima de passageiros. 

• Formulário de inserção e alteração do tipo de veiculo do transporte 

escolar deverá conter código do cadastro da PRODESP, nome, quantidade mínima 

de passageiros e quantidade máxima de passageiros. 

• Apresentar tela inicial do cadastro de tipo de frota do transporte 

escolar índice de pesquisa com opção de procura por código do cadastro da 

PRODESP e nome. 

• Apresentar colunas de resultado de pesquisa do cadastro de tipo de 

frota do transporte escolar código do cadastro da PRODESP e nome. 

• Formulário de inserção e alteração do tipo de frota do transporte 

escolar deverá conter código do cadastro da PRODESP e nome. 
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• Apresentar tela inicial do cadastro de tipo de combustível do 

transporte escolar índice de pesquisa com opção de procura por código do 

cadastro da PRODESP e nome. 

• Apresentar colunas de resultado de pesquisa do cadastro de tipo de 

combustível do transporte escolar código do cadastro da PRODESP e nome. 

• Formulário de inserção e alteração do tipo de combustível do 

transporte escolar deverá conter código do cadastro da PRODESP e nome. 

• Apresentar tela inicial do cadastro de veiculo do transporte escolar 

índice de pesquisa com opção de procura por código do cadastro da PRODESP, 

número do patrimônio municipal, tipo do veiculo, tipo de frota, ano de 

fabricação, placa, tipo de combustível, capacidade de transportados, 

capacidade de cadeirante, data da ultima vistoria no formato (dd/mm/aaaa) e 

situação do veículo. 

• Apresentar colunas de resultado de pesquisa do cadastro de veiculo do 

transporte escolar código do cadastro da PRODESP, número do patrimônio 

municipal, tipo do veiculo, tipo de frota, ano de fabricação, placa, tipo de 

combustível, capacidade de transportados, capacidade de cadeirante, data da 

ultima vistoria no formato (dd/mm/aaaa) e situação do veiculo. 

• Formulário de inserção e alteração do veiculo do transporte escolar 

deverá conter código do cadastro da PRODESP, número do patrimônio municipal, 

tipo do veiculo, tipo de frota, ano de fabricação, placa, tipo de 

combustível, capacidade de transportados, capacidade de cadeirante, data da 

ultima vistoria no formato (dd/mm/aaaa) e situação do veiculo. 

• Verificar se o veiculo tem viagem ou alunos vinculados e não permitir 

a exclusão do registro. 

• Apresentar tela inicial do cadastro de viagem do transporte escolar 

índice de pesquisa com opção de procura por rota, código do patrimônio 

municipal do veiculo, hora inicial de ida, hora final de ida, hora inicial 

de volta e hora final de volta. 

• Apresentar colunas de resultado de pesquisa do cadastro de viagem do 

transporte escolar rota, código do patrimônio municipal do veiculo, hora 

inicial de ida, hora final de ida, hora inicial de volta e hora final de 

volta. 
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• Formulário de inserção e alteração de viagem do transporte escolar 

deverá conter rota, código do patrimônio municipal do veiculo, hora inicial 

de ida, hora final de ida, hora inicial de volta e hora final de volta. 

• Tela de pesquisa contendo a unidade escolar e a quantidade de alunos 

transportado pela frota própria e relação de alunos por unidade permitindo a 

inserção do veiculo que irá transportar o aluno. 

• Relatório de quantidade de alunos matriculados na frota própria. 

• Relatório de quantidade de alunos matriculados na frota própria já 

atendido pelos veículos identificado por patrimônio municipal. 

• Relatório de quantidade de alunos matriculados na frota própria sem 

identificação de veiculo de atendimento. 

• Relatório de quantidade de alunos com passe escolar e identificação de 

atendimento em veiculo escolar. 

• Relatório de quantidade de alunos sem matricula ativa com atendimento 

em veiculo escolar. 

• Relatório de quantidade de alunos com atendimento em veiculo escolar 

sem marcação de frota própria. 

• Controle de conserto e manutenção de veículos apresentando tela 

inicial com procura por código do patrimônio municipal, nº do interno da 

solicitação, valor, elemento (serviço/peça), ficha financeira, fornecedor, 

mês, ano, nº do documento de empenho, data do documento de empenho, verba e 

situação. 

• Formulário de inserção/ atualização de dados do conserto e manutenção 

de veículos apresentando código do patrimônio municipal, nº do interno da 

solicitação, valor, elemento (serviço/peça), ficha financeira, fornecedor, 

mês, ano, nº do documento de empenho, data do documento de empenho, verba e 

situação. 

• Relatório de gastos do conserto/manutenção de veículos por mês, por 

veículo, por ficha, por fornecedor ou verba. Apresentados em tela ou geração 

de formato em planilha eletrônica. 

 

Menu para Matrícula Antecipada 

Deverá conter: 
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• Apresentar tela inicial com opção de indicação de alunos, alunos 

recebidos de indicação e inscrição de alunos fora de rede municipal. 

• Na opção de indicação de alunos apresentar todas as turmas 

distribuídas por dependência física e horário de atendimento, apresentar 

também o número da turma de cadastro de alunos da Prodesp, quantidade de 

alunos por turma e quantidade de alunos com indicação já informada. 

• Selecionando a turma mostrar a identificação com o nome da escola 

junto o código da unidade escola no cadastro de escola da secretaria do 

estado de educação, série/turma, período, número da turma no cadastro de 

alunos da PRODESP, identificação da dependência física, quantidade de 

matriculados, ano letivo, nome de todos os alunos, data de nascimento, 

número de registro do aluno, situação da matricula e opção da indicação do 

aluno pelo código da unidade escolar junto a Secretaria do Estado da 

Educação. 

• Apresentar relatório de alunos com todas as indicação por turma. 

• Na opção de alunos recebidos de indicação apresentar totais de alunos 

por escola recebidos de outras unidade para unidade de origem, apresentar 

totais de alunos recebidos de outras unidade por turma de atendimento e 

alunos fora de rede municipal. 

• Apresentar lista de alunos recebidos de outras unidades escolares 

divididos por unidade escolar de origem com nome, número de registro de 

alunos, data de nascimento, série/turma do ano anterior e telefones de 

contato. 

• Na opção de inscrição de alunos fora de rede municipal apresentar tela 

de pesquisa por nome, série/turma e botão de acesso ao formulário para novos 

registros. Apresentar formulário com registro do aluno, nome, sexo, data de 

nascimento, mãe, pai, série, cep, cidade, estado, logradouro, número da 

residência, complemento da residência, bairro da residência, observação, 

número telefônico de contato e data da solicitação. 

 

Menu para Lista de Espera da Unidade Escolar 

Deverá conter: 

• Apresentar tela inicial índice de pesquisa com opção de procura por 

nome do aluno, situação de atendimento e série. 
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• Apresentar colunas de resultado de pesquisa a classificação por data 

de solicitação, data de solicitação, data de termino do atendimento, período 

integral, já tem matricula na rede, se esta na lista de espera de outra 

unidade escolar, nome completo do aluno, data de nascimento, nome da mãe, 

série solicitada, situação de atendimento e prazo de atendimento se chamado. 

• Formulário de inserção e alteração deverá conter o registro do aluno 

no cadastro de alunos da PRODESP, nome, sexo, data de nascimento, mãe, pai, 

série, período integral ou parcial, cep, cidade, estado, logradouro, número 

da residência, complemento da residência, bairro da residência, observação, 

telefone de contato, data da solicitação, data do prazo de atendimento e 

data do aviso de atendimento.. 

• Verificar se o aluno já foi cadastrado na lista de espera da unidade 

escolar ou de outra unidade da rede. 

 

Menu para Planejamento de Demanda Escolar 

Deverá conter: 

• Apresentar tela inicial com todas as escolas da rede municipal com 

nome completo da unidade escolar, telefone principal, código do cadastro de 

escola da Secretaria do Estado da Educação, quantidade de salas de aula, 

número de turmas e quantidade de turmas informadas para o cadastro de 

escolas da PRODESP. 

• Na ficha de cada unidade escolar apresentar quantidade de turmas 

informadas no quadro de projeção, formação de turmas com quantidade 

consolidada e descrição completa de cada turma com processo de exportação 

para cadastro de alunos da prodesp para turmas que não apresentam o código 

do mesmo, quantidade de alunos indicados da unidade escolar e quantidade de 

alunos recebidos da própria e outras unidades escolares. 

• Permitir a seleção por ano letivo. 

 

Portal 

Deverá conter: 

• Apresentar portal de educação com inserção de área para cada 

departamento editar dinâmica o conteúdo. 
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• Apresentar gerenciador de noticias com edição dinâmica com área, 

título, texto de chamada, texto completo e foto. 

• Conter pesquisa de unidades da educação com dados da escola, de 

funcionários responsáveis pela unidade, endereço completo, localização em 

mapa, telefone e tipo de atendimento. 

• Gerenciamento de publicações oficiais com tipo de publicação, ano da 

publicação, data, título, descrição e disponibilizar documento para 

download. 

• Gerenciamento de contatos da sede da educação com número de telefone 

ou ramal do departamento. 

• Área para os pais com acesso ao boletim do aluno. 
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ANEXO II 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

  Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da 

pessoa jurídica), interessada em participar no Processo Licitatório nº 

003/2014, na modalidade Pregão Presencial nº 002/2014, da Prefeitura 

Municipal de Ariranha SP, declaro pleno atendimentos aos requisitos de 

habilitação desta empresa. 

Ariranha/SP, _________________ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 

Representante legal ou do Procurador) 
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ANEXO III 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DOS PRODUTOS 

 

 

 

 

  Declaro para os devidos fins, que os produtos fornecidos por 

esta empresa no Pregão. 

 

Presencial nº 002/2014, são de primeira qualidade e atendem às exigências 

contidas no presente Edital. 

 

 

 

 

 

Ariranha/SP, _________________ de 2014 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 

Representante legal ou do Procurador) 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

  NOME COMPLETO, portador do RG nº.........., representante legal 

da empresa..............................., estabelecida a 

Rua........................, nº.................., Bairro..............., na  

cidade de.................................., 

Telefone.........................., inscrita no CNPJ nº 

........................, interessada em participar no Pregão Presencial nº 

002/2014, do Município de Ariranha-SP.  

 

 Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes do Edital do 

citado Pregão Presencial e seus anexos, bem como declaramos que não houve a 

ocorrência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

Ariranha/SP, _________________ de 2014 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 

Representante legal ou do Procurador) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 NOME COMPLETO, portador do RG nº.........., representante legal da 

empresa..............................., estabelecida a 

Rua........................, nº.................., Bairro..............., na  

cidade de.................................., 

Telefone.........................., inscrita no CNPJ nº 

........................, interessada em participar no Pregão Presencial nº 

002/2014 , do Município de Ariranha, declaro sob as penas da lei, que se 

encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 

refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da 

Constituição Federal. 

 

 

Ariranha/SP, _________________ de 2014. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 

Representante legal ou do Procurador) 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº    /2014 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

CONTRATADA: 

 

 

 

OBJETO: Aquisição de licença de softwares educacionais. 

Pregão Presencial nº002/2014 

Processo nº.    /2014 

 

 

 Contrato que entre si fazem de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARIRANHA, Estado de São Paulo, CNPJ nº 45.117.116/0001-43, com sede na Rua 

Dr. Oliveira Neves, nº 476, centro, na cidade de Ariranha, Estado de São 

Paulo, neste ato representada pelo seu Prefeito, o Senhor FAUSTO JUNIOR 

STOPA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 25.127.998-

4 e do CPF nº 121.609.058-01, residente e domiciliado na Rua Dr. Pio 

Nogueira, nº 40, Chácara Sete Élos, na cidade de Ariranha, e de outro lado a 

empresa ........................................., 

CNPJ....................., Inscrição Estadual nº ......................., 

neste ato representada pelo seu 

procurador......................................., RG. Nº ..........., 

doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação do Pregão 

Presencial nº 002/2014, consoante as disposições constantes da Lei federal 

nº 10.520, de 17.07.02, Decreto Municipal nº 2697/07, de 19.01.07, 

aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei federal 

nº 8.666/93, e posteriores alterações, resolvem firmar o presente contrato 

sob os termos e condições estabelecidas nas cláusulas abaixo: 

 

 1 - DO OBJETO 

 

  1.1- Obtenção de proposta mais vantajosa para Administração 

Municipal, visando a AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TODA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO 
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INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA, de 

acordo com os quantitativos e especificações descritas no Anexo I do Edital. 

 

 2 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 

 

  2.1 – O software de gestão educacional, objeto da presente 

licitação deverá ser instalado nos locais indicados pelo Departamento 

Municipal de Educação, obrigando-se o contratado a substituir, às suas 

expensas, os sistemas que apresentarem qualquer irregularidade. 

 

      2.2 - PRAZO DE ENTREGA: Em até 15 (QUINZE) dias úteis, contados a 

partir da data do recebimento pedido do responsável pelo setor de educação. 

Se o proponente vencedor deixar de cumprir as exigências da presente 

licitação ficará sujeito às penalidades da Lei vigente constante do Edital. 

  10.2.1 – O prazo estabelecido no item acima poderá ser 

prorrogado, desde que devidamente justificado pela contratante. 

 

     2.3 - Os softwares não entregues de acordo com o objeto deste 

edital, serão devolvidos, com ressarcimento por parte do fornecedor, dos 

prejuízos causados a esta Prefeitura. 

 

     2.4 – O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização do material no ato 

da entrega, reservando-se à Prefeitura Municipal de Ariranha o direito de 

recusa no recebimento, caso não encontre os mesmos em condições 

satisfatórias e de acordo com as especificações do edital. 

 

      2.5 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 

embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhista e 

previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 

materiais. 

  2.6 – Nos casos em que o objeto não estiver de acordo com o 

adquirido, o mesmo deverá ser substituído, as expensas da CONTRATADA. 

 

 3 – DO VALOR DO CONTRATO: 

 

  3.1- O valor mensal a ser pago pela Municipalidade pelo 

fornecimento do produto, objeto do presente contrato será de 
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R$............... (.............), totalizando o valor de R$ ......... 

(............). 

 

 4 - DO REAJUSTE: 

  4.1- Os preços somente poderão ser reajustados após decorrido 12 

(doze) meses da data da apresentação das propostas ou do orçamento a que 

esta se referir, mediante aplicação do índice - IGPM, ou do outro índice 

oficial que vier a especialmente substituí-lo. 

 

 5 - DA FORMA DE PAGAMENTO: 

  

  5.1- O pagamento será mensal, mediante entrega da nota fiscal, 

diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ariranha. 

 

 11.2 - O pagamento ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 

da apresentação da nota fiscal/fatura. 

    

 6 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

  6.1- Os recursos necessários ao adimplemento das obrigações 

decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

02 – PREFEITURA MUNICIPAL 

0206 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

 

12365 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

12365000620300000 - Manutenção do Ensino Infantil 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

210.000 – EDUCAÇÃO INFANTIL – RECURSOS ESPECÍFICOS. 

 

12361 – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

12361000620500000 – Manutenção do Ensino Fundamental 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

220.000 – ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS ESPECÍFICOS 

 

 7 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

 

  7.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 

direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 
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quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2.002. 

  7.2- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser 

aplicada subsidiariamente as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido 

o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de 

Fornecedores. 

  7.3- Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou 

em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será 

aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não aplicando-se a 

mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 

convocada. 

  7.4- Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida 

justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções 

previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da Administração, 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 

  7.5- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da 

licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor 

do objeto não entregue. 

  7.6- Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes 

penalidades: 

  (a-) Advertência por escrito; 

  (b-) Multa por percentual de 2% (dois por cento) por dia de 

atraso, aplicada sobre o valor do objeto contratado, (Artigo 86 da Lei nº 

8666/93, atualizada pelas Leis nº 8883/94 e 9032/95); 

  (c-) Suspensão temporária do direito de participar de licitações 

municipais e, ainda, contratar com a municipalidade, por um período não 

superior a 2 (dois) anos; 

  (d-) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, na forma do Inciso IV, Artigo 87 da Lei nº 8666/93, 

atualizada pelas Leis nº 8883/94 e 9032/95. 

 

 8 – DA RESCISÃO: 

 

  8.1- Pela inexecução total ou parcial do contrato por parte do 

licitante vencedor, a Administração Municipal, sem prejuízo das penalidades 

de que trata o item anterior, poderá rescindir unilateralmente o contrato 

firmado, nos termos dos Artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93. 
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 9 – DA VIGENCIA DO CONTRATO: 

 

  9.1- O prazo de vigência do instrumento contratual será de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até no 

máximo de 60 (sessenta) meses, conforme o que dispõe o inciso II, do art. 

57, da Lei 8666/93. 

 

 10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

  10.1- À contratada é vedado transferir para terceiros, total ou 

parcialmente os direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, sob 

pena de rescisão. 

  10.2- Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, são de responsabilidade 

exclusiva da contratada. 

  10.3- Os casos não contemplados neste Contrato serão 

solucionados utilizando o teor do Pregão Presencial nº 002/2014, os 

dispositivos da Lei 10.520/02, Lei n.º 8666/93 e suas alterações 

posteriores, e demais legislação pertinente. 

  10.4- A contratada se obriga a manter, durante toda a vigência 

do contrato, todas as condições de qualificação e habilitação. 

  10.5- Fica eleito o foro da comarca de Santa Adélia, Estado de 

São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, 

respondendo a parte vencida por todos os ônus decorrentes da demanda. 

  10.6- E por estarem assim justas e de pleno acordo no que se 

refere aos termos do presente contrato, firmam o mesmo em 03 (três) vias de 

igual teor. 

 

 

Ariranha, __ de ___________ de 2014. 

 

Prefeitura Municipal de Ariranha 

CONTRATANTE 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

Prefeito Municipal 

_______________ 
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CONTRATADA 

_______________ 

Sócio diretor ou Representante 

TESTEMUNHAS: 

Nome 

RG 

Nome 

RG 

 


