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CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL 

Aviso de licitação 

Pregão Eletrônico nº 010/2021 – Registro de Preços 

Edital nº 010/2021 
 
 

CERTAME AMPLA COMCORRÊNCIA SEM COTA RESERVADA 

 

O CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL, pessoa jurídica de direito público, com sede em Pelotas 
(RS), na rua Andrade Neves, n° 2077, andar 6 torna público que realizará Pregão Eletrônico, do tipo Menor 
Preço, por LOTE, para Registro de Preço para ojetivo de  futura contratação de Solução Híbrida Gamificada para 
ações TIC , para  20 Municípios consorciados, por meio do site <www.bll.org.br>. 

 

As propostas devem ser cadastradas no Site mencionado até às 8:00 horas do dia 23/04/2021 e a 
sessão pública de lances terá início às 9:00 horas do mesmo dia. 

 

REDUÇÃO DE PRAZOS, CONFORME O ART. 4º-G DA LEI nº. 13.979/2020, ALTERADA PELA LEI nº. 
14.035/2020. O qual prevê que nas licitações na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência, os prazos dos 
procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Desta forma, o prazo para a apresentação das 
propostas e dos documentos de habilitação será inferior a oito dias úteis, reduzindo pela metade totaliza 
quatro dias úteis. Senão, vejamos: Art. 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou 
presencial, cujo objeto seja a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos necessários ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, os prazos 
dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) § 1º Quando 
o prazo original de que trata o Caput deste argo for número ímpar, este será arredondado para o número 
inteiro antecedente. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bll.org.br/
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O Edital está à disposição dos interessados na sede da Entidade e nos sites: 

 

www.consorcioextremosul.org 

www.bll.org.br 

Maiores informações pelo e-mail:  

administração@consorcioextremosul.org  

daizon-stoquetti@bol.com.br 

 

 

Pelotas, 16 de abril de 2021. 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
mailto:administração@consorcioextremosul.org
mailto:daizon-stoquetti@bol.com.br
mailto:daizon-stoquetti@bol.com.br
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OBJETO: A presente licitação tem por objetivo a FORMALIZAÇÃO DE ARP PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇAO DE SOLUÇÃO HÍBRIDA GAMIFICADA PARA AÇÕES TIC, cujas especificações, quantitativos e condições 
gerais encontram-se detalhados no Termo de Referência (ANEXO I), para atender as necessidades dos 
municípios pertencentes ao CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL, durante o período de doze meses, a 
contar da assinatura da ata de registro de preços. 

O objeto será em lote único, constituído de 10 itens. 

Em caso de divergência existente entre as especificações do objeto descritas no cadastro do Sistema  
www.bll.org.br e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão estas últimas. 

O Lote cadastrado no sistema  www.bll.org.br, agupado por item, objeto desta licitação, está subdivididos da 
seguinte forma: 

 

 

   LOTE ÚNICO SOLUÇÃO HÍBRIDA GAMIFICADA PARA AÇÕES TIC 

       Item Descrição Unidade 
Preço 

Unitário 
Mensal – R$ 

1 

Solução híbrida gamificada para ações TIC para 

Alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais, 
contemplando 10 (dez) Componentes Curriculares, 
incluindo dispositivo, conforme Termo de Referência 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

193,00 

2 

Solução híbrida gamificada para ações TIC para 

Educadores do Ensino Fundamental Anos Iniciais, 
contemplando 10 (dez) Componentes Curriculares, 
incluindo dispositivo, conforme Termo de Referência 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

270,00 

3 

Solução híbrida gamificada para ações TIC para 
Alunos do Ensino Fundamental Anos Finais, 

contemplando 10 (dez) Componentes Curriculares, 
incluindo dispositivo, conforme Termo de Referência 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

193,00 

4 

Solução híbrida gamificada para ações TIC para 

Educadores do Ensino Fundamental Anos Finais, 
contemplando 10 (dez) Componentes Curriculares, 
incluindo dispositivo, conforme Termo de Referência 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

270,00 

5 

Solução híbrida gamificada para ações TIC para 
Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
contemplando 10 (dez) Componentes Curriculares, 
incluindo dispositivo, conforme Termo de 
Referência 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

193,00 

6 

Solução híbrida gamificada para ações TIC para 
Educadores da Educacão de Jovens e Adultos (EJA), 
contemplando 10 (dez) Componentes Curriculares, 
incluindo dispositivo, conforme Termo de Referência 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

270,00 

7 

Solução híbrida gamificada para ações TIC Gestores e 

Pedagogos, contemplando 10 (dez) Componentes 
Curriculares, incluindo dispositivo, conforme Termo 
de Referência 

Licença/Mês 270,00 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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Valot total do Lote Único: R$ 1.696,50 (Mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) 

 

Não haverá previsão de reserva de cota prevista no quadro acima para as Empresas ME’s ou EPP’s. 

 

Em cumprimento a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, regulamentada no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul pelo Decreto Estadual, 
serão concedidas o Tratamento Diferenciado as Microempresas (ME) e as Empresas de P equeno Porte (EPP), no 
tocante aos dispostos dos artigos 42, 43, 44, 45, 46 e 47 do mesmo diploma legal. Contudo, NÃO serão aplicadas 
as cotas de até 25% (vinte e cinco por cento), qual se encontra prevista no inciso III do artigo 48 da Lei 
Complementar nº 123/2006, pois os objetos constantes deste Edital, NÃO são de natureza divisível. Ademais, a 
opção pelo registro e contratação de uma única empresa, mediante o menor preço global no LOTE, se faz 
necessário, face haver uma conexão dos serviços quais sejam integrados entre si. No que tange ao parcelamento 
do objeto resta caracterizado que o mesmo é TECNICAMENTE e ECONOMICAMENTE inviável, pois se assim fosse, 
representaria prejuízos ao conjunto do objeto a ser contratado, contrariando os dispostos nos §1º do art. 23 da 
Lei Federal 8.666/93 c/com o disposto do art. 49, III, da Lei Complementar n. 123/2006). 

Dessa forma, considerando que a administração pública, na estrita observância aos princípios pertinentes ao 
presente certame, tais como da competitividade, economicidade, eficiência, buscando-se a proposta mais 
vantajosa conforme é vislumbrado no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, e ainda com escopo no art. 49, III, da Lei 
Complementar n. 123/2006, somos pela vedação da reserva de COTA para Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte, uma vez que não é vantajoso para administração pública e pode gerir prejuízo ao objeto 
constante deste Edital e do Termo de Referência. 

 
 
 
 
 
 
 

8 

Solução híbrida gamificada para ações TIC de 
Componentes Curriculares Individuais para Alunos 
do Ensino Fundamenal Anos Iniciais conforme 

Termo de Referência 

Componente Curricular 
Individual - Licença 

Individual/Mês 
12,50 

9 

Solução híbrida gamificada para ações TIC de 
Componentes Curriculares Individuais para Alunos 
do Ensino Fundamenal Anos Finais conforme 
Termo de Referência 

Componente Curricular 
Individual - Licença 

Individual/Mês 
12,50 

10 

Solução híbrida gamificada para ações TIC de 
Componentes Curriculares Individuais para Alunos 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) conforme 
Termo de Referência 

Componente Curricular 
Individual - Licença 

Individual/Mês 
12,50 

Valor total do Lote Único: Mil setecentos e quarenta e 
cinco reais e novente e cinco centavos 

 

1.696,50 
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1.   JUSTIFICATIVA 
 

O Consórcio Público do Extremo Sul, como um consórcio metropolitano, visa colaborar com os 

municípios da região na busca de alternativas conjuntas para os problemas comuns que são apresentados 

anualmente. A entidade foi criada com o propósito de ampliar o diálogo entre os municípios, com um espaço 

para debates e decisões políticas capazes de representar os interesses dos consorciados, promover a cooperação 

e buscar soluções para problemas comuns. 

O objeto desta licitação pretende atender as redes de ensino e os atores diretamente ligados ao processo 
de ensino-aprendizagem: estudantes, professores e gestores educacionais (pedagogos e diretores de instituições 

de ensino, além de técnicos pedagógicos das Secretarias de Educação). 
A tecnologia vem exercendo um papel cada vez mais importante na forma como nos comunicamos, 

aprendemos e vivemos. E isso tem se refletido definitivamente na educação, atingindo, portanto, as escolas. 

Nos últimos tempos, além do desafio de equipar as escolas com a tecnologia, é preciso atuar de forma a 
atender aos interesses dos aprendizes e da comunidade escolar, por meio de ferramentas de acesso, plataformas 

educacionais e conteúdos digitais. 

De acordo com a UNESCO, as tecnologias podem contribuir para o acesso universal à educação, com 

equidade e qualidade, e para o desenvolvimento profissional de professores, bem como melhorar a governança e 

a gestão educacional ao fornecerem a combinação certa e organizada de políticas, ferramentas e capacidades. 
Vale ressaltar que é preciso adquirir e desenvolver recursos que possam ajudar as escolas a construírem e 

elaborarem estratégias e atividades educacionais de forma efetiva, enfrentando os desafios causados pela 

exclusão digital das populações mais desfavorecidas. 

A inclusão da tecnologia na educação vai muito além da aquisição de equipamentos: ela precisa abordar a 

formação de gestores e docentes para o uso de tecnologias na educação, garantindo que eles tenham as 

habilidades necessárias para usar as tecnologias em todos os aspectos da prática de sua profissão, apoiando-os 
no uso das TICs e desenvolvimento de recursos, aplicativos e softwares educacionais, proporcionando o 

intercâmbio de informações, pesquisa, produção de conteúdo e treinamento. 
Nesse sentido, a inserção de tecnologias educacionais no processo ensino-aprendizagem visa 

proporcionar aprendizagens significativas aos estudantes, com propostas inovadoras que busquem a construção 

de uma nova concepção de ensino, pautada nas necessidades atuais evidentes do processo educacional. 
Os recursos tecnológicos inseridos na prática pedagógica contextualizam a vida dos jovens nascidos na era 

digital, oportunizam e ampliam a inserção do conhecimento, estimulam novas experiências e constroem novas 

competências, que contribuem significativamente para o processo de ensino-aprendizagem individual e coletivo, 
pois o propósito é formar um currículo tecnológico que atenda aos desafios e às propostas apresentadas na 

sociedade humana. 

Em nosso país, o sistema educacional pode incorporar as tecnologias, contribuindo diretamente para a 

redução da exclusão digital. A incorporação de uma solução híbrida favorece a educação, pois prepara os 

indivíduos e a sociedade para que, conhecendo bem as tecnologias que permeiam, de modo crescente, todos os 
setores da vida, possam se beneficiar (ainda mais) delas. 

Há que se considerar que as ferramentas tecnológicas digitais podem apoiar e enriquecer a 

aprendizagem, sendo usadas e adaptadas para servir a fins educacionais, com o objetivo de melhorar a qualidade 
do processo de ensino-aprendizagem, entendendo que a alfabetização digital é uma decorrência natural da 
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utilização frequente dessas tecnologias, assim como o compartilhamento de conhecimento e a formação cidadã.  
Com base em Morán, (2015, p. 16): 

"os métodos tradicionais que privilegiam a transmissão de informações pelos professores faziam sentido 

quando o acesso à informação era difícil. Com a Internet e a divulgação aberta de muitos cursos e materiais, 
podemos aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas diferentes". 

Sabemos que o termo tecnologia remete-nos ao avanço tecnológico, que diretamente influencia a vida 
das pessoas. Partindo desse princípio, o cotidiano escolar pode contribuir, incorporando a tecnologia como 

recurso pedagógico, a fim de propiciar instrumentos para a construção de novos conceitos e permitir a 

consolidação do universo do conhecimento. 

Dessa forma, é necessário que a solução seja responsiva e aplicada aos aparelhos móveis (telefones 

celulares, smartphones, tablets, etc.), pois esses equipamentos estão transformando o modo pelo qual nós nos 

comunicamos, vivemos e aprendemos. Devemos garantir que essa revolução digital se torne uma revolução na 

educação, promovendo uma aprendizagem inclusiva e de melhor qualidade em todos os lugares, pois utilizar 

esses dispositivos, atrelados a uma solução abrangente e efetiva, torna a sala de aula e os espaços fora dela mais 

colaborativos, interativos e contextualizados, uma vez que a aprendizagem pode ocorrer em qualquer lugar e a 

qualquer momento. Além disso, a solução pode servir de apoio às aprendizagens formal e informal, tendo, assim, 

um enorme potencial para transformar o modo de se oferecer educação e treinamento. 

Segundo Kenski (2012, p. 22): 

"a expressão tecnologia diz respeito a muitas outras coisas além das máquinas. O conceito tecnologia 

engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas 
formas de uso e aplicações". 

Adquirir uma solução que compreenda os usos desses aparelhos móveis é ter a compreensão de que as 
tecnologias móveis se espalharam para os lugares mais longínquos do planeta. Segundo a UNESCO, da população 

estimada da Terra, por volta de 7 bilhões de pessoas, 6 bilhões já têm acesso a um telefone móvel em 

funcionamento. A África, que nos anos 1990 apresentava um índice de penetração da telefonia móvel de apenas 

5%, atualmente é o segundo maior e mais crescente mercado dessa tecnologia do mundo, com um índice de 

penetração de mais de 60% – e ainda em crescimento. 

Nestes tempos de pandemia, o isolamento social e a não permissão de aulas presencias por certo tempo 

têm impossibilitado que os jovens tenham acesso a uma instrução de alta qualidade, necessária para se 

sobressair nas sociedades do conhecimento. Esse futuro incerto tem reafirmado a importância da presença das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na educação, para manter vivos o ensino, as aprendizagens e o 

acesso aos conhecimentos. A pandemia está mudando, de forma fundamental, a maneira como as pessoas vivem 

e trabalham, aprendem e se socializam. 
À luz da emergência dessa crise mundial, é importante adotar medidas que fortaleçam o uso das 

ferramentas digitais, compreendendo melhor como as tecnologias podem corroborar o processo de ensino-

aprendizagem, preparando os professores e explorando meios que ofertem educação para todos.  

Assim, a busca por um projeto completo, que promova atividades, aulas, jogos, aplicativos, conteúdos, 

propostas pedagógicas, trilhas, etc. para a aprendizagem híbrida/remota, é a solução para os desafios 
enfrentados pela educação nos tempos atuais, garantindo o acesso e a qualidade da educação com seriedade, 

planejamento e ação. As tecnologias têm a chave para transformar a exclusão digital que existe atualmente, 

trazendo consigo uma educação inclusiva e equitativa de qualidade para todos.  Dados da UNESCO apontam que 
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há 758 milhões de pessoas no mundo, incluindo 115 milhões de jovens que ainda não têm as habilidades básicas 
necessárias para usufruir dos benefícios das economias cada vez mais digitalizadas, bem como para participar, de 

forma plena, da sociedade moderna. 

Segundo Papert (1994), as novas tecnologias trazem um potencial valioso, além do dinamismo no 
ambiente de aprendizagem:  

“As tecnologias de informação, desde a televisão até os computadores e todas as suas combinações, 
abrem oportunidades sem precedentes para a ação a fim de melhorar a qualidade do ambiente de aprendizagem, 

pelo que me refiro ao conjunto inteiro de condições que contribuem para moldar a aprendizagem no trabalho, na 

escola e no brinquedo.” (PAPERT, 1994, p. s). 

Oferecer ferramentas e recursos para uma educação interativa, conectada e acessível é permitir aos 

estudantes e educadores concretizar seus sonhos e projetos. É transformar a aprendizagem por meio do uso das 

tecnologias, oferecendo um atendimento personalizado, apoiando as escolas efetivamente no planejamento e no 

aprimoramento da gestão pedagógica, administrativa e organizacional, contribuindo para o desenvolvimento de 

habilidades e competências. 

Os rápidos avanços tecnológicos, bem como outros avanços (como a robótica, o pensamento 

computacional, a cultura e a tecnologia digital, o ensino híbrido) são ideias transformadoras e desafiadoras, com 

potencial enorme para promover o alcance dos objetivos educacionais, ou seja, a melhoria da qualidade do 

ensino e das aprendizagens dos estudantes. 

Em um mundo sendo rapidamente digitalizado, é necessário fazer as contribuições tecnológicas 

fortalecerem o elo entre o mundo e a escola, objetivando a construção de um indivíduo consciente, crítico e 
ativamente engajado, pois, muito além de uma formação escolar baseada em conteúdos didáticos, a tecnologia 

contribui para a formação do indivíduo na sociedade do conhecimento, destacando suas capacidades sociais e 
interpessoais. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece, em seu artigo 3.1, que é preciso incentivar as ações e 

práticas pedagógicas, a fim de organizar, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos 

articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a 

aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de 

professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais. 

Em seu artigo 7.12, deixa claro que é preciso incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e 

divulgar tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, além de 
incentivar práticas pedagógicas inovadoras. 

Já no artigo 7.15, afirma a necessidade de universalizar o acesso à rede mundial de computadores em 

banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação computador-aluno nas escolas da rede 
pública de Educação Básica. 

Outro fator relevante na contratação de uma solução tecnológica atrelada à educação, além da 

proposição de um currículo vivo, lúdico, contextualizado e mais prático e dinâmico, é a familiaridade com 

ferramentas digitais que cada estudante possui, impactando diretamente no ritmo individual de aprendizagem. 

Ao se estabelecer a entrada das tecnologias digitais nas escolas, cria-se um ciclo virtuoso que acelera a 
aprendizagem e o desenvolvimento, empoderando indivíduos e fortalecendo o currículo das escolas. Sem contar 

o atendimento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que estabelece as competências essenciais 

dos estudantes na educação básica. 
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A Base Nacional comtempla a tecnologia como um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento de 
cidadãos críticos e responsáveis na sociedade contemporânea. Por isso, é primordial e crucial, para as 

aprendizagens dos estudantes em tempos de pandemia, a implementação de ações que visem à inclusão de 

tecnologias no processo educacional, assim como é necessária a oferta de mecanismos capazes de estimular o 
processo de ensino-aprendizagem de forma dinâmica e alinhada com as expectativas do jovem do século XXI. 

O uso da tecnologia como ferramenta pedagógica visa promover o desenvolvimento cultural, social, 
pessoal e intelectual dos estudantes, uma vez que aprimora a capacidade de concentração, autoestima, 

consciência crítica e traz o currículo numa concepção lúdica, auxiliando na apreensão dos conteúdos, instigando a 

busca por novos conhecimentos, apresentando conceitos de forma interdisciplinar e promovendo a 

aprendizagem de forma significativa. 

O conhecimento e a informação por meio das TICs têm impacto significativo na vida das pessoas, por isso 

essas ferramentas, quando bem aplicadas, planejadas e atreladas ao currículo, potencializam o compartilhamento 

dos conhecimentos e das informações, construindo e ampliando habilidades e competências, bem como 

transformando o dia a dia das escolas.  

O acesso à tecnologia é fundamental para a construção de cidadãos críticos, responsáveis, conectados ao 

seu tempo, assim como para o desenvolvimento econômico sustentável e o diálogo intercultural. Isso permite 

que estudantes e professores compartilhem e utilizem conteúdos e conhecimentos com maior facilidade, além de 

promover a produção de atividades, propostas e projetos.   

Para que as escolas tenham sucesso neste novo tempo em que vivemos, é necessária a aquisição de um 

conjunto de soluções tecnológicas que aborde diferentes propostas, projetos, aulas e atividades, garantindo e 
ampliando as competências (conhecimento, habilidades e atitudes). 

A proliferação dos meios de comunicação de massa e de novas tecnologias provocou mudanças decisivas 
nos processos educacionais. Dessa forma, é necessário: 

 compreender o papel e as funções da tecnologia; 

 compreender as condições sob as quais a tecnologia pode exercer suas funções; 

 avaliar criticamente os conteúdos tecnológicos; 

 envolver-se com a tecnologia para se expressar e construir conhecimento; 

 produzir conteúdos por meio da tecnologia. 

Com isso a tecnologia abre caminhos para buscar, avaliar, usar e criar informações e conhecimentos de 
forma efetiva para atingir seus objetivos pessoais, sociais, ocupacionais e educacionais.  

Portanto, a solução deve apresentar um modelo de educação no qual os interesses dos estudantes sejam 
levados em consideração e os professores criem e guiem suas trilhas de aprendizagem. Deve, ainda, promover a 

formação dos professores, a gestão do tempo didático, o planejamento de aulas e atividades, o acompanhamento 

pedagógico, a otimização dos espaços, ou seja, desenvolver a capacidade de aprender em todo tempo para poder 
responder, com rapidez, às inovações tecnológicas. 
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2. Fazem parte do Presente Processo Licitatório os seguintes Municípios, integrantes do Consórcio Público 

do Extremo Sul – COPES: 

 
- Arroio do Padre 

- Arroio Grande 

- Canguçu 

- Capão do Leão 

- Cerrito 

- Chui 

- Herval 

- Jaguarão 

- Morro Redondo 

- Pedras Altas 

- Pedro Osório 

- Pelotas 

- Pinheiro Machado 

- Piratini 

- Rio Grande 

- Santana da Boa Vista 

- Santa Vitoria do Palmar 

- São José do Norte 

- São Lourenço do Sul 

- Turuçú 
 
 

Este Pregão destina-se a selecionar as propostas mais vantajosas para aquisição do objeto pelos 

Municípios mencionados no item anterior, mediante contratos a serem celebrados diretamente entre eles e os 

licitantes vencedores, conforme prevê o artigo 112, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a 
redação que lhe foi dada pelo artigo 17 da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005. 
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        QUANTIDADE DE ALUNOS NA REGIÃO SUL POR MUNICIPIO. 
 

ARROIO DO PADRE 450 

ARROIO GRANDE 1.300 

CANGUÇU 5.300 

CAPÃO DO LEÃO 4.200 

CERRITO 874 

CHUI 370 

HERVAL 835 

JAGUARÃO 2.500 

MORRO REDONDO 720 

PEDRAS ALTAS 400 

PEDRO OSÓRIO 688 

PELOTAS 29.760 

PINHEIRO MACHADO 1.450 

PIRATINI 1.373 

RIO GRANDE 23.000 

SANTANA DA BOA VISTA 764 

SANTA VITÓRIA DO PALMAR 4.000 

SÃO JOSÉ DO NORTE 1.900 

SÃO LOURENÇO DO SUL 3.903 

TURUÇU 570 

TOTAL DE ALUNOS NA REGIÃO 84.357 
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3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

a. Até 02 (dois) dias úteis, da data para recebimento das propostas, ou seja 48 horas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 

Pregão, devendo protocolizar no portal de que ocorrerá o processo licitatório, o pedido à 

autoridade competente, cabendo à mesma decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

b. O pedido deverá ser apresentado por escrito e protocolado ao portal que ocorrerá o processo 

licitatório. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 

 

 
4. PARTICIPAÇÃO 

a. Poderão participar desta Licitação as Empresas do ramo de atividade pertinente e compatível 
com o objeto deste Pregão, que atenderem a todas as exigências do presente Edital e seus 

Anexos e estiverem devidamente cadastradas  e credenciadas junto ao  Órgão  Provedor  do 
Sistema, por meio do site: <www.bll.org.br>. 

b. Para participar do certame, o licitante deve, também, estar apto a operar o campo próprio do 

Sistema Eletrônico do pregão e proceder ao registro das propostas eletrônicas de preços, até o 

momento anterior à abertura da Etapa de Lances, estabelecido neste edital. 

c. Não será admitida a participação de empresas: 

i. Que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n° 
8.666/93; 

ii. Que não operem regularmente no País. 

iii. De  empresas  em  cujo  objeto  social  não  figure  clara  e  expressamente  a  atividade 
pertinente ao objeto da licitação. 

iv. De empresas coligadas ou com identidade total ou parcial de sócios de servidor ou 

dirigente do Consórcio ou dos Municípios interessados na licitação. 

d. Somente poderão participar desta licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto da 

licitação que satisfaçam as condições contidas neste Edital. 

i. Declaradas inidôneas para licitar e contratar com o poder público; 

ii. Suspensas de participar de licitações; 

iii. Cujos  sócios  ou  diretores  pertençam,  simultaneamente,  a  mais  de  uma  empresa 
licitante. 

e. Estejam reunidas em consórcio de empresas e em número máximo de 3 (três) empresas, 
devendo obedecer às seguintes condições: 

i. As empresas consorciadas deverão apresentar: 

• Termo de Compromisso Particular, subscrito pelos  consorciados, com o devido 
reconhecimento de suas firmas em cartório, indicando os produtos ofertados por cada 
consorciada em relação ao objeto desta licitação, definindo assim a respectiva 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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participação de cada consorciado; e 

• Indicação da empresa-líder do consórcio, que deverá responsabilizar- se pela 
coordenação do objeto e representação junto à contratante, bem como pela 
apresentação da garantia. 

• As empresas consorciadas responderão, solidariamente, pelos atos praticados pelo 
consórcio em que se constituírem, desde a fase da licitação até o final da execução do 
contrato. 

• Cada empresa integrante do consórcio terá que apresentar, individualmente, toda a 
documentação de habilitação definida por esse edital e seus anexos. 

• A comprovação da capacidade técnica do consórcio será determinada pelo somatório 
dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital e seus 
anexos. 

• É obrigatória a constituição e o registro do consórcio, antes da celebração do contrato. 

• O licitante que participar desta licitação em consórcio, não poderá, também, participar 
de forma isolada ou como membro de mais de um consórcio. 

• A empresa-líder do consórcio será a responsável pela obtenção da senha de acesso 
junto ao Provedor do Sistema, ficando responsável pela oferta dos lances, durante o 
certame, em nome do consórcio. 

• Cada empresa integrante do consórcio terá que apresentar, individualmente, as 
amostras ou protótipo e as avaliações da produção, para atendimento do item 05 - 

Controle de Qualidade, nos casos em que houve a divisão dos quantitativos entre os 
consorciados. 

• Todas as empresas participantes do consórcio deverão comprovar que pertencem ao 
ramo ou atividade econômica do objeto licitado. 

• A comprovação, de que trata o subitem anterior, será feita por meio da apresentação 
do estatuto social da empresa, sem prejuízo, das informações constantes do banco 
de dados das juntas comerciais e das secretarias de fazenda, estadual e municipal, e do 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 
 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

a. -   O   licitante   deverá   credenciar-se   no   Sistema   “Pregão   Eletrônico”,   por   meio   do   site 

<www.bll.org.br>. 

b. - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação ao licitante e de senha 
pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico. 

c. - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante, 

ou de seu representante, e a presunção de sua habilidade ou capacidade técnica para as 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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operações específicas do sistema, necessárias à realização das transações inerentes ao Pregão 
Eletrônico. 

d. - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do 

licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao Consórcio promotor da Licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

e. - Os licitantes devem operar o sistema por si ou por representante credenciado, que não poderá 

exceder de um (1) para cada lote do pregão. 

f. - A representação no certame se fará por procuração, com firma reconhecida, ao  agente 
credenciado, com poderes específicos para atuar no Pregão Eletrônico, apresentando propostas 

inclusive por meio de lances. 

 

 
6. PROPOSTAS DE PREÇO 

a. - A participação no Pregão dar-se-á, inicialmente, pelo cadastramento da (s) proposta (s) de 
preço no Sistema Eletrônico, com a utilização da senha privativa do licitante ou de seu 

representante. 

i. Os licitantes que pretendam usufruir do tratamento diferenciado e favorecido, 

instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão declarar, em campo próprio do 
sistema eletrônico que cumprem os requisitos legais para enquadramento ou 

qualificação como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme 
artigo 3º, e que não se encontram alcançadas por qualquer das hipóteses previstas no § 

4º, do mesmo artigo da referida Lei Complementar. 

A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e da proposta ou a sua qualificação como ME ou EPP, sujeitará o licitante às 
sanções previstas na legislação mencionada neste Edital e nas demais normas 
pertinentes à matéria. 

b. - A proposta de preços será elaborada e apresentada eletronicamente no sistema próprio, em 

formulário específico, no prazo estabelecido no caput deste edital, e conterá: 

B1) as especificações do produto, estritamente de acordo com o solicitado no Edital e seus Anexos; B2) o 

valor unitário do item; 

B3) o valor total dos itens, B4) o valor global do lote. 
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c. - Os preços serão propostos em moeda corrente nacional e em algarismos, com o máximo de 
duas casas decimais depois da vírgula; neles devem estar incluídos ou computados, 

necessariamente, todos os encargos do fornecedor, como transporte, seguro, tributos e 
contribuições, obrigações sociais, trabalhistas, previdenciários, além de outros custos de 
qualquer natureza; 

d. - O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 
inseridos durante a sessão pública. 

e. - O caráter público e transparente da sessão, além da publicidade inerente ao sistema, é 
assegurado pelo acompanhamento presencial dos trabalhos por qualquer um do povo e, 

especialmente, por representantes dos Municípios integrantes do Consórcio. 

f. - O licitante (ou seu representante) acompanhará as operações no sistema eletrônico, durante a 
sessão pública do Pregão. 

g. - Serão desclassificadas as propostas eventualmente em desacordo com exigências deste Edital. 
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada, com registro no sistema, para 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

h. - Os preços contidos nas propostas ou lances são determinados para vigência por doze meses, 

conforme estabelece a lei, contado da data de fechamento do pregão de cada lote, com o 

acolhimento da proposta de menor preço. 

 
 

7. FORMULAÇÃO DE LANCES 

a. - A Sessão Pública de Lances terá início com a divulgação, pelo Pregoeiro, das propostas dos 

licitantes, por LOTE ÚNICO. 

b. A Sessão será realizada na Sede do Consórcio Público do Extremo Sul - RS, localizada na Rua 
Andrade Neves, nº 2077, andar 6. Contato pelo telefone (53) 3272.3842 ou (53) 981154948 

c. - Durante a Sessão Publica do Pregão Eletrônico, os licitantes visualizarão, em tempo real, os 

valores dos lances registrados, vedada a identificação do seu autor. 

d. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, por lote. 
e. - Somente será aceito lance cujo valor seja inferior ao de menor preço já efetuado e registrado 

no sistema. 

f. - Quando o proponente apresentar preço acima do valor de mercado, o Pregoeiro poderá 
desclassificar a proposta. 

g. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da fase competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances. 

i. -  O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a  sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados. 
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ii. - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a Sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá início somente após a comunicação expressa aos 

participantes. 

h. - Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance com menor 

valor total, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

i. - Depois de encerrada a fase de lances, com o julgamento formal das propostas pelo Pregoeiro, 

os licitantes não poderão desistir de suas propostas, nos termos dos lances efetuados, salvo se 
tiver havido erro evidente, a critério do pregoeiro, sob pena de sujeitarem-se às sanções 
previstas na legislação pertinente. 

 
 

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APÓS ENCERRAMENTO DA DISPUTA 

a. - A classificação das propostas válidas será feita pelo critério do menor preço por lote; será 

considerada vencedora, na fase de lances, a proposta de menor preço por lote respectivo, 

efetuando-se o registro dos lances dos demais proponentes, por ordem de classificação. O 

julgamento se dará pelo valor global do lote, entretanto é obrigatório sob pena de 

desclassificação que seja apresentado na planilha de preços os valores de cada unitário e total 

de cada item dos lotes, para eventual aquisição parcial ou de reposição avulsa de todo e 

qualquer item. 

b. - Entendendo o Pregoeiro que o valor do fechamento do lote não cobre os custos de 

fornecimento do objeto da licitação, promoverá diligência para examinar se a proposta é viável. 

c. - Na hipótese supra, será dada oportunidade ao licitante para, no prazo de 2 (dois) dias, 

comprovar a vantagem econômica da transação, sob pena de desclassificação da proposta. Em 
caso de desclassificação de proposta, o Pregoeiro procederá ao exame daquela com 
classificação imediata para, se for o caso, proclamá-la vencedora na fase de lances. 

d. - A proposta vencedora ajustada ao lance, juntamente com os documentos exigidos para 

habilitação, originais ou cópias autenticadas, deverá estar protocolada no Consórcio, na cidade 

de Pelotas/RS, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da divulgação do julgamento, em 

envelope lacrado e rubricado pelo proponente, de modo a assegurar a sua inviolabilidade, sob 

pena de desclassificação, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 

 
AO CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL – COPES. 

Rua Andrade Neves nº 2077, andar 6 

Pelotas, RS CEP Nº 96020 – 080 (A/C Pregoeiro) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME DA EMPRESA LICITANTE – CNPJ 



 

Rua Andrade neves – 2077 – 6 Andar 
Pelotas/RS 
96.020-080 

  

 

e. - A proposta deverá estar devidamente assinada pelo titular ou procurador da empresa, desde 

que anexada, neste último caso, a respectiva procuração, com poderes específicos. 

f. - A critério do Pregoeiro, o prazo acima poderá ser prorrogado, desde que não haja prejuízo ao 

interesse público. 

g. - Após a análise das propostas de preço e dos documentos de habilitação, o Pregoeiro anunciará 

o licitante vencedor de cada lote, abrindo prazo para eventuais recursos. 

 
 

9. HABILITAÇÃO DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

A comprovação da habilitação do licitante vencedor será efetuada mediante apresentação dos 

documentos adiante especificados, em original ou cópia autenticada por Tabelião ou serventuário 

designado, os quais devem acompanhar a proposta de preços; 

9.1 Documentos para a Habilitação Jurídica: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo - estatuto social, contrato social ou a sua consolidação e posteriores alterações 
contratuais, devidamente registradas na Junta Comercial - e no caso de sociedades por ações, 

estatuto social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados; 

9.2 Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante apresentação de Certidão Negativa de 

Débito, expedida pela Delegacia da Receita Federal. 

c) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da Jurisdição Fiscal do 

estabelecimento licitante. 

d) Certidões que comprovem a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 

por tempo de Serviço (FGTS). 

e) 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. 

9.3 Documentos para a Qualificação Técnica: 

9.3.1 Apresentação de atestado(s), que atendam em pelo menos 10% (dez porcento) o 

quantitativo máximo estimado, em nome da empresa licitante que comprovem que ter executado 
projeto compatível com o objeto deste edital. 
9.3.2   PROVA DE CONCEITO 

O vencedor do Certame será convocado pelo pregoeiro a realizar, no prazo não inferior a 2 (dois) dias 

úteis, uma Prova de Conceito para que seja verificada sua real capacidade técnica de atender aos 

requisitos do termo de Referência. 

9.4 Documentos para a Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do último exercício social, já exigíveis e apresentáveis 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, indispensável ao 
cumprimento das obrigações contratuais respectivas, vedada a sua substituição por balancete ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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balanço provisório, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de três 
meses da data de apresentação da proposta. Estes documentos devem conter, além da assinatura 

do Contador responsável, a assinatura do representante legal da empresa. 

b) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo foro competente da sede da empresa. 

9.5 Outros Documentos Necessários à Habilitação: 

a) Declaração do licitante, sob as penas da lei, de que inexistem quaisquer fatos impeditivos de sua 

habilitação no certame. 

b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 

modelo do Decreto Federal n° 4.358-02; 

c) Declaração de Idoneidade; 

 
A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, 

de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no ato da habilitação, declaração, firmada por contador, sob as 

penas da lei, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os 

documentos previstos neste edital. 

 

 
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

a. Caberá recurso nos casos previstos na legislação pertinente, devendo o licitante manifestar 

motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema 
Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances. 

b. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que 
o licitante quer sejam revistos pelo Pregoeiro. 

c. O licitante que manifestar a intenção de recurso e sendo a mesma aceita pelo Pregoeiro, 

disporá ele do prazo de três (3) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, por meio 

de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, que 

ficarão desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias. 
d. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de 

recurso e na possibilidade de adjudicação do objeto ao licitante vencedor. 

e. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

f. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

g. Não serão conhecidos os recursos intempestivos, bem como os encaminhados por fax, correios 

ou entregues pessoalmente. 

h. Decairá do direito de impugnar administrativamente o procedimento licitatório o licitante que, 
aceitando-o sem objeção, venha, depois do julgamento, apontar-lhe falhas ou irregularidades, 
hipótese em que qualquer impugnação não será recebida como recurso. 

i. A hipótese do item anterior não afasta o poder-dever do Consórcio de revisar seu próprios atos. 
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11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

a. Havendo renúncia expressa do direito de recorrer do julgamento das propostas, decorrido o 

prazo de recurso sem interposição ou julgados os recursos interpostos, o Pregoeiro submeterá o 

resultado do Pregão à autoridade competente para sua homologação. 

b. Homologado regularmente o resultado do certame, a autoridade competente adjudicará 

formalmente o objeto da licitação (registro dos preços) aos licitantes vencedores. 

c. Procedida a homologação, a autoridade competente do Consórcio enviará aos Municípios 

integrantes do processo o resultado da licitação e a cópia do ato ou atos de homologação, com 
vistas à posterior celebração dos contratos. 

 
 

12. DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 
 Prazo máximo de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da data de recebimento pela 

CONTRATADA da nota de empenho/ordem de entrega a ser expedida pelo CONTRATANTE. O 
prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação devidamente 
fundamentada pela empresa adjudicada e será concedido após análise da administração da 

contratante. A garantia, por conta do fornecedor, perdurará pelo prazo de duração do contrato. 

 
 

13. DO PAGAMENTO 

a. O pagamento do objeto do Contrato pelo Contratante será efetuado em 12 (doze) parcelas 
mensais de igual valor, sendo a primeira em até 10 (dez) dias corridos d a  e m i s s ã o  d a  

n o t a  f i s c a l e. Sua implementação se fará mediante Crédito em Conta Corrente 

Bancária, indicada pelo fornecedor. 

b. Não será efetuado qualquer pagamento ao fornecedor/Contratado enquanto houver pendência 
de liquidação de obrigação financeira decorrente de penalidade administrativa ou 

inadimplemento contratual. 

13.3 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

o pagamento será sustado, até que o Contratado adote as medidas saneadoras 
necessárias, sendo automaticamente alteradas as datas dos vencimentos, sem qualquer ônus 
para o Município Contratante. 

13.4 O município se obriga a efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados na Ata de 

Registro de Preços, seus aditivos e contrato; 

13.5 O município estará sujeito ao pagamento de multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

contrato nos casos em que os valores devidos a empresa contratada não sejam 
devidamente adimplidos na forma acordada. 

 
 

14. CRITÉRIOS DE REAJUSTE 
O valor do contrato não poderá ser reajustado e deverá ser pelo prazo de 12 (doze) meses. No 
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caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste ao 

preço proposto, deduzida eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-

financeiro, tendo como teto o indexador IGP-M ou outro indexador oficial que vier a substituí-lo. 

 

 
15. DAS PENALIDADES 

15.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de 
Contratado(a), as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) A deixar de apresentar a documentação exigida no certame durante o contrato: suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% sobre o 

valor estimado da contratação; 

b) Manter comportamento inadequado durante o contrato: afastamento e suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 

d) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 

e)  Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f)  Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 

contrato; 

g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

 

15.2      As penalidades serão registradas no cadastro do(a) Contratado(a), quando for o caso. 
 

15.3  Nenhum pagamento será efetuado pela Administração Municipal enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

 

 

16. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CONTRATAÇÕES COM ÓRGÃOS NÃO CONSORCIADOS NÃO 
PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREÇOS 

- A utilização de “carona de SRP” no processo de contratação pública Administração Pública segue 

rigorosamente um conjunto de regras, observando todas as etapas do processo de carona, desde o 
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pedido de adesão do órgão requerente até a formalização do contrato a fim de atingir tal objetivo. 

 

- Por essa complexidade, pela disposição de pessoal e tecnologia para gerir as caronas, e por conta das 
ações necessárias para possibilitar a ação solidária das Caronas o COPES instituiu a Taxa de 

Administração de Caronas.  

 

- A taxa servirá para cobrir o custeio destas atividades e fortalecer o Consórcio Público do Extremo Sul, 
para aprimorara a comunicação entre órgãos requerentes e a empresa, utilização de sistemas de 

memória digital e arquivamento físico de, materiais de expediente, e demais despesas correlatas aos 
serviços 

 
- O COPES também está inovando e disponibilizando uma ferramenta tecnológica para a gestão do 
quantitativo das caronas de registros de preços, automatizando o fluxo dos processos e das 
informações, dando maior transparência aos órgãos de fiscalização externa como o TCE/RS e quaisquer 
que sejam os interessados, buscando qualificar e aprimorar o atendimento de regras pertinentes ao 
fluxo de caronas do SRP, conforme estabelece o marco regulatório das compras públicas – Lei 8.666/93. 

 
Requisitos para caronas ao registro de preços para fornecimento de itens deste edital:  
 
a. Somente mediante anuência do COPES, no que couberem as condições e as regras estabelecidas 
legislação vigente, a ata de registro poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública que não tenha participado do certame licitatório;  

b. Sempre que autorizado e quando efetivado este tipo de contratação, será devido ao COPES pela 
empresa detendora da Ata de Registros, uma taxa de administração de 2% (dois por cento) sobre o valor 
total da venda contratada, de acordo com a Resolução nº 004/2020 do COPES; 

c. Em contratações firmadas com os municipios associados COPES - CONSÓRCIO PUBLICO DO EXTREMO 
SUL não ocorre carona e portanto não incidirá a cobrança de taxa; 

d. Será devido à taxa somente quando autorizado a carona pela empresa detentora da ata e efetivada a 
contratação pelo órgão aderente; 

e. Não haverá ônus financeiro aos órgãos aderentes, o pagamento da taxa ficará a cargo dos 
fornecedores detentores de atas do SRP – beneficiados pelas adesões; 

f. A existência de registro de preços não obriga a empresa a conceder carona e firmar contratações 
com outros órgãos além do COPES - CONSÓRCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL; 

g. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de gestão de atas de registro de preços 
implica o pagamento da taxa de administração. 

 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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a. - É facultado, ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase da 
licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do  processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta; 

b. - A critério dos Municípios Contratantes, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos 
ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1°, da lei nº 8.666/93; 

c. - A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 

Pregão Eletrônico, sujeitando-se, o licitante, às sanções dos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, pelas 

infrações neles previstas; 

d. - Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo 

Pregoeiro Oficial por meio de e-mail. 

e. - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em 

vigor. 

f. - O Consórcio não aceitará, sob nenhuma forma ou pretexto, a transferência de responsabilidade 
do licitante vencedor a terceiros. 

g. - Não havendo expediente no Consórcio, na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia 

útil subseqüente, na mesma hora e local; 

h. - O Consórcio se reserva o direito de revogar a presente licitação, no todo ou em parte, 

fundamentado  o  ato  respectivo  por  razões  de  interesse  público,  não  cabendo,  por  

isso,indenização de qualquer espécie aos interessados ou de anular o procedimento por razões de 

ilegalidade. 

  

 
Anexos do Edital : 

 
I   – TERMO DE REFERÊNCIA;  

II  – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

III – MINUTA DE ATA; 

IV – MINUTA DE CONTRATO: 

 
Pelotas, 16 de abril de 2021. 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
OBJETO 

 

O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o registro de preços, por meio de pregão eletrônico, 

para aquisição de Solução Híbrida Gamificada para ações TIC conforme especificações constantes no Anexo I do edital, 
para atender as necessidades dos municípios pertencentes ao CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL, durante o 
período de doze meses. 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS NA REGIÃO SUL POR MUNICIPIO. 

ARROIO DO PADRE 450 

ARROIO GRANDE 1.300 

CANGUÇU 5.300 

CAPÃO DO LEÃO 4.200 

CERRITO 874 

CHUI 370 

HERVAL 835 

JAGUARÃO 2.500 

MORRO REDONDO 720 

PEDRAS ALTAS 400 

PEDRO OSÓRIO 688 

PELOTAS 29.760 

PINHEIRO MACHADO 1.450 

PIRATINI 1.373 

RIO GRANDE 23.000 

SANTANA DA BOA VISTA 764 

SANTA VITÓRIA DO PALMAR 4.000 

SÃO JOSÉ DO NORTE 1.900 

SÃO LOURENÇO DO SUL 3.903 

TURUÇU 570 

TOTAL DE ALUNOS NA REGIÃO 84.357 
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Fará parate da Ata de Registro de Preços os quantitativos descritos na tabela abaixo: 
 

Solução Híbrida - Projeto Básico 

Etapa 
Qtde 
Componentes 
Curriculares 

Qtde 
Alunos 

Qtde 
Professores 

Qtde 
Gestores/Pedagogos 

Fundamental Anos Iniciais 10 44.000 2.200 

900 Fundamental Anos Finais 10 28.000 1.400 

EJA 10 8.000 400 

Solução Híbrida - Componentes Curriculares Individual - sem Dispositivos 

Etapa 
Qtde (máxima) de 

Componentes 
Curriculares 

Qtde Alunos 
Qtde Total de licenças de 

Componentes Curriculares 
Individuais 

Fundamental Anos Iniciais 15 44.000 660.000 

Fundamental Anos Finais 15 28.000 420.000 

EJA 15 8.000 120.000 

 

        Quando da solicitação de adesão à Ata, cada Município devera deixar claro a quantidade que pretende adquirir em 
cada item (Solução Híbrida – Projeto Básico ou Componente Curricular Individual; Aluno; Professor; Gestor/Pedagogo. 

        O contrato das licenças será anual, e os pagamentos serão realizados em 12 (doze) parcelas a partir da contratação. 
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                                                              ESPECIFICAÇÕES 

 
Item 1: Solução Híbrida de Ensino Gamificado para o Aluno 

Tipo de objeto: Serviço 

Unidade de medida:  Alunos 

Categoria: Custeio 

Especificação Técnica: 

 
 
1.A.    Disposições gerais: 

A empresa Contratada deverá disponibilizar, por meio de licença de uso, um ambiente de instruções gerais, 
acompanhado de banco de aulas interativas, sistema de postagens, sistema de trilha do saber, sala de aula online, 
sistema de avaliação digital online contendo relatórios e resultados sobre as avaliações, formação continuada de uso 
de softwares e equipamentos e abertura online de chamado técnico. No ambiente também deverá estar incluso um 
Sistema de Gestão Educacional com módulo de gestão escolar WEB, incluindo implementação, desenvolvimento e 
suporte aos usuários, bem como manutenção do sistema para o desenvolvimento da educação.  

A empresa contratada também deverá disponibilizar, para cada aluno, dispositivo adequado para utilização dos 
recursos do ambiente, tanto online quanto offline. 

Todos os sistemas devem possuir Interface de fácil assimilação e com excelente navegabilidade entre as telas e todos 
deverão, obrigatoriamente, serem na língua portuguesa. E devem: 

Permitir o acesso aos sistemas, de qualquer lugar, utilizando os recursos da internet e o uso de senhas de segurança 
com diferentes níveis de hierarquia. 
  Permitir a inclusão das informações pela Secretaria de Educação, através de um painel de controle disponível para 
acesso via senha, sem a interferência da equipe técnica da empresa contratada. 

A empresa contratada deve se comprometer com a formação para todos os profissionais da rede de ensino desta 
Secretaria, para utilização do Ambiente de Instruções Gerais, Gestão de Ensino. 

Também deve disponibilizar no mínimo 01 (um) Gerente Técnico, para atuar em todas as fases do PROJETO BÁSICO 
e atender as chamadas técnicas mensais. As chamadas deverão ser atendidas em um prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas; O Gerente Técnico responsável pelo contrato deverá: 

Possuir sólidos conhecimentos e experiência em administração de software, avançado conhecimento em informática, 
carteira de habilitação e veículo em condições de atender a totalidade da região, de forma a garantir o deslocamento 
entre as unidades escolares;  

Atuar em todas as fases do projeto e/ou tarefas, avaliando o seu desenvolvimento e promovendo ações que 
assegurem o cumprimento dos resultados contratados, prestar apoio técnico aos componentes de sua equipe, 
responder pela gestão de seus técnicos, coordenando as tarefas executadas e em execução, garantir a qualidade das 
tarefas dentro dos padrões e normas, através de indicadores de níveis de serviços, repassar o conhecimento 
necessário para a execução das tarefas previamente negociadas aos técnicos por ela alocadas, que venham a 
desempenhá-las e garantir os prazos de entrega dos serviços;  

A execução dos serviços e das atividades acima referidas serão feitas diretamente pelo pessoal disponibilizado pela 
CONTRATADA, atinentes ao objeto deste PROJETO BASICO. 

Disponibilização de serviços de Manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva do software educacional, 
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gestão e dos equipamentos envolvidos no projeto, durante todo o período contratual, atendendo a todas as demandas 
referentes às novas funcionalidades, decorrentes de mudanças da legislação vigente; 

A CONTRATADA deverá possuir uma equipe capacitada e/ou qualificada para customizar e dar suporte constante 
aos sistemas de acordo com as orientações da administração, após a implantação, desenvolvendo as atividades 
indicadas, com o objetivo de manter os sistemas sempre atualizados e adaptados para as necessidades desta 
Secretaria de Educação.  

Além de todo pessoal disponibilizado no município a CONTRATADA deverá ter à sua disposição equipe técnica 
qualificada para atendimento a CONTRATANTE. Os profissionais poderão ser funcionários registrados e/ou 
contratados desde que respeitadas às legislações vigentes em nosso país. O desejável é que sejam apresentados no 
mínimo:  

02 (dois) pedagogos; 
02 (dois) ilustradores; 
02 (dois) gerentes de sistemas; 
03 (três) programadores; 
01 (um) corretor de textos; 
02 (dois) animadores; 
01 (um) suporte técnico 

 
ATENDIMENTO CHAMADO TÉCNICO 

Atendimento ao chamado técnico de no máximo 48 (quarenta e oito) horas e a resolução do problema de no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis. O suporte técnico consiste na manutenção dos sistemas e equipamentos 
vinculados ao projeto básico, no menor espaço de tempo possível, de eventuais problemas ligados aos sistemas 
informatizados e equipamentos. 

2. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES: 
Os temas propostos no ambiente deverão seguir padrões e cores do município. 
O ambiente deve proporcionar 03 (três) níveis de hierarquia para acesso. Sendo: Administrativo, Secretaria e 

Alunos. 
 
 Na área do Aluno deverão estar disponíveis as seguintes funções: 
 
- Deve permitir acesso às aulas interativas e minigames atribuídas pelo administrador. Visualização das últimas 
tarefas realizadas. 
- Deve permitir acesso às trilhas de conhecimento atribuídas pelo administrador. 
- Deve permitir acesso às postagens realizadas pelos administradores. 
- Deve permitir acesso à tutoriais de formação. 
- Deve permitir acesso à área de jogos livres de internet que poderão ser atribuídos aos alunos pela secretaria de 
educação através de links de outros sites, 
- Deve permitir acesso às avaliações digitais disponíveis a serem feitas e aos resultados das últimas avaliações 
realizadas. 

 
Na área da Secretaria de Educação deverão estar disponíveis as seguintes funções: 
 
- Deve permitir acesso ao Banco de Aulas completo, últimas aulas adicionadas, painel de liberação de aulas para os 
alunos. 
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- Poderão acessar todas as matérias e níveis disponíveis no banco de aulas independente do ano em que estiverem 
lecionando. 
- O Ambiente de Instruções deverá permitir a liberação aos alunos de sua turma das aulas interativas de acordo com o 
interesse, para estimular o aprendizado em casa, uma vez que o aluno passará a ter acesso ao conteúdo digital 
ministrado de qualquer lugar usando dos atributos da internet através de seu login e senha próprios. O painel deverá 
informar a hora e a quantidade de vezes que cada aluno acessou o conteúdo atribuído. 
- Deve permitir acesso ao Sistema de Postagens. Permite atribuir materiais próprios para suas turmas. Assim como em 
uma rede social, os alunos podem comentar, ver vídeos e documentos, além de realizar atividade proposta pela 
postagem, com correção automática e geração de relatório de proficiência. 
- Deve permitir acesso ao Sistema de Trilha de Conhecimento. Funciona como uma linha do tempo para o aluno. As 
sequências didáticas devem ser organizadas de acordo com o interesse. Pode utilizar diversos tipos de mídia na 
criação de suas postagens. Além de arquivos como apresentações, vídeos próprios e de outros sites, estarão 
disponíveis aulas interativas, vídeo aulas e minigames.  
- Deve permitir acesso à área de solicitação de aulas sob demanda, com tutorial de solicitação e acompanhamento das 
solicitações. 
- Deve permitir acesso ao Sistema de Avaliação Digital. Ver a agenda de Avaliações criadas, visualizar/ imprimir os 
resultados das últimas avaliações de seus alunos, visualização de estatísticas das provas com possibilidade de geração 
de relatórios automáticos. 
- Deve permitir acesso ao Chat do sistema. Deve permitir enviar e receber mensagens entre administrador e 
secretaria. 
- Deve permitir acesso ao jogo Olimpíadas Culturais quando ativa.  
- Acesso a todas as turmas criadas. 
- Acesso ao painel administrativo do sistema. 
- Acesso ao controle do sistema de postagens. 

 
Na área do Administrativo deverão estar disponíveis as seguintes funções: 
 
- Cadastro de alunos e turmas. 
- Cadastro de usuários da secretaria, monitor educacional. 
- Geração de todos os relatórios da Avaliação Digital. 
- Relatórios sobre os acessos ao sistema. 
- Geração de Avaliação Digital, acesso ao Banco de Questões já cadastradas e inclusão de novas questões. 
- Acesso à inserção de informações públicas do site. Inserção de Informações sobre a unidade escolar, banners 
informativos, eventos escolares, enquetes, calendário escolar, galeria de fotos, galeria de vídeos, notícias por temas, 
índice de IDEB da escola. 
- Acesso ao acompanhamento de requisição de aulas sob demanda. 
- Cadastro e abertura de chamados técnicos. 
- Disponibilização na área do aluno, em jogos, através de links externos, Jogos Online Livres, desenvolvidos para 
estimular o aprendizado de forma lúdica e divertida. 
- Geração e disponibilização do jogo Olimpíadas Culturais para alunos ou administradores. 
- Geração de relatórios de proficiência dos alunos nas atividades. 
- Geração de relatórios de acesso individualização a cada usuário. 

O ambiente deverá ter guia de acesso rápido, fácil e simples para os usuários de nível administrador e aluno. 
O site deve ser responsivo permitindo o acesso via tablets, smartphones e computadores. 
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Prestação dos serviços necessários à implantação do sistema: Criação do Ambiente Online da Educação com o 
cadastramento de senhas para todos os administradores e alunos, formação inicial de administradores para uso das 
novas tecnologias e sistemas, disponibilização dos sistemas.  

Instalação, Manutenção e Hospedagem dos sistemas; 
Disponibilização no Ambiente Online da Educação das mais variadas informações a alunos, pais e educadores: fotos e 

informações da escola, informações sobre atividades culturais, imagens e eventos, notícias, artigos, enquetes, 
localização geográfica, índices de IDEB do município/estado.  

Deverá exibir gráficos com os comparativos de notas do IDEB dos últimos anos para cada unidade escolar e para o 
município/estado. 

Deverá possuir serviço de cadastramento de links úteis a serem exibidos na página home que permitem o 
direcionamento para qualquer outro site. Exemplo: Ministério da Educação, Governo do Estado e outros assim 
escolhidos pela secretaria de educação.  

Deverá permitir acesso aos sistemas integrados.  
O Ambiente de Instruções deve permitir a inserção de textos com fotos e links, vídeos e álbuns de fotos, assim como 

todos os eventos da escola e da administração poderão ser divulgados para a comunidade. A solução deve permitir a 
inclusão das informações através de um painel de controle disponível para acesso nível secretaria e administrativo. . 

Deverá possuir galeria de Notícias, Fotos, Vídeos, Eventos das Escolas e da Administração. 
Deverá exibir a todos os usuários acesso ao Calendário Escolar. O mesmo deverá ser alimentado pelo nível de acesso 

Secretaria. 
Deverá possuir lista e mapa que exiba a localização geográfica das unidades escolares, foto, endereço, telefone e 

nome do diretor de cada unidade. 
O Ambiente de Instruções deve permitir ao nível de acesso secretaria, a disponibilização aos alunos através do 

cadastramento de link externo, como por exemplo jogos livres de internet desenvolvidos para estimular o 
aprendizado de forma lúdica e divertida; esses jogos ou qualquer outro aplicativo, deverão após cadastramento estar 
disponíveis diretamente no ambiente na área de jogos do aluno. 

O ambiente deve permitir a abertura e acompanhamento de chamados técnicos pela secretaria e administração. 
O ambiente deve permitir ao nível de acesso administrador, a liberação aos alunos de sua turma, aulas interativas 

de acordo com o interesse da secretaria, para estimular o aprendizado em casa, uma vez que o aluno passa a ter acesso 
ao conteúdo digital ministrado em sala de aula de qualquer lugar usando dos atributos da internet através de seu login 
e senha próprios; 

Possibilitar a realização de videoconferências e interações, além dos recursos de áudio e vídeo, devem possuir as 
seguintes ferramentas: 
• Agendamento: ao iniciar ou agendar uma conferência, uma mensagem será enviada aos estudantes informando o 
horário e a data da interação por vídeos, a partir da qual os estudantes podem ingressar na sala da videoconferência. 
• Bate-papo: para envio de textos, links, etc. 
• Quadro branco: quadro compartilhado onde pode-se utilizar para ajudar em suas explicações. 
• Compartilhamento de tela: permite que compartilhe sua tela com os estudantes. 
• Controle do áudio e vídeo dos estudantes: pode silenciar os microfones e fechar a webcam dos estudantes, quando 
desejável. 
• Alerta de dúvida: equivalente a levantar a mão, os estudantes podem usá-lo para indicar que têm uma dúvida 
quando seu áudio estiver silenciado. 

Disponibilização de sistema de busca e pesquisa de Notícias dentro do Ambiente Online da Educação; 
Disponibilização de Banco de Aulas com o mínimo de 4.000 (quatro mil) aulas divididas em áreas de conhecimento; 

nas aulas interativas, em seu conteúdo, deverão constar textos explicativos, imagens, animações interativas e áudios, 
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bem como atividades de fixação interativas e com correção. As aulas deverão ter introdução mínima de 03 (três) 
páginas/slides e mínimo de 10 (dez) exercícios de fixação com correção para cada aula. 

Disponibilização de Banco de Quizzes com o mínimo de 60.000 (sessenta mil) quizzes compostos por questões de 
multipla escolha distribuidas entre as diferentes áreas de conhecimento alinhadas a BNCC;  

Disponibilização de Banco de Jogos com o mínimo de 500 jogos distribuidos entre as diferentes áreas de 
conhecimento alinhadas a BNCC;  

Disponibilização sistema online para SOLICITAÇÃO DE AULAS SOB DEMANDA VIA INTERNET: 
As Aulas sob demanda deverão ser solicitadas pela Secretaria Municipal de Educação ou Administradores, via 

Internet, em formulário disponibilizado no Ambiente Online da Educação. O Sistema de Pedido de Aulas deverá 
permitir a solicitação, acompanhamento e pesquisa via Internet no Banco de Dados. As aulas solicitadas à 
CONTRATADA serão de propriedade da mesma e poderão ser comercializadas para outros clientes. 

 
ESPECIFICAÇÃO DO MÓDULO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DIGITAL, BANCO DE AULAS INTERATIVAS. 

Sistema de Avaliação Digital, baseada nos Descritores de Habilidades, cujo objetivo deverá ser um sistema 
informatizado de avaliação que coloque a disposição da Secretaria Municipal de Educação e Alunos, informações 
necessárias para elaborar, aplicar e corrigir as avaliações. 

O Sistema de Avaliação deverá funcionar via Internet. Deverá possibilitar à Secretaria Municipal de Educação 
cadastrar as questões, montar a avaliação e disponibilizá-la nas unidades escolares contempladas, de forma que o 
aluno, a partir de seu número de matrícula, possa fazer e revisar a avaliação.  

O sistema deverá dispor de recursos multimídia, enriquecendo a criação de questões com inclusão de animações, 
sons e imagens. O Sistema deverá corrigir as avaliações e retornar o resultado ao aluno e aos gestores.  

Sistema de Avaliação deverá disponibilizar as questões aos alunos de forma randômica de forma com que a questão 
01 seja a questão 02 do outro aluno e assim por diante. As alternativas de resposta também devem ser randomizadas 
a cada aluno. Gerando maior segurança na aplicação das avaliações. 

Os dados da Avaliação deverão ser enviados para a Secretaria Municipal de Educação para processamento e geração 
dos relatórios automáticos.  

Para a criação das avaliações deverá ser observado os critérios mínimos de agendamento da avaliação. Data inicial e 
final, hora inicial e final, seleção das turmas tempo de execução e campo de instruções iniciais ao aluno. 

O Sistema de Avaliação Digital deverá disponibilizar minimamente: 
a) Médias: por aluno, por turma, por escola; 
b) Distribuição dos Alunos por Nível; 
c) Relação de Alunos para reforço, assinalando seu nível; 
d) Acertos por Questões; 
e) Distribuição percentual de alunos por respostas dadas em cada questão. 
f) Gráfico que demonstrem a evolução do aluno, da turma ou do nível. 
g) Comparativo entre turmas diferentes em uma mesma avaliação 
 
ESPECIFICAÇÃO DO BANCO DE AULAS INTERATIVAS; 

O Banco de aulas interativas deverá ser dividido em áreas de conhecimento e deverão constar textos explicativos, 
imagens, animações interativas e áudios, bem como atividades de fixação gamificadas e interativas com correção 
automática. Deverão constar em todas as aulas textos explicativos, imagens, animações interativas e áudios. Deverão 
atender as seguintes exigências: 
a) Ter introdução com conteúdos mínima de 05 páginas/slides e mínimo de 10 exercícios gamificados de fixação com 
correção automática para cada aula. 
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b) O Banco de Aulas deve ser baseado no PCN e na LDB com no mínimo 2.000 aulas. 
c) Apresentar sugestões de atividades para utilização dos conteúdos e ferramentas ofertados. Os roteiros deverão 
estar organizados por temas, áreas do conhecimento e níveis de ensino e devem conter links que remetam 
diretamente aos conteúdos e ferramentas a serem utilizados em cada atividade. 
d) Deverão ser disponibilizadas on-line via Internet.  
e) As aulas on-line via Internet deverão ser hospedadas sob a responsabilidade da CONTRATADA utilizando serviços e 
equipamentos com a mais recente técnica e software que o mercado atual fornece.  
f) O domínio do Ambiente de Instruções, desde que esteja disponível, será escolhido pela CONTRATANTE, sendo de 
sua exclusiva e inteira responsabilidade a denominação conferida, bem como as divisões e/ou subdivisões 
eventualmente criadas; 
g) Os conteúdos das aulas digitais deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da 

semana online e off-line; 

h) A CONTRATADA deverá disponibilizar o Banco de Aulas Interativas com no mínimo de 2.000 aulas de acordo com 
os conteúdos/áreas curriculares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental  I e II.  
 
DETALHAMENTO DA ESPECIFICAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL (ADMINISTRATIVO) 

O sistema deverá ser instalado apenas quando não houver sistema administrativo já existente; caso haja a intenção de 

instalação, os sistemas devem se complementar, se interligar para o pleno funcionamento dos mesmos. O Módulo 

Administrativo deve permitir a opção de integração com o sistema existente no caso de desejo do órgão. Onde já existir 

Sistema Administrativo este módulo não se aplica. 

A instalação a partir deste ponto será apenas para órgãos que não possuem sistema de gestão instalado. 
O sistema a ser instalado deverá compreender as escolas envolvidas no projeto e a Secretaria de Educação as quais 

deverão ser interligadas entre si. 
O sistema de gestão deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana online; 

 
Regras para cadastramento  de pessoas (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 

O sistema a ser instalado deverá permitir ter um cadastro único de pessoa para ser utilizado em todos os módulos, 
todas as escolas e demais unidades.  

A base de cadastro do pai, mãe, profissional, aluno e usuário de sistema devem seguir as mesmas características e 
serem realizadas unicamente no sistema, utilizando-se das seguintes regras: 
1.1. Para cadastrar uma pessoa o sistema instalado deverá ter no mínimo, como campo obrigatório, os dados 

Nome, Data Nascimento, Sexo, Raça/cor, Nome da Mãe ou do pai, e Naturalidade. 

1.2. Permitir adicionar pelo menos o telefone residencial e o celular da pessoa. 

1.3. Permitir o lançamento de documentos da pessoa, tais como CPF, Certidão de nascimento, e NIS. 

1.4. Uma pessoa para ser cadastrada no sistema deverá ter um endereço. 

1.5. Após informar um endereço completo, o sistema deverá localizar este endereço e exibir visualmente através 

de um mapa de dados cartográficos. 

1.6. As coordenadas deste endereço deverão ser armazenadas para utilização no transporte escolar, cadastro 

escolar, e outros módulos que necessitam destes dados. 

1.7. O mapa cartográfico deverá permitir a visualização via satélite e a visão da rua deste endereço, 

possibilitando alterar a geolocalização da coordenada para melhor precisão dos dados. 
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Módulo Cadastro básico (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 

O sistema deverá permitir que sejam cadastradas informações sobre endereços do município, para armazenamento 
de informações de Logradouros e Bairros, onde poderão ser utilizados tanto no cadastro de alunos,  profissionais e 
usuários e demais informações, onde haja necessidade de utilização de endereços, obedecendo às seguintes regras: 

 
1.1. Cadastrar Bairros - O sistema deverá permitir cadastrar os bairros que compõem o município, permitindo 

lançar no mínimo o nome do bairro, zona residencial, e cidade. 

1.1.1. A cidade deve ser uma informação previamente importada para o sistema, necessitando apenas selecioná-la. 

1.1.2. A zona residencial pode ser urbana ou rural. 

 
1.2. Cadastrar Logradouros - O sistema deverá permitir cadastrar os logradouros que compõem o município, 

permitindo lançar no mínimo o CEP, nome do logradouro, e bairro. 

1.2.1. O bairro deve ser uma informação previamente cadastrada no cadastro de bairros. 

 
Módulo Administrativo (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 

Este módulo objetiva a configuração da carga inicial do sistema, contendo todos os cadastros de dados e 
personalizações pertinentes a Rede de Ensino. Serão lançadas as Informações das Escolas, Usuários, Anos letivos, 
Eventos e Feriados que compõem o Calendário Escolar; Níveis de Ensino, Anos de Escolaridade, Quadros Curriculares 
e Instrumentos de Avaliação que indicam as Definições de Ensino utilizadas no Município, além de configurar e 
replicar o calendário escolar em toda rede de ensino. A contratada deverá garantir que a carga inicial do sistema, 
contendo todos os cadastros de dados e informações pertinentes a toda Rede Municipal de Ensino, se mantenha 
organizado e estruturado. 

 
1.1. Importação das tabelas auxiliares do Educacenso - O sistema deverá permitir a importação das tabelas 

auxiliares, disponíveis no site do INEP para realização do último Educacenso 
(http://sitio.educacenso.inep.gov.br). 

1.1.1. O sistema deverá permitir que sejam importados no mínimo as tabelas auxiliares de países, unidades 
federativas, municípios, distritos, cartórios, órgãos regionais de ensino, órgãos emissores de identidade, tipo de 
atividades complementares, tipo de atendimento especializado, instituições de ensino superior, cursos de 
formação superior, cursos de educação profissional. 

1.1.2. O sistema deverá permitir que qualquer usuário que contenha as devidas permissões de acesso, efetue login 
no sistema e realize a importação. 

1.1.3. O sistema deverá permitir que a importação destas tabelas sejam realizadas através da conversão do arquivo 
em seu formato original para o formato CSV ou qualquer outro formato que permita o usuário realizar a 
importação. 

1.1.4. Para cada tabela que for importada, o sistema deverá notificar o usuário do formato na qual a tabela deverá 
ser anexada para importação, o caractere de separação dos campos e a sequência dos campos que devem estar 
disponibilizados no arquivo. 

1.1.5. Após a importação de cada tabela auxiliar, o sistema deverá exibir ao usuário que realizou a importação um 
quantitativo de registros importados para cada tabela. 
 

http://sitio.educacenso.inep.gov.br/
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1.2. Importação das Escolas, Profissionais e Alunos do Educacenso - O sistema deverá permitir a importação 
do arquivo de migração do Educacenso, contendo todas as escolas, alunos enviados no último Censo Escolar, 
disponibilizados pelo MEC através do endereço eletrônico: (http://educacenso.inep.gov.br). 

1.2.1. O sistema deverá permitir que qualquer usuário que contenha as devidas permissões de acesso, efetue login 
no sistema e realize a importação. 

1.2.2. O sistema deverá permitir anexar o arquivo de importação único, contendo todas as informações da rede 
municipal, conforme último Censo Escolar. 

1.2.3. O sistema deverá dividir o arquivo, onde será possível importar separadamente as escolas, alunos e 
administradores. 
 

1.3. Secretaria - O sistema deverá permitir lançar informações cadastrais da SME, incluindo sua localização, 
CNPJ, gestores atuais, e ainda a inclusão do Brasão do Município e a Logo utilizada na atual administração. Estas 
imagens importadas para o sistema devem ser automaticamente alteradas e exibidas em todos os relatórios que o 
sistema gerar. 
 

1.4. Escola – O sistema deverá permitir cadastrar todos os dados relacionados à escola, bem como informações 
pertinentes da situação de funcionamento, órgão regional de ensino, diretor atuante, e todas as informações de 
infraestrutura da escola, preenchendo todos os requisitos necessários para geração do arquivo de migração ao 
Educacenso, conforme leiaute de migração do último Censo Escolar. 
 

1.5. Perfil – O sistema deverá permitir a criação de vários perfis de acesso, separados por módulos ou 
funcionalidades. O sistema não deverá aceitar que os usuários manipulem informações que não tenham 
permissão de acesso. 
 

1.6. Usuários - O sistema deverá permitir efetuar o cadastro dos usuários do sistema utilizando de pessoas 
previamente cadastradas na base de dados ou efetuando seu cadastro desde o início. 

1.6.1. Para cadastrar um usuário que já esteja no sistema como uma pessoa, o sistema deverá permitir que se 
busque esta pessoa pelo nome, digitando apenas uma parte do nome ou por completo. 

1.6.2. Ao buscar uma pessoa que esteja previamente cadastrada, o sistema deverá exibir todos os seus dados 
cadastrais automaticamente, inclusive informações de endereço. 

1.6.3. Para finalizar o cadastro de usuários, o sistema deverá permitir que se escolha um perfil de acesso e que se 
vincule uma ou várias unidades, conforme necessidades de acesso do usuário. 

1.6.4. O perfil de acesso deverá ser previamente cadastrado no cadastro de perfis. 
1.6.5. As unidades deverão ser previamente cadastradas no cadastro de escolas e secretaria de educação. 

 
1.7. Anos Letivos - O sistema deverá permitir cadastrar os anos letivos com seu respectivo período letivo, 

utilizado para elaboração de calendários escolares e separação de modalidades de ensino. 
1.7.1. O sistema deverá permitir vincular cada ano letivo às unidades escolares que poderão utilizá-los. 
1.7.2. O sistema deverá permitir a qualquer momento, criar um ano letivo, possibilitando a replicação para o ano 

letivo novo de eventos, feriados, documentos para matrícula, salas, anos de escolaridade, e quadros curriculares 
que foram cadastrados no ano letivo anterior, garantindo persistência das configurações. 

1.7.3. O sistema deverá permitir que se lance vários anos letivos para um mesmo ano, permitindo assim, que 
separe todas as modalidades de ensino pertencentes ao ano, como as modalidades EJA semestrais. 

1.7.4. O sistema deverá permitir lançar um ano letivo em qualquer período de data, independente do mês ou ano, 

http://educacenso.inep.gov.br/
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podendo iniciar no meio de um ano e terminando em outro. 
1.7.5. Todas as informações que são únicas e exclusivas do período escolar do aluno, deverá ser vinculada ao ano 

letivo que foi cadastrado. 
 

1.8. Níveis - O sistema deverá permitir que se lance todos os níveis de ensino utilizados na rede municipal de 
educação. 
 

1.9. Anos de escolaridade - O sistema deverá permitir cadastrar todos os anos de escolaridade exigidos pelo 
MEC, de acordo com a base nacional comum, permitindo que a secretaria cadastre uma nomenclatura 
específica  para o mesmo, ou seja, especifique um nome próprio utilizado pelo município, sem perder a ligação 
com a etapa de ensino utilizada pelo MEC. 

1.9.1. O sistema deverá permitir que seja informado,  no cadastro do ano de escolaridade, qual o seu ano de 
escolaridade anterior, criando uma relação das etapas de ensino na qual o aluno deverá estudar. 

1.9.2. Todos os anos de escolaridade deverão pertencer a um nível de ensino previamente cadastrado no sistema. 
1.9.3. Cada ano de escolaridade deverá ter sua respectiva quantidade de aulas semanais, e duração do módulo aula. 
1.9.4. Todos os anos de escolaridade poderão ter processos avaliativos independentes, que podem ser através de 

pontos, conceitos, pontos e conceitos, ou porcentagens. 
1.9.5. O sistema deverá conhecer a idade ideal para o aluno está frequentando determinado ano de escolaridade. 

Esta idade será utilizada para gerar demonstrativos de distorção de idade, e sugerir qual o ano de escolaridade 
ideal para realizar a inscrição do aluno no módulo de cadastro escolar. 

1.9.6. Cada ano de escolaridade poderá ser configurado para lançamento de faltas por dia ou por matéria, 
atendendo as necessidades principalmente das turmas de anos iniciais e finais do ensino fundamental. 
 

1.10. Eventos - O sistema deverá permitir lançar todos os eventos que poderão ser utilizados pelas unidades 
escolares durante o ano letivo. 

1.10.1. Os eventos deverão ser do tipo Letivo, Escolar ou Recesso, no qual irá influenciar na elaboração e contagem 
de dias do calendário escolar e de toda documentação escolar dos alunos. 

1.10.2. Os eventos terão validade somente no ano letivo no qual foi cadastrado, não podendo ser visualizado em 
outros anos letivos. 
 

1.11. Feriados - O sistema deverá permitir lançar todos os feriados que deverão ser atualizados automaticamente 
nos calendários das unidades escolares, durante o ano letivo. 

1.11.1. Os feriados terão validade somente no ano letivo no qual foi cadastrado, não podendo ser visualizado em 
outros anos letivos. 
 

1.12. Calendários Escolares - O sistema deverá permitir que a Secretaria de Educação cadastre os calendários 
escolares que serão utilizados em toda a rede de ensino. 

1.12.1. Para gerar o calendário escolar o sistema deverá permitir lançar os períodos letivos e escolares de vigência. 
1.12.2. O sistema deverá permitir a criação de calendários por anos de escolaridade, através da nomenclatura 

específica do município, permitindo que se vincule um ou vários anos de escolaridade, respeitando o começo e 
fim de cada período determinado pela SME. 

1.12.3. No mesmo calendário escolar, o sistema não poderá permitir que se vincule mais que uma vez o mesmo ano 
de escolaridade. 

1.12.4. Todos os processos referentes ao lançamento de notas e faltas deverão identificar entre vários calendários 
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escolares, qual o correspondente ao seu ano de escolaridade e validar as datas utilizadas para não ultrapassar os 
valores das etapas bem como os dias letivos. 

1.12.5. O sistema mostrará, numa mesma tela, o calendário completo do período letivo, mostrando apenas os meses 
vigentes de acordo com ano letivo selecionado, destacando os eventos, etapa, feriados, recessos, mostrar também, 
nesta mesma tela, as legendas destes. Estes destaques serão exibidos nos dias, dentro do mês, de forma clara, sem 
abrir outra tela, ou mesmo atualizar. 

1.12.6. Na visualização do calendário, o sistema deverá permitir exibir automaticamente todos os feriados 
previamente cadastrados no ano letivo logado. Quando apontar o mouse para o dia de um feriado específico, o 
sistema deverá apresentar a descrição do feriado, sem necessidade de nenhum clique para tal ação. 

1.12.7. Na visualização do calendário, após ter gerado o calendário, O sistema deverá permitir o lançamento de 
todas as etapas pertencentes ao calendário, bastando para isto, selecionar visualmente no calendário, as datas 
correspondentes ao início e fim da etapa escolar e lançar as informações referentes ao valor total da nota na etapa 
e a média para aprovação. 

1.12.8. Na visualização do calendário, o sistema deverá permitir o lançamento de todos os eventos pertencentes ao 
calendário, bastando para isto que selecione visualmente no calendário, as datas correspondentes ao início e fim 
do evento escolar e selecionar um evento previamente cadastrado. 

1.12.9. O sistema deverá permitir exibir automaticamente após seus lançamentos, todas as etapas, eventos, recessos, 
feriados nacionais e municipais, durante o ano letivo, bem como, destacar diferenciadamente as etapas, eventos, 
recessos, feriados e qualquer outra atividade inclusa dentro do calendário. 

1.12.10. Após definir os calendários oficiais, o sistema deverá permitir que a Secretaria de Educação replique os 
calendários para as escolas que irão utilizá-los. 

1.12.11. Após a replicação, as escolas poderão acessá-lo e realizar alterações para atender suas peculiaridades, não 
interferindo nos calendários das outras escolas. 
 

1.13. Configurar recuperações - O sistema deverá permitir a secretaria de educação configurar as recuperações 
trabalhadas na rede de ensino, conforme regras descritas abaixo: 

1.13.1. O sistema deverá permitir configurar recuperações apenas após cada etapa. 
1.13.2. O sistema deverá permitir configurar apenas a recuperação anual. 
1.13.3. O sistema deverá permitir configurar apenas recuperações semestrais. 
1.13.4. O sistema deverá permitir configurar recuperações após cada etapa mais uma recuperação anual. 
1.13.5. O sistema deverá permitir configurar recuperações semestrais mais uma recuperação anual. 
1.13.6. As recuperações deverão ser inseridas dentro do calendário escolar para registrar suas datas de aplicação. 
1.13.7. A secretaria de educação deverá configurar os pontos distribuídos e média de aprovação de cada 

recuperação. 
1.13.8. O sistema deverá conhecer quais os anos de escolaridade que trabalham com cada recuperação cadastrada, 

não aplicando recuperação para turmas que não participam de todas ou  determinadas recuperações. 
1.13.9. A secretaria de educação poderá configurar qual a regra a ser aplicada para cada recuperação, onde poderá 

prevalecer a nota da recuperação independente da nota obtida pelo aluno na etapa, ou o sistema analisar qual das 
duas notas é de maior valor e considerá-la como sua nota final. 

1.13.10. O sistema deverá permitir que a secretaria de educação configure para cada recuperação cadastrada, se a 
nota recuperada do aluno poderá ser superior ao valor da média aplicada na etapa, semestre, ou do ano letivo, 
conforme tipo de recuperação. 
 

1.14. Conceitos - O sistema deverá permitir cadastrar os tipos de conceito que poderão ser utilizados pela Escola 
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para aplicar os processos avaliativos. 
 

1.15. Documentos necessários para matrícula - O sistema a ser instalado deverá permitir lançar todos os 
documentos necessários para se efetuar a matrícula dos alunos na rede municipal de ensino. Podendo a secretaria 
lançar quantos documentos forem necessários. 

1.15.1. O coordenador do sistema poderá definir quais os documentos serão obrigatórios ou opcionais para cada 
ano de escolaridade. 

1.15.2. Após lançar um documento, o sistema a ser instalado deverá adicioná-lo automaticamente no cadastro de 
matrículas dos alunos. 

1.15.3. O sistema a ser instalado deverá exibir uma notificação de todos os alunos que estão devendo algum 
documento exigido para efetuar sua matrícula na escola. 

1.15.4. O sistema não deverá exibir uma notificação para os documentos definidos como não obrigatórios. 
 

1.16. Modelos de ficha de matrícula - O sistema deverá permitir cadastrar as perguntas que serão respondidas 
na matrícula dos alunos. 

1.16.1. As perguntas deverão possuir duas opções de resposta, que pode ser por texto grande ou única escolha. 
1.16.2. Texto grande significa que a resposta será um texto livre. 
1.16.3. Única escolha significa que a resposta deverá ser escolhida dentre as opções disponíveis. 
1.16.4. O sistema deverá permitir cadastrar os modelos de ficha de matrícula utilizados na rede de ensino. 
1.16.5. Para cadastrar os modelos de ficha de matrícula, o sistema deverá exibir uma barra de ferramenta para 

formatação de texto, onde seja permitido escolher pelo menos a fonte, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, 
marcadores e numeração. Deverá ser possível também inserir quebras de página, dividindo manualmente o 
conteúdo em duas ou mais páginas. 

1.16.6. Após esta barra de ferramenta o sistema deverá exibir uma página para elaboração do modelo de ficha de 
matrícula, onde será possível escrever informações em texto livre, buscar perguntas previamente cadastradas, e 
buscar dados utilizados na ficha. 

1.16.7. Após salvar o modelo de ficha, será possível visualizar um modelo de impressão, contendo o cabeçalho 
padrão e todos os textos mapeados com um exemplo do que será buscado. 

1.16.8. Todas as perguntas e dados que podem ser utilizados na elaboração da ficha deverão ser documentados. 
 

1.17. Modelos de Ficha Individual - O sistema deverá permitir que seja elaborado diversos modelos que serão 
utilizados conforme necessidade. 

1.17.1. Estes modelos de ficha individual deverão ser de fácil elaboração ao ponto de serem criados pelos 
coordenadores na SME, sem a necessidade de qualquer tipo de programação para elaborar o documento. 

1.17.2. A elaboração destes modelos de ficha individual deverão ser realizados através de uma ferramenta para 
formatação de texto integrada ao sistema, onde será permitido escolher pelo menos a fonte, tamanho, negrito, 
itálico, sublinhado, marcadores e numeração. 

1.17.3. Deverá ser possível inserir quebras de página, dividindo manualmente o conteúdo em duas ou mais páginas. 
1.17.4. Deverá ser possível escrever informações em texto livre. 
1.17.5. Deverá ser possível buscar dados armazenados no sistema que serão utilizados na ficha, contendo no 

mínimo o nome da escola e endereço da escola; nome do aluno, sexo, data de nascimento, naturalidade, filiação, 
ano da matrícula, turma, ID INEP, e nível de ensino; quantidade de dias letivos anuais e cursados; carga horária 
anual e cursada; e todas as informações de desempenho obtido pelo aluno, separado por etapa e disciplinas 
cursadas. 
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1.17.6. Todos os dados armazenados no sistema que serão utilizados para elaboração da ficha deverão ser 
mapeados e documentados. 

1.17.7. Após salvar os modelos, será possível visualizar o modelo de impressão, contendo o cabeçalho padrão e 
todos os dados armazenados no sistema, com um exemplo do que será exibido. 
 

1.18. Modelos de Histórico escolar - O sistema deverá permitir que seja elaborado diversos modelos que serão 
utilizados conforme necessidade. 

1.18.1. Estes modelos de histórico escolar deverão ser de fácil elaboração ao ponto de serem criados pelos 
coordenadores na SME, sem a necessidade de qualquer tipo de programação para elaborar o documento. 

1.18.2. A elaboração destes modelos de histórico deverão ser realizados através de uma ferramenta para formatação 
de texto integrada ao sistema, onde será permitido escolher pelo menos a fonte, tamanho, negrito, itálico, 
sublinhado, marcadores e numeração. 

1.18.3. Deverá ser possível inserir quebras de página, dividindo manualmente o conteúdo em duas ou mais páginas. 
1.18.4. Deverá ser possível escrever informações em texto livre. 
1.18.5. Deverá ser possível buscar dados armazenados no sistema que serão utilizados no histórico, contendo no 

mínimo o nome da escola e endereço da escola; nome do aluno, sexo, data de nascimento, naturalidade, filiação, 
último ano cursado, último ano de escolaridade cursado, ID INEP, e nível de ensino; todas as informações de 
desempenho final obtidos pelo aluno, separado por ano de escolaridade e disciplina; Ano de conclusão de cada 
ano de escolaridade cursado; quantidade de dias letivos de cada ano de escolaridade cursado; nome da escola que 
cursou cada ano de escolaridade; e município e estado da escola que cursou cada ano de escolaridade. 

1.18.6. Todos os dados armazenados no sistema que serão utilizados para elaboração do histórico escolar deverão 
ser mapeados e documentados. 

1.18.7. Após salvar os modelos, será possível visualizar o modelo de impressão, contendo o cabeçalho padrão e 
todos os dados armazenados no sistema, com um exemplo do que será exibido. 
 

1.19. Resoluções - O sistema deverá permitir que a Secretaria de Educação cadastre e personalize a resolução 
vigente, contendo no mínimo as seguintes configurações: 

1.19.1. O sistema deverá permitir que seja configurado qual o modelo de ficha de matrícula será utilizado para cada 
ano de escolaridade, imprimindo as fichas nas escolas conforme modelos definidos. 

1.19.2. O sistema deverá permitir que seja configurado qual o modelo de ficha individual será utilizado para cada 
ano de escolaridade, imprimindo as fichas nas escolas conforme modelos definidos. 

1.19.3. O sistema deverá permitir que seja configurado qual o modelo de histórico escolar será utilizado para cada 
nível de ensino, imprimindo os históricos nas escolas conforme modelos definidos. 

1.19.4. O sistema deverá permitir escolher qual o modelo de correspondência que será utilizado no cadastro escolar, 
imprimindo as correspondências conforme modelo selecionado. 

1.19.5. O sistema deverá permitir escolher para cada ano de escolaridade se o lançamento de conteúdos ministrados 
e observações serão diários ou mensais. 

1.19.6. O sistema deverá permitir informar quais os ciclos de ensino que serão trabalhados em cada modalidade de 
ensino. 

1.19.7. O sistema deverá permitir informar qual ciclo de ensino cada ano de escolaridade trabalha. 
1.19.8. O sistema deverá permitir criar uma nova resolução vigente, alterando todas as configurações acima 

apresentadas. 
 

1.20. Personificar usuários - O sistema deverá fornecer condições dos coordenadores da Secretaria de 
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Educacenso obterem a visão de acesso de qualquer outro usuário da rede de ensino, sem a necessidade de saber 
suas informações de acesso. 

1.20.1. Esta personificação deverá ser solicitada e justificada. 
1.20.2. O coordenador do sistema poderá autorizar ou negar a personificação. 
1.20.3. Para autorizar o coordenador do sistema deverá informar o período de validade desta personificação. 
1.20.4. Após autorizar, o usuário solicitante poderá acessar e obter a visão de acesso do usuário solicitado. 
1.20.5. Após o término do período de validade da personificação, o sistema deverá impedir acesso a personificação 

vencida. 
 

Módulo Cadastro Escolar (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
Este módulo do sistema será responsável em cadastrar todos os candidatos que aspiram uma matrícula em uma 

escola da rede municipal de ensino, minimizando a fila nas escolas. Deverá permitir que a confirmação da vaga seja 
enviada através de correspondências, e-mails ou SMS e ainda possibilitar que o candidato contemplado consiga uma 
vaga em uma escola mais próxima de sua localidade, respeitando as parametrizações e regras pré-definidas no 
sistema. 
1.1. Início e parametrizações do Cadastro Escolar - O sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro 

escolar, lançar as datas correspondentes ao início e término do cadastro, incluindo a data de referência, que será 

usada para estimar o ano de escolaridade que melhor se ajusta à idade do candidato, na data que referencia o 

limite de efetivação das matrículas nas escolas. 

1.1.1. As datas início e término do cadastro, deverão ser inseridas no começo do processo e poderão ser alteradas 

até iniciar o período de inscrição. 

1.1.2. O sistema deverá sempre checar estas datas automaticamente antes de permitir ao cadastrador realizar a 

inscrição do candidato, não permitindo que efetue a inscrição fora do período de datas estabelecido. 

1.1.3. O sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar na SME, parametrizar a possibilidade de se 

continuar as inscrições do candidato, após o término do prazo estabelecido e adicionado ao sistema. 

1.1.4. O sistema deverá permitir a parametrização pelo coordenador do cadastro escolar, na SME, antes mesmo de 

iniciar as inscrições do candidato, a obrigatoriedade do preenchimento da segunda e terceira opção de escola na 

ficha de inscrição, a ser realizada pelo cadastrador nas unidades escolares, para que no ato da inscrição do 

candidato, o sistema torne obrigatório, ou não, informar a segunda e/ou a terceira opção de escola, dentre as três 

opções de escolas definidas pela SME como opção de vaga para o candidato. 

1.1.5. Esta obrigatoriedade poderá ser alterada a qualquer momento pelos coordenadores do cadastro escolar na 

SME, alterando instantaneamente as obrigatoriedades nas fichas de inscrição que estão sendo realizadas e as 

próximas. 

1.1.6. O sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar na SME, antes do início das inscrições do 

candidato, definir a um ou vários anos de escolaridade previamente incluídos no sistema, períodos de datas início 

e término distintos, onde o sistema deverá bloquear a realização da inscrição do candidato pelos cadastradores, 

quando a data de acesso ao sistema estiver fora dos períodos de datas definidos para o ano de escolaridade 

selecionado ao candidato. 

1.1.7. Os períodos de datas não poderão extrapolar os períodos início e fim do cadastro escolar. 

1.1.8. Os anos de escolaridade selecionados deverão ser únicos, não podendo repetir no período e entre os 
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períodos criados. 

1.1.9. O sistema deverá sempre olhar para estas datas antes de permitir ao cadastrador realizar a inscrição do 

candidato, não permitindo que efetue a inscrição fora do período de datas estabelecido. 

1.1.10. A cada agrupamento de anos de escolaridade com suas respectivas datas início e término de validade, o 

sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar na SME, escolher se deseja apenas notificar o 

cadastrador, no ato das inscrições, informando que o ano de escolaridade está fora do período de vigência, ou se o 

sistema irá impedir o cadastrador de realizar a ficha de inscrição fora do prazo. 

1.1.11. O coordenador poderá alterar esta parametrização a qualquer momento, atualizando instantaneamente nas 

fichas de inscrição que estão sendo realizadas e as próximas. 

1.1.12. O sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar, na SME, antes do início das inscrições do 

candidato, definir especificamente para pessoas com necessidades especiais, períodos de datas início e término 

distintos, onde o sistema deverá bloquear a realização da inscrição do candidato, quando a data de acesso ao 

sistema estiver fora dos períodos de datas cadastrados para o ano de escolaridade selecionado ao candidato. 

1.1.13. Os períodos de datas não poderão extrapolar os períodos início e fim do cadastro escolar. 

1.1.14. As datas início e término do cadastro, deverão ser inseridas no começo do processo e não poderão mais ser 

alteradas. 

1.1.15. O sistema deverá sempre olhar para estas datas antes de permitir ao cadastrador realizar a inscrição do 

candidato, não permitindo que efetue a inscrição fora do período de datas estabelecido. 

1.1.16. Para pessoas com necessidades especiais, o sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar na 

SME, escolher se deseja apenas notificar o cadastrador, no ato das inscrições, informando que o ano de 

escolaridade está fora do período de vigência ou se  o sistema irá impedir o cadastrador de realizar a ficha de 

inscrição fora do prazo. 

1.1.17. O coordenador poderá alterar esta parametrização a qualquer momento, atualizando instantaneamente nas 

fichas de inscrição que estão sendo realizadas e as próximas. 

1.1.18. O sistema deverá permitir que o cadastrador realize a inscrição de um candidato com necessidades especiais, 

mesmo que o ano de escolaridade selecionado ao candidato esteja fora do período de vigência, com a condição 

que, a inscrição, esteja dentro do período de validade, incluído na parametrização específica para pessoas com 

necessidades especiais. 

1.1.19. O sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar na SME definir especificamente para pessoas 

com necessidades especiais, se a unidade escolar na qual o cadastrador está realizando a inscrição do candidato, 

será definida obrigatoriamente como a primeira opção de escolha de escola ou se o cadastrador poderá escolher 

outras escolas. O coordenador poderá alterar esta parametrização a qualquer momento, atualizando 

instantaneamente nas fichas de inscrição que estão sendo realizadas e as próximas. 

1.1.20. O sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar na SME, escolher para pessoas com 

necessidades especiais, se, no ato da inscrição a realizar pelos cadastradores nas unidades escolares, o sistema 

deverá gerar a matrícula deste candidato automaticamente, contemplado-o a uma vaga ou se deverá passar pelo 

crivo dos gestores do cadastro escolar, na SME, para sua contemplação. O coordenador poderá alterar esta 

parametrização a qualquer momento, atualizando instantaneamente nas fichas de inscrição que estão sendo 
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realizadas e as próximas. 

 

1.2. Definição das Regiões - O sistema instalado deverá permitir criar todas as regiões, de modo que possa 

separar o município em grandes grupos de logradouros, adicionando a cada região um ou vários logradouros. 

1.2.1. Estas regiões definirão quais as escolas estão mais próximas do endereço do candidato, organizando, dessa 

maneira, os alunos pela proximidade de sua residência. 

1.2.2. O sistema deverá permitir inserir em uma região, um logradouro ou todos os logradouros de um bairro em 

apenas um procedimento. 

1.2.3. O sistema deverá permitir inserir em uma mesma região logradouros de um ou vários bairros. 

1.2.4. O sistema deverá permitir inserir a um logradouro, sua numeração início e fim de endereço, com a condição 

de que seus períodos numéricos não conflitem com a numeração do mesmo logradouro, caso exista. 

1.2.5. O sistema deverá permitir inserir o mesmo logradouro a várias regiões, desde que seus períodos de 

numeração não se conflitem. 

1.2.6. O sistema deverá permitir inserir logradouro pertencentes ao município ou de outras cidades que necessitar 

incluir, respeitando as mesmas regras estabelecidas. 

1.2.7. O sistema deverá permitir visualizar no mapa a localização dos logradouros de determinada região, incluindo 

seu nome. 

1.2.8. O sistema deverá permitir que seja alternado a exibição entre mapa e satélite 

1.2.9. O sistema deverá permitir que seja corrigido a localização no mapa, arrastando para posicionar o balão de 

localização no logradouro desejado. 

1.2.10. O sistema deverá permitir ajustar a localização através da visão da rua. 

1.2.11. O sistema deverá destacar os logradouros que não foram encontrados no mapa.  

1.2.12. O sistema deverá permitir indicar as coordenadas desses logradouros no mapa. 

1.2.13. O sistema deverá notificar automaticamente que existem logradouros cadastrados no sistema que não foram 

vinculados à uma região, exibindo ainda os mesmos. 

 

1.3. Personalização do cadastro escolar para as escolas - O sistema instalado deverá permitir a definição para 

cada escola, quais os anos de escolaridade cada uma disponibiliza para a realização das inscrições, a quantidade 

de vagas disponíveis e a quais regiões pertence esta unidade escolar. 

1.3.1. O sistema deverá permitir inserir a cada escola, uma ou várias regiões que sua unidade abrange no 

município. Criando uma relação de zoneamento com a escola. 

1.3.2. O sistema deverá permitir inserir a mesma região a uma ou várias escolas. 

1.3.3. O sistema deverá permitir inserir a capacidade de receber candidatos a cada ano de escolaridade definido 

para a escola. 

1.3.4. O sistema deverá exibir uma consolidação com todas as escolas cadastradas, informando se possuem regiões 

definidas e se os anos de escolaridade estão todos preenchidos com suas devidas capacidades. 

1.3.5. O sistema deverá gerar um relatório por escola, contendo todos os anos de escolaridade definidos a ela, a 

capacidade de cada ano de escolaridade e as regiões que foram definidas para a unidade escolar. 
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1.4. Inscrição dos Candidatos - O sistema deverá permitir inscrever todos os candidatos a uma vaga na rede 

municipal de ensino gerando sua ficha de inscrição, mesmo que o total de vagas disponibilizadas seja inferior à 

quantidade de candidatos, distinguindo os candidatos os contemplados e os que ficaram em demanda reprimida. 

1.4.1. Para iniciar o cadastro da ficha de inscrição do candidato, o sistema deverá obrigar que o candidato seja uma 

pessoa no sistema, contendo todas as informações básicas descritas nas regras para criação de pessoas, contidas 

neste documento. 

1.4.2. O sistema deverá permitir que o cadastrador inclua o e-mail do candidato ou responsável pelo candidato, 

com a possibilidade de marcar que o sistema poderá enviar a confirmação da contemplação da vaga através deste 

contato. 

1.4.3. O sistema deverá permitir que o cadastrador inclua o telefone celular do candidato ou responsável pelo 

candidato, com a possibilidade de marcar que o sistema poderá enviar a confirmação da contemplação da vaga 

através deste contato. 

1.4.4. O sistema deverá permitir que o cadastrador defina o responsável pelo aluno. 

1.4.5. O sistema deverá permitir ao cadastrador selecionar se o candidato possui deficiências, permitindo ao 

cadastrador defini-las conforme informado pelo candidato. Estas opções deverão seguir as regras exigidas no 

último Educacenso. 

1.4.6. O sistema deverá permitir ao cadastrador salvar as informações inseridas para o candidato e iniciar o 

lançamento da ficha de inscrição do mesmo. 

1.4.7. O sistema deverá exibir, na ficha de inscrição, a idade que o candidato terá na data de referência e qual o ano 

de escolaridade ideal para realização de sua inscrição, conforme idade. Esta ação deverá analisar os dados que já 

foram digitadas no início e parametrizações do cadastro escolar, de maneira que, não seja necessário digitar as 

informações novamente. 

1.4.8. O sistema deverá permitir selecionar, na ficha de inscrição, qual o ano de escolaridade o candidato irá se 

inscrever, independentemente da sugestão de ano de escolaridade ideal informado pelo sistema. 

1.4.9. O sistema deverá permitir ao cadastrador adicionar à ficha de inscrição, os documentos que foram 

apresentados pelo candidato. 

1.4.10. O sistema deverá exibir automaticamente, para a primeira opção de escola, após o cadastrador selecionar o 

ano de escolaridade, quais são as escolas mais próximas do candidato, utilizando o endereço do candidato como 

referência, com suas respectivas capacidades, e destacando as escolas cuja capacidade está zerada das que ainda 

podem receber candidatos. 

1.4.11. Após selecionar a primeira opção de escola, o sistema deverá, automaticamente, exibir para a segunda opção 

de escola, quais são as escolas mais próximas do candidato com suas respectivas capacidades, não exibindo mais 

as escolas definidas nas opções anteriores. 

1.4.12. Após selecionar a segunda opção de escola, o sistema deverá automaticamente exibir, para a terceira opção 

de escola, quais são as escolas mais próximas do candidato com suas respectivas capacidades, não exibindo mais 

as escolas definidas nas opções anteriores. 

1.4.13. O sistema deverá permitir, ao cadastrador, concluir a ficha de inscrição e gerar um modelo de impressão, 
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contendo, todas as informações lançadas ao candidato, com os devidos campos para assinatura do responsável e, 

também, do funcionário que foi responsável pelo cadastro. Caso o candidato decida receber a comunicação da 

confirmação da vaga para matrícula através de e-mail ou SMS, esse modelo de impressão deverá conter uma 

autorização de recebimento, com o tipo de comunicação escolhida pelo candidato, sem para tanto, imprimir outra 

página. 

1.4.14. O sistema deverá analisar as capacidades das escolas escolhidas pelo candidato e sugerir, automaticamente, 

a escola de sua matrícula ou adicionar o candidato para a demanda reprimida. Estas análises devem ser realizadas 

utilizando os dados informados no início e parametrizações do cadastro escolar. 

 

1.5. Gestão das inscrições - O sistema deverá fornecer aos gestores do cadastro escolar uma listagem contendo 

todas as inscrições realizadas até o momento, independente de quantos polos de inscrição o município possuir. 

1.5.1. Esta listagem poderá ser ordenada alfabeticamente para facilitar a localização de alguma inscrição. 

1.5.2. Esta listagem poderá ser ordenada cronologicamente para identificar a quantidade de cadastros realizados 

por dia, facilitando o envio dos quantitativos para a Secretaria de Estado da Educação, órgão controlador do 

cadastro escolar municipal. 

1.5.3. O gestor do cadastro escolar poderá imprimir qualquer ficha de inscrição que necessitar, como em situações 

onde é preciso emitir uma segunda via do comprovante de inscrição para os responsáveis pelo aluno. 

1.5.4. O gestor do cadastro escolar poderá excluir qualquer ficha de inscrição que necessitar, como em situações 

onde a ficha foi emitida errada. 

1.5.5. O gestor do cadastro escolar poderá imprimir uma lista quantitativa de cadastros, separada por data, para 

facilitar o envio dos quantitativos para a Secretaria de Estado da Educação, órgão controlador do cadastro escolar 

municipal. 

1.5.6. O gestor do cadastro escolar poderá pesquisar a qualquer momento por alunos inscritos, onde o sistema 

deverá exibir as opções de escola escolhidas no ato da inscrição, e qual escola o sistema definiu. 

 

1.6. Gerenciando a demanda reprimida - O sistema deverá permitir aos gestores do cadastro escolar, gerenciar 

a demanda reprimida e maximizar a quantidade de alunos contemplados no município. 

1.6.1. O sistema deverá permitir efetuar toda a gestão da demanda reprimida em uma única tela, onde o sistema 

permitirá ao gestor escolher o ano de escolaridade que deseja iniciar a verificação. 

1.6.2. Após definir o ano de escolaridade, o sistema deverá exibir automaticamente todos os alunos cadastrados no 

sistema que estão em demanda reprimida, com seus respectivos endereços e as escolas que foram escolhidas pelo 

candidato. 

1.6.3. O sistema deverá permitir escolher um candidato para análise. Ao selecionar o candidato, o sistema deve 

exibir automaticamente as escolas com capacidade disponível mais próxima da primeira, segunda e terceira 

opção de escola definida pelo candidato, agrupando-as separadamente. 

1.6.4. O sistema deverá exibir ainda, ao final, todas as outras opções de escolas no sistema que possuam capacidade 

disponível para o candidato selecionado. 

1.6.5. O sistema deverá permitir ao gestor do cadastro escolar, definir apenas uma escola para o candidato 
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selecionado, que, após escolhida, poderá finalizar a gestão deste candidato, definido sua escola para matrícula. 

1.6.6. Ao finalizar a gestão do candidato escolhido, o sistema deverá reiniciar o processo, exibindo novamente 

todos os alunos em demanda reprimida para o ano de escolaridade selecionado previamente, e eliminando da 

listagem, o candidato que fora contemplado no processo anterior. 

1.6.7. O sistema deverá possibilitar ao gestor do cadastro escolar, gerar um relatório contendo todos os alunos que 

estão em demanda reprimida, agrupados por ano de escolaridade. Este relatório deverá exibir as informações 

básicas do aluno, incluindo as opções de escolas que foram definidas no ato do cadastro. 

 

1.7. Gestão do cadastro escolar - O sistema deverá permitir gerenciar todos os alunos que foram sugeridos 

automaticamente com uma vaga, mediante disponibilidade de vagas nas escolas. 

1.7.1. O sistema deverá exibir uma listagem contendo todas as escolas cadastradas, exibindo para cada escola a 

quantidade de cadastros escolares realizados. 

1.7.2. O sistema deverá permitir visualizar a localização destas escolas no mapa, permitindo ainda alternar a 

exibição entre mapa e satélite. 

1.7.3. Ao clicar no mapa, em determinada escola, o sistema o sistema deverá exibir seu nome, endereço completo, e 

a quantidade de cadastros direcionados para ela. 

1.7.4. O sistema deverá permitir ao gestor do cadastro escolar, selecionar qualquer escola para verificação, onde o 

sistema deverá exibir todos os alunos que foram definidos automaticamente pelo sistema para serem 

contemplados. 

1.7.5. O sistema deverá permitir filtrar esta listagem, exibindo também os candidatos que selecionaram como 

primeira, segunda e/ou terceira opção de escola, a unidade que está sendo analisada. 

1.7.6. O sistema deverá permitir visualizar a localização dos candidatos no mapa, permitindo ainda alternar a 

exibição entre mapa e satélite 

1.7.7. O sistema deverá permitir corrigir a localização dos alunos, arrastando para posicionar o balão de localização 

em cima da residência do candidato. 

1.7.8. O sistema deverá permitir ajustar este balão através da visão da rua. 

1.7.9. Ao clicar em determinado candidato, o sistema deverá exibir seu nome, endereço completo, as opções de 

escola e a escola definida. 

1.7.10. O sistema deverá permitir ao gestor, trocar a escola do candidato que foi sugerida pelo sistema, concluindo a 

definição da escola para este candidato. 

1.7.11. O sistema deverá permitir ao gestor, limpar a escola definida pelo sistema, adicionando o aluno para 

demanda reprimida. 

1.7.12. O sistema deverá permitir ao gestor finalizar todos os candidatos cuja escola definida esteja marcada para a 

unidade analisada, finalizando o processo do ano de escolaridade analisado. 

1.7.13. Ao finalizar, o sistema automaticamente deverá gerar uma listagem de todos os alunos contemplados para a 

escola que irá matricular os alunos, bastando para o secretário escolar apenas realizar a matrícula dos alunos 

contemplados nesta listagem, sem que, para tanto, precise realizar qualquer importação ou digitação de todos os 

dados novamente para a realização da matrícula do candidato. 
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1.7.14. A regra de matrícula está contida neste documento, e, as informações já digitadas no cadastro escolar, 

deverão ser preenchidas nos respectivos campos da matrícula, de forma automática e transparente para o 

usuário. 

1.7.15. O sistema deverá permitir ao gestor, após finalizar o ano de escolaridade da escola analisada, enviar SMS e E-

Mail aos candidatos contemplados que autorizaram o envio e gerar as correspondências para os candidatos 

contemplados que não optaram pelo envio do comunicado eletrônico. 

1.7.16. O sistema deverá permitir ainda, a verificação da situação de envio dos SMS encaminhado aos contemplados, 

contendo no mínimo: Sucesso da entrega do SMS, insucesso da entrega do SMS, e os motivos do insucesso. A 

Contratada não será obrigada a arcar com os valores de envio do SMS. 

1.7.17. Para as correspondências, o sistema deverá permitir que seja elaborado diversos modelos que serão 

utilizados conforme necessidade. Estes modelos de correspondências deverão ser de fácil elaboração ao ponto de 

serem criados pelos gestores do cadastro escolar, sem a necessidade de qualquer tipo de programação para 

elaborar o documento.  

1.7.18. A elaboração destes modelos de correspondência deverá ser realizada através de uma ferramenta para 

formatação de texto integrada ao sistema, onde seja permitido escolher pelo menos a fonte, tamanho, negrito, 

itálico, sublinhado, marcadores e numeração. 

1.7.19. Deverá ser possível também inserir quebras de página, dividindo manualmente o conteúdo em duas ou mais 

páginas. Desta forma, o gestor do cadastro escolar poderá elaborar os modelos, onde será possível escrever 

informações em texto livre, ou buscar dados armazenados no sistema que serão utilizados na correspondência, 

contendo no mínimo o nome do aluno, endereço, ano da matrícula, escola na qual o aluno irá estudar, endereço da 

escola. 

1.7.20. Após salvar os modelos de correspondência, será possível visualizar o modelo de impressão, contendo o 

cabeçalho padrão e todos os dados armazenados no sistema, com um exemplo do que será exibido. 

1.7.21. Todos os dados armazenados no sistema que serão utilizados para elaboração do cadastro escolar deverão 

ser mapeados e documentados. 

1.7.22. O sistema deverá permitir escolher qual o modelo de correspondência que será utilizado, imprimindo as 

correspondências conforme modelo selecionado. 

1.7.23. O sistema deverá exibir uma consolidação de todas as escolas cadastradas e seus respectivos quantitativos 

de vagas, disponibilidade e fichas de inscrição efetuadas. O sistema deverá exibir para cada escola, se todos os 

candidatos sugeridos foram confirmados para as escolas definidas pelo sistema, concluindo todo o processo e 

finalizando o cadastro escolar. 

1.7.24. O sistema deverá fornecer uma relação de todos os alunos inscritos com suas respectivas escolas definidas 

para matrícula no próximo ano letivo. Este relatório deverá ser agrupado pela escola de origem para serem 

enviados a relação dos alunos nas respectivas escolas que estão matriculados. 

 

1.8. Inscrição automática dos alunos concluintes - O sistema deverá permitir que seja realizado a inscrição 

automática dos alunos que já estudam em alguma escola da rede de ensino. 

1.8.1. O sistema deverá exibir uma lista de todas as escolas da rede, contendo a quantidade de matrículas e o 
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número de alunos que estão matriculados na escola e já fizeram o cadastro escolar. 

1.8.2. O sistema deverá permitir que seja acessado determinada escola, visualizando estas mesmas informações 

distribuídas por ano de escolaridade. Nesta lista de anos de escolaridade da escola, o sistema deverá permitir que 

seja acessado os anos de escolaridade e visualizar os alunos que estão matriculados. 

1.8.3. Na lista de alunos, o sistema deverá permitir que seja selecionado os alunos para realizar a inscrição 

automática.  

1.8.4. O sistema não deverá permitir que seja selecionado os alunos que já estão inscritos no cadastro escolar. 

1.8.5. Após selecionar os alunos, o sistema deverá permitir que seja realizado a inscrição automática, definido as 

opções de escola com as mesmas regras definidas para realizar uma inscrição manual. 

1.8.6. O ano de escolaridade definido deverá ser o próximo ano de escolaridade do aluno, considerando como se 

todos fossem aprovados no ano de escolaridade atual. 

1.8.7. O sistema deverá selecionar automaticamente as escolas mais próxima da residência do aluno.  

1.8.8. O sistema deverá definir automaticamente a escola para o aluno caso houver vaga disponível, ou enviar para 

demanda reprimida caso não houver vaga para nenhuma das opções de escola. 

1.8.9. O sistema também deverá permitir definir manualmente a escola dos alunos, desde que a escola de destino 

possua vaga. 

1.8.10. O sistema deverá informar automaticamente a escola de origem dos cadastros feitos pela inscrição 

automática, contendo o nome da escola, o ano de escolaridade, e o ano na qual ele encontra-se matriculado. 

1.8.11. O sistema deverá permitir que seja selecionado os alunos que foram feitas inscrições automáticas, e cancelar 

estas inscrições, reiniciando todo o processo. 

1.8.12. O sistema deverá permitir que seja cancelado estas inscrições somente se o candidato não estiver com sua 

vaga fechada na gestão do cadastro escolar. 

 
Módulo Secretaria Escolar (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
  Este módulo terá o intuito de agilizar os processos escolares e principalmente garantir a documentação correta dos 
alunos, de maneira rápida e consistente. Através deste módulo, os Secretários Escolares poderão controlar toda a vida 
escolar dos alunos, desde sua matrícula na instituição; passando pela enturmação na qual vincula-os em suas 
respectivas turmas, podendo ainda remanejá-los e reclassificá-los entre elas; efetuar transferências instantaneamente, 
já emitindo os documentos necessários para sua conclusão. Deve ainda gerar toda a documentação escolar do aluno, 
tal como: Declarações de Escolaridade e Conclusão, Ficha individual, Boletim e Histórico Escolar. Ainda no módulo em 
questão, os secretários poderão efetuar o lançamento dos profissionais, vinculá-los na unidade escolar e enturmando 
em suas respectivas turmas. 
1.1. Calendários Escolares - O sistema deverá permitir que os secretários escolares cadastrem os calendários 

escolares, caso a SME não estabeleça um calendário padrão para toda rede de ensino. 
1.1.1. Para gerar o calendário escolar o sistema deverá permitir lançar os períodos letivos e escolares de vigência. 
1.1.2. O sistema deverá permitir a criação de calendários por anos de escolaridade, através da nomenclatura 

específica do município, permitindo que se vincule um ou vários anos de escolaridade, respeitando o começo e 
fim de cada período determinado pela SME. 

1.1.3. No mesmo calendário escolar, o sistema não poderá permitir que se vincule mais que uma vez o mesmo ano 
de escolaridade. 
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1.1.4. Todos os processos referentes ao lançamento de notas e faltas deverão identificar entre vários calendários 
escolares, qual o correspondente ao seu ano de escolaridade e validar as datas utilizadas para não ultrapassar os 
valores das etapas bem como os dias letivos. 

1.1.5. O sistema mostrará, numa mesma tela, o calendário completo do período letivo, mostrando apenas os meses 
vigentes de acordo com ano letivo selecionado, destacando os eventos, etapa, feriados, recessos, mostrar também, 
nesta mesma tela, as legendas destes. Estes destaques serão exibidos nos dias, dentro do mês, de forma clara, sem 
abrir outra tela, ou mesmo atualizar. 

1.1.6. Na visualização do calendário, o sistema deverá permitir exibir automaticamente todos os feriados 
previamente cadastrados no ano letivo logado. Quando apontar o mouse para o dia de um feriado específico, o 
sistema deverá apresentar a descrição do feriado, sem necessidade de nenhum clique para tal ação. 

1.1.7. Na visualização do calendário, após ter gerado o calendário, o sistema deverá permitir o lançamento de todas 
as etapas pertencentes ao calendário, bastando para isto, selecionar visualmente no calendário, as datas 
correspondentes ao início e fim da etapa escolar e lançar as informações referentes ao valor total da nota na etapa 
e a média para aprovação. 

1.1.8. Na visualização do calendário, após ter gerado o calendário, o sistema deverá permitir o lançamento de todos 
os eventos pertencentes ao calendário, bastando para isto que selecione visualmente no calendário, as datas 
correspondentes ao início e fim do evento escolar e selecionar um evento previamente cadastrado. 

1.1.9. O sistema deverá permitir exibir automaticamente após seus lançamentos, todas as etapas, eventos, recessos, 
feriados nacionais e municipais, durante o ano letivo, bem como, destacar diferenciadamente as etapas, eventos, 
recessos, feriados e qualquer outra atividade inclusa dentro do calendário. 
 

1.2. Turnos - O sistema deverá permitir lançar todos os turnos utilizados pelas escolas. Cada unidade escolar 
terá seus turnos com suas respectivas horas de início e fim. 
 

1.3. Salas - O sistema deverá permitir lançar todas as salas das escolas contendo suas respectivas capacidades. O 
sistema deverá ainda permitir marcar as salas como provisória. 

 
1.4. Turmas regulares - O sistema deverá permitir gerenciar as turmas regulares das escolas, vinculando-as a 

seu respectivo ano de escolaridade, modalidade de ensino, turno e sala. 
1.4.1. As turmas poderão ser da modalidade ensino regular, educação especial, EJA, ou de educação profissional. 
1.4.2. As turmas poderão ser do tipo regular, multisseriada ou correção de fluxo. 
1.4.3. As turmas poderão ter o tipo de atendimento diferenciado, como classe hospitalar, unidade prisional, ou 

unidade de educação socioeducativa. 
1.4.4. Caso a turma seja multisseriada ou correção de fluxo, o sistema deverá permitir que seja escolhido quais os 

anos de escolaridade que serão trabalhados nesta turma. 
1.4.5. O secretário escolar poderá escolher os dias da semana que a turma é trabalhada na escola. 
1.4.6. O secretário escolar poderá escolher qual o quadro curricular que será trabalhado com a turma, caso exista 

mais de um quadro para o ano de escolaridade escolhido. 
 

1.5. Turmas de atendimento diversificado - O sistema deverá permitir gerenciar as turmas diversificadas das 
escolas, vinculando-as a suas respectivas Atividades Complementares ou especiais, regularizadas e previstas pelo 
MEC. Será utilizado as regras de importação do Educacenso para análise destes dados. 

1.5.1. O secretário escolar poderá vincular o profissional responsável pela turma diversificada, onde este 
profissional deverá ser previamente cadastrado no sistema, obedecendo as regras gerais para cadastro de 
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pessoas. 
1.5.2. Uma turma diversificada poderá ter mais de uma atividade complementar ou educação especial, conforme 

regras estabelecidas pelo Educacenso. 
1.5.3. Para cada atividade complementar ou especial, o secretário poderá vincular um profissional ou monitor de 

atividade complementar. 
1.5.4. Deverá constar a hora inicial e final desta turma diversificada e quantas vezes esta turma será trabalhada por 

semana. 
1.5.5. O secretário escolar poderá definir se a turma é de atividade complementar ou de atendimento educacional 

especializado (AEE). 
1.5.6. O secretário escolar poderá definir se a turma trabalha com o projeto mais educação.  

 
1.6. Profissionais - O sistema a ser instalado deverá permitir manter um cadastro de profissionais completo, 

com CPF e Telefone obrigatório, incluindo todas as exigências de escolaridade necessárias para a migração dos 
dados para o Educacenso.  Será utilizado as regras de migração do Educacenso para avaliar a correta regra do 
sistema a ser instalado. 

1.6.1. Ao cadastrar um profissional o sistema a instalar deverá permitir usar os mesmos parâmetros de cadastro de 
uma pessoa, vide item Pessoa. 

1.6.2. A lista das entidades de ensino e de cursos, que deverão ser selecionadas para o cadastro de profissional, 
quando o mesmo tiver curso Superior Completo ou Superior Incompleto, deverá estar atualizado com a lista do 
último Educacenso. 

1.6.3. O sistema a ser instalado deverá permitir aceitar até três tipos de formação escolar para os casos de Superior 
Completo e Superior Incompleto, conforme exigência de quantidade máxima especificado no Educacenso. 
 

1.7. Alunos - O sistema a ser instalado deverá permitir que seja feito o cadastro do aluno utilizando os 
parâmetros de cadastro de pessoa descrito neste documento, contendo todos os dados necessários pela 
Escola/SME e pelo MEC. 

1.7.1. O sistema deverá permitir que seja cadastrado as informações exigidas pelo Educacenso, conforme último 
censo escolar: INEP, atendimento escolar diferenciado, deficiências, e demais informações conforme exigências 
do último Educacenso. 

1.7.2. Será utilizado as regras de migração do Educacenso para avaliar a correta regra do sistema a ser instalado. 
1.7.3. Para o preenchimento do endereço do Aluno, o sistema a ser instalado busca informações do cadastro de 

endereço no próprio sistema. 
 

1.8. Matrículas - O sistema a ser instalado deverá permitir efetuar a matrícula dos alunos em suas escolas, 
vinculando, esse, a um ano de escolaridade e seu turno. 

1.8.1. O sistema deverá apresentar informações da situação do aluno, documentação pendente, dados anteriores 
do aluno caso tenha vindo de outra escola, contendo campo de observação para preenchimento de alguma 
informação complementar ou observação necessária para escola. 

1.8.2. O sistema a ser instalado deverá permitir constar na matrícula dos alunos a opção de informar se possuem 
dispensa de educação física, informando também o motivo da dispensa, conforme LEI No 10.793 - DE 1º DE 
DEZEMBRO DE 2003 - DOU DE 2/12/2003. 

1.8.3. Na matrícula dos alunos no sistema, caso o aluno tenha informações cadastradas no ano letivo anterior e 
possua situação final, ao efetuar sua nova matrícula, o sistema buscará automaticamente as informações 
anteriores do aluno, e seu atual ano de escolaridade no qual deverá cursar de acordo com a situação final anterior. 
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1.8.4. Na matrícula dos alunos, caso o aluno tenha passagem no sistema no ano letivo anterior e possua situação 
final, ao efetuar sua nova matrícula, o sistema não permitirá que o usuário altere as informações pretéritas como 
ano de escolaridade e escola do aluno. 

1.8.5. O sistema a ser instalado deverá permitir informar os documentos pendentes conforme cadastro do item de 
documentos pendentes constante neste. 

1.8.6. O sistema a ser instalado deverá permitir informar o transporte escolar do aluno conforme último leiaute de 
migração do Censo Escolar. Caso o aluno possua informações de transporte escolar no ano letivo anterior, o 
sistema deverá informar que o aluno utilizava transporte, em sua nova matrícula. 

1.8.7. O sistema a ser instalado não deverá permitir matricular um aluno que já esteja com matrícula ativa em 
outra escola no mesmo ano letivo. 

1.8.8. O sistema deverá exibir na matrícula do aluno, o mapa com a localização da residência do aluno. 
1.8.9. O sistema deverá exibir a localização da residência do aluno baseando-se no endereço do mesmo.  

1.8.10. O sistema deverá permitir corrigir a localização da residência do aluno, clicando no marcador e arrastar para 
a posição correta.  

1.8.11. O sistema deverá permitir que seja corrigido a localização  da residência do aluno na visão da rua. 
1.8.12. Ao realizar uma matrícula, o sistema deverá exibir as perguntas que devem ser respondidas, conforme 

modelo de matrícula informado no ano de escolaridade selecionado. 
1.8.13. Ao efetuar a matrícula o sistema permitirá imprimir a ficha de matrícula preenchida, contendo todas as 

informações pré-definidas no modelo de ficha, mais as perguntas com suas respectivas respostas. 
 

1.9. Enturmações de alunos - O sistema a ser instalado deverá permitir inserir o aluno em determinada turma, 
informando a capacidade da turma e permitindo filtrar pelo turno escolhido na matrícula do aluno, seguindo estas 
regras na mesma tela: 

1.9.1. Para efetuar a enturmação, o sistema deverá permitir selecionar uma Turma Regular ou Diversificada, onde 
será exibido todos os alunos a enturmar, os já enturmados, a capacidade da turma, a quantidade de alunos 
enturmados e a quantidade disponível para enturmar. 

1.9.2. No caso dos alunos a serem enturmados, o sistema deverá exibir somente alunos cuja matrícula seja do 
mesmo ano de escolaridade da turma escolhida. 

1.9.3. No caso dos alunos a serem enturmados, após selecionar um aluno para enturmar, o sistema o deverá exibir, 
instantaneamente, na lista de enturmados. 

1.9.4. Após confirmar a enturmação, o sistema deverá atualizar automaticamente as informações da quantidade de 
alunos enturmados e a disponibilidade da turma. 

1.9.5. Caso a quantidade de alunos enturmados extrapole a capacidade da turma, o sistema deverá apenas informar 
a situação, não impedindo que seja adicionado alunos acima da capacidade da turma. 

1.9.6. Ao selecionar um aluno, o sistema deverá exibir seu nome, data de nascimento e filiação. 
1.9.7. Caso a turma selecionada seja do tipo diversificada, o sistema deverá permitir efetuar a enturmação de 

alunos da própria escola e de outras unidades escolares, seguindo o mesmo fluxo da turma regular, com a 
diferença de permitir enturmar em várias turmas diversificadas, desde que não tenha conflito de horários entre 
as turmas regulares e diversificadas na qual já estava enturmado. 
 

1.10. Desenturmações de alunos - O sistema a ser instalado deverá permitir que se desvincule alunos de suas 
respectivas turmas, seguindo estas regras para a mesma tela: 

1.10.1. Para efetuar a desenturmação, o sistema a ser instalado deverá permitir selecionar se será para uma Turma 
Regular ou Diversificada. 
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1.10.2. Após selecionado o tipo da turma, deverá permitir a pesquisa da turma, exibindo na mesma tela todos os 
alunos enturmados com seus respectivos números de chamada, data de nascimento e pelo menos o nome da mãe. 

1.10.3. O sistema a ser instalado deverá permitir que desenturme vários alunos em um único procedimento. 
1.10.4. Para efetuar a desenturmação, o diário de classe não pode estar finalizado, permitindo assim, que seja 

alterado. 
 

1.11. Remanejar Alunos - O sistema a ser instalado deverá permitir a troca de alunos entre turmas, desde que os 
anos de escolaridades das turmas sejam exatamente os mesmos. Seguindo estas regras para a mesma tela: 

1.11.1. Para realizar o remanejamento, o sistema a ser instalado deverá permitir selecionar o aluno que sairá, e a 
turma de destino na qual o aluno entrará. 

1.11.2. No caso do remanejamento, o sistema deverá exibir na turma de destino, somente turmas que sejam do 
mesmo ano de escolaridade da turma de origem, com exceção da mesma. 

1.11.3. Ao selecionar um aluno, o sistema deverá exibir seu nome, data de nascimento e o nome da mãe. 
1.11.4. Para concluir o remanejamento deve-se informar uma data na qual ele ocorreu. 
1.11.5. Após efetuar o remanejamento, todas as notas e faltas compatíveis com a turma de destino devem ser 

exibidas em seus devidos lugares. 
1.11.6. Após efetuar o remanejamento, o diário escolar da turma de origem deverá exibir os alunos remanejados 

com seus devidos status a frente do nome, com os dias letivos sucessores ao remanejamento visualmente 
inabilitados. 

1.11.7. No diário da turma de destino deverá ser exibido os dias anteriores ao remanejamento visualmente 
inabilitados. 

1.11.8. Após efetuar os remanejamentos, o sistema não poderá permitir que se efetue qualquer tipo de lançamento 
para os alunos remanejados na turma de origem, inclusive faltas e notas. 

1.11.9. O aluno poderá ter mais de um remanejamento. 
 

1.12. Reclassificar Alunos - O sistema a ser instalado deverá permitir que se altere alunos de seu ano de 
escolaridade, seguindo estas regras para a mesma tela: 

1.12.1. Para realizar a reclassificação, o sistema a ser instalado deverá permitir pesquisar o aluno que sairá e a 
turma de destino na qual o aluno entrará. 

1.12.2. No caso da reclassificação, o sistema deverá exibir na turma de destino, somente turmas que sejam de anos 
de escolaridade diferentes da turma de origem. 

1.12.3. Ao selecionar um aluno, o sistema a ser instalado deverá permitir exibir seu nome, data de nascimento e 
nome da mãe. 

1.12.4. Após efetuar a reclassificação, todas as notas e faltas compatíveis com a turma de destino devem ser exibidas 
em seus devidos lugares. 

1.12.5. Após efetuar a reclassificação, o diário escolar da turma de origem deverá exibir os alunos reclassificados 
com seus devidos status a frente do nome, com os dias letivos sucessores à reclassificação visualmente 
inabilitados. 

1.12.6. No diário da turma de destino deverá ser exibido os dias anteriores à reclassificação visualmente 
inabilitados. 

1.12.7. Após efetuar as reclassificações, o sistema não poderá permitir que se efetue qualquer tipo de lançamento 
para os alunos reclassificados na turma de origem, inclusive faltas e notas. 
 

1.13. Quadros de horário - O sistema a ser instalado deverá permitir gerenciar os quadros de horários, 
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obedecendo as seguintes regras: 
1.13.1. Uma turma poderá ter vários quadros de horários, desde que as datas início e fim, do quadro de horário, não 

conflitem com outros quadros da mesma turma. Sendo que para o quadro de horário vigente, o sistema não 
poderá apresentar a data fim, pois este estará em uso até que se crie um novo. 

1.13.2. O sistema a ser instalado deverá permitir que se visualize, numa lista, na mesma tela do quadro de horário, 
todas as disciplinas que ainda não foram definidas no quadro de horário, com suas respectivas quantidades de 
aulas permitida no quadro curricular, quantidades já adicionadas no quadro e o saldo a ser lançado no quadro. 

1.13.3. A quantidade de disciplinas e suas respectivas quantidades de aulas a serem lançadas no quadro de horário 
deverá seguir exatamente a quantidade já cadastrada no quadro curricular. Vide quadro curricular deste 
documento. 

1.13.4. O sistema a ser instalado deverá permitir que se visualize todas as disciplinas lançadas em seus respectivos 
dias vinculados, na ordem da semana, de segunda a sexta, na sequência de seus horários.  

1.13.5. Para que o quadro de horário possa ser utilizado para lançamento de faltas e demais serviços que necessitem 
deste, no restante do sistema, todas as disciplinas deverão ser devidamente alocadas nos seus respectivos dias e 
horários, formando assim o quadro de horário oficial da turma. 

1.13.6. A ação no sistema de tornar o quadro de horário oficial para a turma deverá armazenar a data início do 
quadro e estabelecer a data fim do quadro de horário antecessor, caso exista algum vigente, e a partir deste 
instante, o sistema deverá utilizar este novo quadro de horário para esta turma como oficial, mantendo 
armazenado o quadro antigo, com todas as informações já registradas para ele. 

1.13.7. O sistema a ser instalado deverá permitir que se lance faltas apenas a quadros de horários finalizados, 
respeitando seus períodos de vigência. Quando o lançamento de frequência diária do aluno tiver a data pretérita 
ao limite de data do quadro oficial, o sistema deverá respeitar os período vigentes dos quadros de horários já 
criados, e lançar exatamente para o quadro ao qual pertence o dia da falta. 

1.13.8. O sistema a ser instalado deverá permitir que a qualquer instante o quadro de horário sofra alterações. 
1.13.9. As alterações deverão ser realizadas a partir do quadro oficial, utilizando a mesma tela de criação dos 

quadros de horários, criando um novo quadro ao término do procedimento. 
1.13.10. Enquanto o novo quadro de horário estiver sendo modificado, e não for finalizado, o sistema deverá manter 

as regras de disciplinas e horários do último quadro oficial inalteradas, de maneira que qualquer lançamento no 
sistema, tenha a persistência do quadro de horário vigente, apesar das novas modificações. 

1.13.11. Caso as alterações não estiverem completas, ou seja, não foi determinada por uma ação do usuário como 
pronto para uso oficial, e, por qualquer motivo, o usuário saia da edição do quadro, quando o usuário retornar a 
este quadro que estava sendo editado, o sistema deverá apresentar exatamente igual a sua última modificação, 
salvando automaticamente qualquer ação de edição. 

1.13.12. O sistema a ser instalado deverá permitir a visualização cronológica de todos quadros de horários, por 
turma, exibindo o quadro de horário completo (dia, horário disciplina), com seus períodos de vigência, sendo que 
o último não possui data fim. 

1.13.13.  O sistema deverá permitir que seja registrado quadros de horários específicos para sábados e domingos 
letivos, além dos quadros de reposição de aula durante a semana. 
 

1.14. Renovação de Matrículas - O sistema a ser instalado deverá permitir que o usuário marque quais os alunos 
solicitaram a renovação de matrícula para o próximo ano letivo. 

1.14.1. Os alunos poderão ser marcados para renovação a qualquer momento, independente dos alunos possuírem 
resultado final. 

1.14.2. O sistema a ser instalado deverá permitir condicionar o aluno ao próximo ano letivo de acordo com a sua 
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situação final, efetuada na apuração final, ficando a cargo do sistema analisar se o aluno foi aprovado e renovar 
sua matrícula automaticamente no próximo período ou para o mesmo período, caso tenha sido reprovado. 
 

1.15. Transferências - O sistema a ser instalado deverá permitir gerar transferências dos alunos e emitir todos os 
documentos necessários para realização das mesmas. 

1.15.1. O sistema a ser instalado deverá permitir, antes de efetuar a transferência, exibir o boletim escolar do aluno 
a transferir, informando as notas e faltas no corrente ano. 

1.15.2. Caso as informações do boletim escolar estiverem incompletas, o sistema permitirá ao secretário escolar 
realizar a solicitação de transferência, emitindo apenas a declaração de transferência e o requerimento. 

1.15.3. Os alunos em solicitação de transferência poderão ser matriculados nas escolas de destino, mantendo 
pendente apenas a ficha individual. 

1.15.4. Os administradores poderão registrar notas e faltas para os alunos em solicitação de transferência até a data 
da solicitação, não permitindo registros após esta data. 

1.15.5. Os secretários escolares deverão ser notificados dos alunos que estão com solicitação de transferência em 
aberto. 

1.15.6. Os secretários escolares deverão ser notificados dos alunos que estão com solicitação de transferência 
vencida. 

1.15.7. Após concluir a transferência, o sistema a ser instalado deverá disponibilizar para impressão os documentos 
de Requerimento de Transferência para que os pais ou o responsável pelo aluno possam assinar, a Declaração de 
Transferência que confirma o atendimento da solicitação e a regulamentação da transferência, e a Ficha 
Individual do aluno contendo suas notas, faltas e informações curriculares exibidos em dias e horas, conforme 
modelo de ficha individual previamente configurado na resolução. 

1.15.8. Após efetuar a transferência, o diário escolar no sistema exibirá o aluno transferido com seu devido status a 
frente do nome, com os dias letivos sucessores a transferência visualmente inabilitados. 

1.15.9. Na turma de destino o diário deverá inabilitar visualmente os dias letivos antecessores a entrada do aluno na 
escola de destino. 

1.15.10. Após efetuar a transferência, o sistema não poderá permitir que se efetue qualquer tipo de lançamento para 
o aluno transferido, faltas e notas. 
 

1.16. Abandonos - O sistema a ser instalado deverá permitir registrar o abandono dos alunos que estejam dentro 
dos critérios, conforme quantidade de faltas registradas consecutivamente. Após efetuar o registro do abandono, 
o sistema deverá exibir no diário escolar o aluno que deixou de frequentar com seu devido status a frente do 
nome, com os dias letivos sucessores ao abandono visualmente inabilitados. 
 

1.17. Falecimento - O sistema a ser instalado deverá permitir registrar o falecimento dos alunos. Após efetuar o 
registro do falecimento, o sistema deverá exibir no diário escolar os dias letivos sucessores ao falecimento 
visualmente inabilitados. 

Módulo Encaminhamento de Matrículas (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
Este módulo deverá fornecer uma gestão de todas as matrículas realizadas na rede municipal de ensino, garantindo 

que o aluno transferido será matriculado em uma outra escola mais próxima de sua residência, evitando o uso 
indevido do transporte escolar e diminuindo a evasão escolar, obedecendo as seguintes regras descritas abaixo: 
1.1. O sistema deverá exibir para o gestor de matrículas uma listagem de todos alunos matriculados na rede de 

ensino, contendo no mínimo as informações de nome do aluno, filiação, data de nascimento, escola de origem, ano 
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de escolaridade, turma, e situação da matrícula.  
1.2. Esta listagem deverá ser filtrada inicialmente para exibir somente os alunos com solicitação de transferência 

aberta ou com transferência realizada sem uma matrícula posterior.  
1.3. Poderá filtrar para exibir somente alunos com solicitação de transferência aberta.  
1.4. Poderá filtrar para exibir somente alunos transferidos que não possuem uma matrícula posterior.  
1.5. Poderá marcar para visualizar todos os alunos contidos nos dois filtros. 
1.6. Caso o aluno tenha vindo de fora da rede de ensino, o gestor de matrículas poderá efetuar seu cadastro no 

sistema, informando obrigatoriamente a escola de origem e o ano de escolaridade na qual está matriculado. 
1.7. O gestor de matrículas poderá selecionar para encaminhamento de matrículas somente alunos que estão 

com solicitação de transferência aberta sem matrícula posterior, que foram transferidos mas não possuem uma 
matrícula posterior, ou que nunca foram matriculados. 

1.8. Ao selecionar um aluno para encaminhamento, o gestor da matrícula poderá informar os documentos 
apresentados que devem ser previamente cadastrados. 

1.9. Após selecionar o aluno, o sistema deverá exibir uma lista contendo todas as escolas que possuem turmas 
para o mesmo ano de escolaridade do aluno. 

1.10. As escolas deverão ser exibidas e ordenadas de acordo com o zoneamento referente às regras do cadastro 
escolar mais recente do município. 

1.11. A capacidade da escola deverá ser automaticamente calculada de acordo com a quantidade de alunos com 
matrícula ativa no ano de escolaridade selecionado em relação a capacidade das salas que recebem estes alunos. 

1.12. Esta capacidade deverá ser subtraída do quantitativo de alunos que constam na listagem de alunos 
aguardando matrícula para o cadastro escolar. 

1.13. O gestor de matrículas deverá escolher a escola do encaminhamento e concluir o processo. 
1.14. Ao concluir o encaminhamento o sistema deverá gerar o documento de encaminhamento para ser impresso e 

entregue aos responsáveis pelo aluno. 
1.15. Ao concluir o encaminhamento, o aluno deverá ficar disponível para ser matriculado na escola que foi 

encaminhado. 
1.16. Somente a escola na qual o aluno foi encaminhado que poderá efetivar sua matrícula. 

 
Módulo Censo Escolar (Educacenso) (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado)  

O sistema a ser instalado deverá permitir visualizar telas informativas para  gestão dos dados que devem ser 
enviados para o Educacenso. Estas telas deverão apresentar a situação de cadastro, de maneira que os secretários das 
escolas, ou gestores do Educacenso, possam acompanhar estes cadastros obrigatórios, tanto na situação inicial das 
escolas quanto o resultado final - “Módulo Situação do Aluno”. Seguindo as seguintes regras: 
1.1. Os secretários escolares poderão visualizar somente as informações das Escolas que trabalham. 
1.2. Os gestores da SME poderão visualizar um consolidado da situação de todas as Unidades Escolares. 

 
1.3. Atualização de alunos - O sistema deverá fornecer ao coordenador do educacenso condições de exportar os 

alunos para enviar ao Educacenso e receber seu ID/INEP atualizado. 
1.3.1. O sistema deverá exportar os alunos conforme último leiaute para identificação de ID de alunos, disponível 

através do site oficial do Educacenso (http://sitio.educacenso.inep.gov.br). 
1.3.2. Após exportar os alunos, o sistema deverá fornecer ao coordenador do educacenso condições de importar o 

arquivo com os ID/INEP atualizado dos alunos. 
1.3.3. Ao importar o sistema atualizará apenas o ID/INEP dos alunos. 
1.3.4. O coordenador do educacenso poderá exportar de uma ou todas as escolas. 

http://sitio.educacenso.inep.gov.br/
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1.3.5. O sistema deverá trazer informativos de quantos alunos da rede de ensino estão sem ID/INEP, e quantos 
foram atualizados. 
 

1.4. Atualização de profissionais - O sistema deverá fornecer ao coordenador do educacenso condições de 
exportar os usuários para enviar ao Educacenso e receber seu ID/INEP atualizado. 
 

1.5. Gestão do Educacenso para as escolas 
1.5.1. Educacenso do Aluno - O sistema a ser instalado deverá permitir exibir a listagem de todos os alunos com 

matrícula ativa nas escolas, seguindo estas regras para a mesma tela: 
1.5.1.1. Para efeito de visualização da listagem de informações exigidas pelo Educacenso, a tela deverá apresentar 

uma lista contendo todas os tópicos de dados exigidos pelo Educacenso, sendo que, para cada tópico, o sistema 
deverá apresentar um status mostrando que a informação foi registrada no sistema ou não, estes tópicos serão: 
Naturalidade, Filiação, Endereço e Documentos cadastrados. Na mesma listagem o sistema deverá apresentar 
qual turma o aluno está. 

1.5.2. Educacenso da Escola - O sistema a ser instalado deverá permitir exibir um resumo de todas as 
informações inerentes ao Educacenso com as seguintes regras, mostrando a situação de cadastro para cada 
informação, seguindo estas regras para a mesma tela: 

1.5.2.1. Para efeito de visualização da listagem de informações exigidas pelo Educacenso, a tela deverá apresentar 
uma lista contendo todos os tópicos de dados exigidos pelo Educacenso, sendo que, para cada tópico, o sistema 
deverá apresentar um status mostrando que a informação foi registrada no sistema ou não, estes tópicos serão: 
Diretor, situação de funcionamento, local de funcionamento, distrito, regional de ensino, localização, localização 
diferenciada, dependência administrativa, regulamentação, prédio compartilhado com outra escola, tipo de água 
consumida, tipo de esgoto sanitário, tipo de abastecimento de água, tipo de abastecimento de energia, destinação 
do lixo, dependências existentes na escola, computadores, alimentação escolar PNAE, atendimento educacional 
especializado, atividade complementar, ensino fundamental organizado em ciclos, educação indígena, 
modalidades. 

1.5.2.2. No mesmo quadro, o sistema deverá apresentar os seguintes tópicos com o somatório existentes na escola: 
quantidade de salas, quantidade de profissionais, alunos matriculados, alunos que utilizam o transporte escolar, 
alunos com laudo médico e a quantidade de turmas. Estes quantitativos devem ser exibidos conforme realidade 
das escolas na data corte do Educacenso, sempre considerando os dados contidos neste dia, confrontando as 
informações de datas de matrícula, enturmação, transferência, abandono, falecimento, entre outras informadas 
pelos secretários escolares. 

1.5.2.3. O sistema deverá apresentar, dentro desta mesma tela, uma forma do secretário escolar autorizar, e, com 
isso, informar que o seu trabalho, e, que, suas informações sobre o Educacenso, está completado. Somente após 
esta ação, o sistema permitirá que o arquivo seja gerado pela visão gestão do Educacenso Secretaria de Educação. 

1.5.2.4. Antes de autorizar a migração, caso alguma escola identifique algum erro nas informações que serão 
migradas, o secretário escolar poderá realizar os ajustes necessários. Estes ajustes serão refletidos na migração 
do educacenso caso as alterações influenciarem nas datas e elas estiverem dentro da data corte do Educacenso. 

1.5.2.5. Na Visão da secretaria da Educação, deverá ter na lista de escolas do Educacenso, uma informação que a 
secretária daquela escola já liberou o envio, ou não. 
 

1.5.3. Educacenso do Profissional - O sistema a ser instalado deverá permitir exibir a listagem de todos os 
profissionais com vínculo ativo nas escolas, seguindo estas regras para a mesma tela: 

1.5.3.1. Para efeito de visualização da listagem de informações exigidas pelo Educacenso, a tela deverá apresentar 



 

Rua Andrade neves – 2077 – 6 Andar 
Pelotas/RS 
96.020-080 

 

 

uma lista contendo todas os tópicos de dados exigidos pelo Educacenso, sendo que, para cada tópico, o sistema 
deverá apresentar um status mostrando que a informação foi registrada no sistema ou não, estes tópicos serão: 
endereço e documento cadastrado. Sendo o documento exigido pelo Educacenso. 
 

1.5.4. Relatórios - O sistema a ser instalado deverá apresentar relatórios para facilitar a análise das informações 
que serão migradas ao Educacenso, contendo no mínimo os descritos abaixo: 

1.5.4.1. Composição das turmas: Relatório descritivo de todas as turmas das escolas, contendo o nome dos alunos, 
e para cada aluno seu respectivo ID INEP, se utiliza transporte escolar, se estuda em algum projeto, se possui 
alguma necessidade especial, e qual a sua situação final no ano letivo. 

1.5.4.2. Alunos com necessidades especiais: Relatório descritivo de todos os alunos da escola que possuem 
necessidades especiais, contendo o nome do aluno, ID INEP, Turma e qual a necessidade especial que possui. 

1.5.4.3. Alunos que utilizam transporte escolar: Relatório descritivo de todos os alunos da escola que possui 
transporte escolar, contendo o nome do aluno, turma que estuda, e se o transporte é estadual ou municipal. 
 

1.6. Gestão do Educaceso para a Secretaria de Educação 
1.6.1. Educacenso do Aluno - O sistema a ser instalado deverá permitir exibir a listagem de todas as escolas com 

o somatório dos alunos com matrícula ativa nas respectivas escolas, seguindo estas regras para a mesma tela: 
1.6.1.1. O sistema a ser instalado deverá permitir apresentar na frente do nome de cada escola, nesta listagem, os 

seguintes tópicos: total de Alunos Matriculados, total de alunos com cadastro de mãe incompleto, total de alunos 
sem cadastro de naturalidade, total de alunos com documento cadastrado, total de alunos com endereço 
cadastrado. 
 

1.6.2. Educacenso da Escola - O sistema a ser instalado deverá permitir exibir um resumo de todas as 
informações inerentes ao Educacenso com as regras descritas abaixo, mostrando a situação de cadastro para 
cada informação, seguindo estas regras para a mesma tela: 

1.6.2.1. O sistema a ser instalado deverá permitir apresentar os seguintes tópicos com o somatório existentes nas 
escolas: quantidade de salas, quantidade de profissionais, quantidade de alunos matriculados, quantidade de 
alunos que utilizam o transporte escolar, quantidade de alunos com laudo médico e a quantidade de turmas. 
Estes quantitativos devem ser exibidos conforme realidade das escolas na data corte do Educacenso, sempre 
considerando os dados contidos neste dia, confrontando as informações de datas de matrícula, enturmação, 
transferência, abandono, falecimento, entre outras informadas pelos secretários escolares. 

1.6.2.2. No mesmo quadro, para efeito de visualização da listagem de informações exigidas pelo Educacenso, a tela 
deverá apresentar uma lista contendo todos os tópicos de dados exigidos pelo Educacenso, sendo que, para cada 
tópico, o sistema apresentará um status mostrando que a informação foi registrada no sistema ou não, estes 
tópicos serão: Diretor, situação de funcionamento, local de funcionamento, distrito, regional de ensino, 
localização, localização diferenciada, dependência administrativa, regulamentação, prédio compartilhado com 
outra escola, tipo de água consumida, tipo de esgoto sanitário, tipo de abastecimento de água, tipo de 
abastecimento de energia, destinação do lixo, dependências existentes na escola, computadores, alimentação 
escolar PNAE, atendimento educacional especializado, atividade complementar, ensino fundamental organizado 
em ciclos, educação indígena, modalidades. 

1.6.2.3. O sistema a ser instalado deverá permitir ao gestor exportar do sistema o arquivo de migração do 
educacenso, situação inicial e situação final dos alunos, separado por escola, onde o sistema deverá liberar a 
geração do arquivo somente para as unidades escolares que estiverem com as informações obrigatórias 
preenchidas e autorizadas pelos secretários escolares. 
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1.6.2.4. O arquivo da situação inicial deverá ser gerado conforme realidade das escolas na data corte do Educacenso, 
podendo ser gerado no mesmo dia do corte ou qualquer outro dia posterior ao corte, sempre considerando os 
dados contidos neste dia, confrontando as informações de datas de matrícula, enturmação, transferência, 
abandono, falecimento, entre outras informadas pelos secretários escolares. 

1.6.2.5. Todo o processo de geração destes arquivos deve ocorrer na base de dados oficial do município, de maneira 
transparente para os usuários, sem a necessidade de qualquer tipo de paralisação ou limitação na utilização do 
sistema. 

1.6.2.6. Para a migração da situação inicial, após gerar um arquivo, o gestor do educacenso poderá visualizar um 
resumo de todos os dados antes de serem enviados ao Educacenso, no mesmo formato que o MEC disponibiliza 
após a migração, contendo no mínimo os totais de alunos, matrículas regulares, matrículas de atividade 
complementar, matrículas de atendimento educacional especializado, alunos que utilizam transporte escolar 
municipal, alunos que utilizam transporte escolar estadual, docentes, auxiliares educacionais, monitores de 
atividades complementares, intérpretes de libras, turmas, além do nome e CPF do diretor responsável. 

1.6.2.7. Para efeito de comprovação, o sistema a ser instalado deverá gerar o arquivo de migração, tanto da situação 
inicial quanto da situação final dos alunos, conforme layout de migração disponibilizado pelo último Educacenso. 
Estas comprovações serão analisadas no departamento de Informática, onde serão verificados registros 
aleatórios contidos no arquivo de migração, e comparados os campos com o último layout de migração 
disponibilizado, para comprovar capacidade de gerar os arquivos de migração. 

1.6.2.8. O departamento de informática poderá solicitar alterações via sistema de escolas, alunos e profissionais, 
gerando um novo arquivo de migração que será novamente analisadas no departamento de informática, para 
comprovar capacidade de alterações no arquivo de migração. 

1.6.2.9. O sistema a ser instalado deverá permitir guardar o histórico de exportação, onde irá armazenar todos os 
arquivos gerados anualmente. 

1.6.2.10. Para cada arquivo gerado, o sistema deverá disponibilizar para o gestor do educacenso uma relação de 
todos os alunos que não serão enviados ao censo escolar, contendo no mínimo o nome do aluno, turma, ano de 
escolaridade, data de matrícula, situação da matrícula, data da saída caso possua, e o motivo pelo qual o aluno 
não consta no arquivo, conforme análise da situação do aluno na data corte do Educacenso. 
 

1.1. Avaliações - O sistema a ser instalado deverá permitir cadastrar todos os tipos de avaliações a serem 
aplicadas aos alunos, obedecendo as seguintes regras: 

1.1.1. Para lançar uma nova avaliação, o sistema a ser instalado, deverá permitir buscar o tipo de avaliação já 
cadastrado pela SME. 

1.1.2. O sistema a ser instalado deverá permitir criar , as avaliações a serem aplicadas aos alunos durante todas as 
etapas, selecionando em qual tipo de avaliação esta nova avaliação se enquadra. 

1.1.3. As avaliações devem ser criadas por disciplina, respeitando o ano de escolaridade de cada, só poderá criar as 
avaliações de acordo com as disciplinas e anos de escolaridade que lecionam. 

1.1.4. Na criação das avaliações, o sistema a ser instalado, deverá permitir que o administrador escolha qual etapa 
será aplicada a avaliação, permitindo que escolha mais de uma etapa para a mesma avaliação criada. Desta forma, 
num único procedimento, cadastrar várias avaliações, uma para cada etapa. 

1.1.5. O sistema a instalar deverá permitir, nesta mesma tela, que seja estabelecido pelo administrador, a 
quantidade de pontos a serem distribuídos em cada avaliação e a média da avaliação, caso o ano letivo seja 
avaliado por ponto e não conceito. 

1.1.6. O sistema a ser instalado deverá permitir excluir uma avaliação, independentemente se foi criada para mais 
de uma etapa, apagando somente a avaliação acessada. 
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1.1.7. O sistema não poderá permitir lançar uma avaliação cuja somatória de pontos das avaliações ultrapassem o 
valor máximo de pontos da etapa. 
 

1.2. Desempenho - O sistema a ser instalado deverá permitir que seja lançado as notas dos alunos para as 
avaliações previamente cadastradas, seja por pontos ou conceitos, conforme regras descritas abaixo: 

1.2.1. Para realizar os lançamentos, o sistema a ser instalado deverá permitir aos administradores que selecione a 
etapa, turma e disciplina. 

1.2.2. Ao carregar as informações da turma selecionada, o sistema a ser instalado deverá permitir trazer 
automaticamente uma listagem de todos os alunos da turma, por ordem de chamada, todas as avaliações 
cadastradas para a turma, etapa e disciplina selecionada, e a opções de se lançar as notas, por pontos ou 
conceitos, previamente personalizados nos cadastros do sistema. 

1.2.3. Caso o tipo de nota lançada for pontos, o sistema não deverá permitir que se lance valores acima da 
pontuação máxima da avaliação. 

1.2.4. Caso o tipo de nota lançada for ponto, o sistema deverá marcar visualmente quais alunos estão com notas 
abaixo da média. 
 

1.3. Apuração de desempenho - O sistema a ser instalado deverá permitir que se faça a apuração das notas dos 
alunos, fechando cada etapa individualmente, conforme regras descritas abaixo: 

1.3.1. Para realizar a apuração, o sistema a ser instalado deverá permitir aos administradores selecionar a turma, 
etapa, disciplina. 

1.3.2. Ao carregar as informações da turma selecionada, o sistema deverá exibir automaticamente todas as 
avaliações aplicadas e suas respectivas notas lançadas na etapa, junto com a lista dos alunos ordenada pela 
chamada. 

1.3.3. Caso a apuração for por conceito, o sistema deverá permitir que o administrador escolha qual o conceito final 
que o aluno receberá na etapa. 

1.3.4. Caso a forma de apuração seja por ponto o sistema deverá somar automaticamente as notas dos trabalhos e 
avaliações apresentados, preenchendo, assim, a nota final dos alunos na etapa. 
 

1.4. Recuperações - O sistema a ser instalado deverá permitir que os se registrem as recuperações dos alunos, 
seja ela aplicada após cada etapa, semestral ou anual, conforme regras estabelecidas pela secretaria de educação. 
Vide módulo administrativo. 
 

1.5. Apurar Recuperações - O sistema a ser instalado deverá permitir que se apurem as recuperações dos 
alunos, seja ela aplicada após cada etapa, semestral ou anual, conforme regras estabelecidas pela secretaria de 
educação. Vide módulo administrativo. 

 
1.6. Apurar Etapas - O sistema a ser instalado deverá permitir que se faça a apuração de todas as etapas dos 

alunos, apresentando todas as notas obtidas pelo aluno durante a apuração das notas, conforme regras descritas 
abaixo: 

1.6.1. Para realizar a apuração, o sistema a ser instalado deverá permitir aos administradores que filtre os 
lançamentos por turma e disciplina. 

1.6.2. Ao carregar as informações da turma selecionada, o sistema deverá exibir uma listagem de alunos por ordem 
de chamada, contendo todas as etapas e suas respectivas notas apuradas. 

1.6.3. Caso avaliação for por conceito, o sistema a ser instalado deverá permitir que o administrador escolha qual o 
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conceito final que o aluno receberá na apuração final de todas as etapas. 
1.6.4. Caso a forma de avaliação seja por ponto o sistema deverá somar automaticamente as etapas, preenchendo, 

assim, a nota final dos alunos na apuração final de todas as etapas, já considerando as recuperações por etapa, 
semestrais e finais configuradas pela secretaria de educação. 
 

1.7. Apuração Final - O sistema a ser instalado deverá permitir que se faça a apuração final dos alunos, 
apresentando o consolidado das informações obtidas a partir da apuração das etapas, seguindo estas regras para 
a mesma tela: 

1.7.1. O sistema a ser instalado deverá permitir exibir uma lista contendo os nomes dos alunos, número de 
chamada, suas respectivas notas e faltas, agrupados por disciplina. 

1.7.2. O sistema a ser instalado deverá permitir que os administradores escolham os resultados finais dos alunos, 
sendo no mínimo: Aprovado, Reprovado, Em Continuidade, ou Deixou de Frequentar. 

1.7.3. Para efetuar a apuração final, o sistema deverá permitir aos administradores que filtre os lançamentos por 
turma, finalizando o lançamento de cada uma separadamente. 

1.7.4. Ao carregar as informações da turma selecionada, o sistema deverá exibir automaticamente todas as 
disciplinas aplicadas e suas respectivas notas adquiridas na apuração de etapas. 

1.7.5. Ao carregar as informações da turma selecionada, o sistema deverá trazer automaticamente todas disciplinas 
juntamente com as faltas lançadas aos alunos. 

1.7.6. O sistema deverá permitir que grave a apuração final, a qualquer momento, concluindo, ou não, o processo. 
1.7.7. O sistema não deverá aceitar concluir uma apuração final, sem que todos os alunos da turma selecionada 

possuam situação final estabelecida. 
1.7.8. Somente após concluir a apuração final de uma turma, o sistema poderá permitir que se efetue uma nova 

matrícula para o próximo ano letivo, dos alunos desta turma. 
 

1.8. Registro de ocorrências - O sistema deverá permitir aos administradores registrarem ocorrências de 
qualquer aluno da escola, contendo no mínimo a data da ocorrência, nome completo do aluno, e a descrição do 
ocorrido. 
 

1.9. Registro de conteúdos ministrados - O sistema a ser instalado deverá permitir ao administrador lançar os 
conteúdos ministrados nas aulas, conforme regras a seguir: 

1.9.1. O lançamento poderá ser mensal ou diário, conforme estabelecido pela secretaria de educação. Vide 
resoluções. 

1.9.2. Para o lançamento mensal o sistema deverá exibir automaticamente a quantidade de aulas lecionadas em 
cada disciplina do mês letivo acessado, exibindo a frente da disciplina os campos para se realizar os registros. 

1.9.3. Para o lançamento diário o sistema deverá exibir automaticamente todos os dias letivos do mês selecionado, 
exibindo a frente de cada dia o número de aulas lecionadas em cada disciplina, mais os campos para se realizar os 
registros por disciplina.  
 

Módulo Pedagógico (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
O sistema deverá possuir uma gestão pedagógica para acompanhamento do desenvolvimento dos alunos nas escolas. 

Este módulo deverá permitir ao pedagogo acompanhar todos os lançamentos de notas e faltas, realizados no sistema. 
Somente após aprovação dos pedagogos, o sistema deverá disponibilizar as notas e faltas no boletim escolar. 
1.1. Gestão de Notas e Faltas - Os pedagogos deverão visualizar todas as informações escolares dos alunos, 

contendo seus rendimentos nas disciplinas e faltas, discriminado por avaliações e resultado das etapas, seguindo 
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estas regras para a mesma tela: 
1.1.1. O sistema deverá efetuar a gestão por turma e etapa. 
1.1.2. O sistema deverá exibir todas as avaliações lançadas, agrupadas por disciplina, contendo também, o 

resultado final obtido pelos alunos na etapa, total de faltas na etapa, as faltas globais e a percentagem referente às 
faltas obtidas da etapa selecionada, fazendo um levantamento da possibilidade do aluno ser reprovado por 
infrequência, seguindo critérios estabelecidos pelo MEC. 

1.1.3. O sistema deverá exibir destacadamente todos os alunos cuja notas não foram lançadas ou o resultado obtido 
foi que o aluno não foi avaliado naquela avaliação ou etapa. 

1.1.4. O sistema deverá destacar também os alunos infrequentes ou com risco de infrequência. 
 

1.2. Distorção de idade com ano de escolaridade - O sistema deverá permitir aos pedagogos visualizarem um 
relatório quantitativo de todos os aluno agrupados por ano de escolaridade e idade, conforme regras a seguir: 

1.2.1. Para cada ano de escolaridade o sistema deverá exibir a quantidade de alunos que estão com idade inferior a 
6 anos, com 6 anos completos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e acima de 18 anos de idade. 

1.2.2. Este relatório poderá ser visualizado independente do sexo dos alunos, ou separado. 
 

1.3. Relatório quantitativo de desempenho - O sistema deverá gerar para os pedagogos um relatório 
quantitativo de desempenho dos alunos, separado por etapa, agrupado por escola e ano de escolaridade, 
conforme regras a seguir: 

1.3.1. Dentro de cada ano de escolaridade, o sistema deverá exibir as turmas da escola. 
1.3.2. A frente de cada turma o sistema deverá exibir a quantidade de matrículas iniciais; quantidade de alunos 

admitidos posteriormente, seja por transferência ou por outros motivos; quantidade de alunos eliminados, seja 
por transferência, falecimento, abandono, ou por outros motivos; quantidade de matrículas ao final da etapa. 

1.3.3. A frente de cada turma o sistema deverá exibir também as disciplinas lecionadas e o desempenho obtido 
pelos alunos. 

1.3.4. Caso o sistema de aplicação de desempenho seja através de conceitos, o sistema deverá exibir a quantidade 
de alunos que obtiveram cada um dos conceitos trabalhados. 

1.3.5. Caso o sistema de aplicação de desempenho seja através de pontos, o sistema deverá exibir a quantidade de 
alunos que obtiveram desempenho igual ou acima da média, e quantos obtiveram abaixo.  
 

Módulo Diretoria Escolar (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
O sistema a instalar deverá fornecer uma gestão para a diretoria escolar acompanhar a evolução da sua escola 

perante o sistema, gerenciando e antecipando problemas como atrasos nos lançamentos de notas e faltas, garantindo a 
finalização correta dos anos letivos. Através desta mesma gestão, o sistema deverá permitir aos coordenadores da 
rede gerenciar todas as escolas. 
1.1. Gestão escolar - O sistema deverá permitir aos diretores escolares visualizarem gráficos lineares de 

evolução de matrículas e enturmações durante todo o ano letivo, permitindo acompanhar a evolução da escola, 
conforme regras a seguir: 

1.1.1. O sistema deverá exibir quantitativos de total de matrículas, enturmações e turmas. 
1.1.2. Nesta mesma tela, o sistema deverá exibir uma lista de todas as turmas da escola, e todas as etapas que 

compõem o calendário escolar das turmas. 
1.1.3. Para cada etapa, o sistema deverá exibir se a mesma encontra-se aberta ou fechada. 
1.1.4. O sistema deverá exibir também nesta tela se já foi realizado a apuração de etapas da turma e se a turma já 

foi finalizada. 



 

Rua Andrade neves – 2077 – 6 Andar 
Pelotas/RS 
96.020-080 

 

 

1.1.5. O sistema deverá permitir aprofundar a análise das turmas, exibindo as disciplinas que compõem o quadro 
curricular, e a situação dos lançamentos, que pode ser lançado ou não lançado. 

1.1.6. O sistema deverá permitir imprimir esta análise aprofundada de uma turma ou de todas as turmas da escola. 
 

1.2. Registro de ocorrências - O sistema deverá permitir aos diretores registrarem ocorrências de qualquer 
aluno ou profissional da escola, contendo no mínimo a data da ocorrência, nome completo do aluno ou 
profissional, e a descrição do ocorrido. 
 

Módulo Gerência de ensino (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
O sistema a ser instalado deverá fornecer relatórios gerenciais e analíticos para facilitar o trabalho da gerência de 

ensino, obedecendo as seguintes regras: 
1.1. Gerência escolar - O sistema deverá permitir a gerência de ensino acompanhar a evolução de todas as 

escolas da rede de ensino quanto a utilização do sistema e cumprimento das metas para fechamento de etapas e 
entrega dos boletins, conforme regras a seguir: 

1.1.1. O sistema deverá permitir visualizar um gráfico de matrículas e enturmações de todas as escolas da rede de 
ensino, exibindo também os totais de todas as matrículas, enturmações e turmas de toda a rede. 

1.1.2. O sistema deverá permitir visualizar uma lista de todas as escolas da rede, com a quantidade de matrículas e 
a situação das etapas. 

1.1.3. A situação das etapas pode ser aberta quando a escola possuir mais que uma etapa aberta, alerta quando 
apenas a última etapa estiver aberta, e Fechada quando todas as etapas da escola estiver fechada. 

1.1.4. O sistema deverá permitir aos coordenadores acessar as escolas e visualizar gráficos lineares de evolução de 
matrículas e enturmações durante todo o ano letivo, permitindo acompanhar a evolução da escola. 

1.1.5. O sistema deverá exibir quantitativos de total de matrículas, enturmações e turmas. 
1.1.6. Nesta mesma tela, o sistema deverá exibir uma lista de todas as turmas da escola, e todas as etapas que 

compõem o calendário escolar das turmas. 
1.1.7. Para cada etapa, o sistema deverá exibir se a mesma encontra-se aberta ou fechada. 
1.1.8. O sistema deverá exibir também nesta tela se já foi realizado a apuração de etapas da turma e se a turma já 

foi finalizada. 
1.1.9. O sistema deverá permitir aprofundar a análise das turmas, exibindo as disciplinas que compõem o quadro 

curricular e a situação dos lançamentos, que pode ser lançado ou não lançado. 
1.1.10. O sistema deverá permitir imprimir esta análise aprofundada de uma turma ou de todas as turmas da escola. 

 
1.2. Gráfico de desempenho da rede de ensino - A gerência de ensino poderá acessar um gráfico analítico do 

desempenho dos alunos em toda a rede de ensino, separado por etapa, sendo agrupado por ano de escolaridade e 
em cada ano uma separação por disciplina, conforme regras a seguir: 

1.2.1. Para cada disciplina o sistema deverá exibir o desempenho gráfico de todos os alunos da rede no ano de 
escolaridade acessado. 

1.2.2. Os gráficos deverão exibir o percentual de alunos abaixo da média, acima da média mas abaixo de 70%, e 
aqueles que estão entre 70 e 100%. 

1.2.3. A gerência de ensino poderá aprofundar nesta análise e escolher para visualizar as informações de apenas 
uma escola. 

1.2.4. Estes gráficos serão gerados somente se todas as etapas passadas já estiverem finalizadas na gestão de faltas 
e notas. 
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1.3. Gráfico de desempenho por disciplina - A gerência de ensino poderá acessar um gráfico analítico do 
desempenho dos alunos em toda a rede de ensino, separado por etapa, sendo agrupado por ano de escolaridade e 
em cada ano uma separação por escola, conforme regras a seguir: 

1.3.1. Para cada escola o sistema deverá exibir o desempenho gráfico de todos os alunos da rede no ano de 
escolaridade e disciplina acessada. 

1.3.2. Os gráficos deverão exibir o percentual de alunos abaixo da média, acima da média mas abaixo de 70%, e 
aqueles que estão entre 70 e 100%. 

1.3.3. A gerência de ensino poderá escolher para visualizar os gráficos de qualquer disciplina do quadro curricular. 
1.3.4. Estes gráficos serão gerados somente se todas as etapas passadas já estiverem finalizadas na gestão de faltas 

e notas. 
 

1.4. Relatório analítico da situação final dos alunos - A gerência de ensino poderá gerar um relatório 
quantitativo personalizado conforme situação final dos alunos, seguindo as regras: 

1.4.1. Deverá ser possível personalizar para filtrar qual a situação dos alunos que será analisada, tendo no mínimo 
as opções: Aprovado, Reprovado, Em continuidade, e Deixou de frequentar. 

1.4.2. Deverá ser possível personalizar para filtrar os alunos que estão com desempenho entre um percentual 
mínimo e máximo. 

1.4.3. Deverá ser possível personalizar se o desempenho deve ser considerado a nota recuperada ou não. 
1.4.4. Deverá ser possível personalizar para filtrar quais as disciplinas serão analisadas. 
1.4.5. Deverá ser possível personalizar se os critérios anteriores devem constar em todas as disciplinas 

selecionadas ou em qualquer uma. 
1.4.6. Após estabelecer os critérios personalizados, o sistema deverá exibir uma lista de todas as escolas e a 

quantidade de alunos que foram identificados com estes critérios. 
1.4.7. A gerência de ensino poderá aprofundar na análise e selecionar uma escola para visualizar quais os anos de 

escolaridade foram identificados com os critérios personalizados, e a quantidade de alunos que foram 
identificados com estes critérios. 

1.4.8. A gerência de ensino poderá aprofundar na análise e selecionar um ano de escolaridade para visualizar quais 
são os alunos que foram identificados com os critérios personalizados, e seus respectivos desempenhos. 
 

1.5. Relatório quantitativo de faltas - A gerência de ensino poderá gerar um relatório quantitativo de todas as 
faltas ocorridas na rede de ensino, agrupadas por escola e separado por ano de escolaridade, conforme regras a 
seguir: 

1.5.1. As faltas deverão ser exibidas separadas em cada mês letivo e a frente um total destas faltas. 
1.5.2. Abaixo de cada escola deverá ser exibido os totais gerais de cada mês e o total de faltas do ano na escola. 

 
1.6. Relatório analítico das movimentações dos alunos - A gerência de ensino poderá gerar um relatório 

quantitativo de todas as movimentações dos alunos, agrupados por escola e por modalidade de ensino, conforme 
regras a seguir: 

1.6.1. Dentro de cada escola e modalidade de ensino, o sistema deverá exibir um quantitativo contendo a 
quantidade de matrículas iniciais; quantidade de alunos admitidos posteriormente, seja por transferência ou por 
outros motivos; quantidade de alunos eliminados, seja por transferência, falecimento, abandono, ou por outros 
motivos; quantidade de matrículas ao final do ano; e a situação final destes alunos. 

1.6.2. A gerência de ensino poderá aprofundar na análise e visualizar este mesmo relatório separado por cada ano 
de escolaridade trabalhado na rede de ensino. 
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1.6.3. A gerência de ensino poderá aprofundar na análise e visualizar este mesmo relatório de uma única escola, 
agrupado por ano de escolaridade trabalhado na unidade escolhida. 

1.6.4. A gerência de ensino poderá aprofundar na análise e visualizar este mesmo relatório de uma única escola, 
agrupado por turmas trabalhadas na unidade escolhida. 
 

1.7. Análise de risco de retenção - O sistema deverá permitir aos coordenadores pedagógicos visualizarem um 
gráfico com o percentual de alunos aprovados e reprovados de todas as escolas da rede de ensino, exibindo 
também os totais de alunos aprovados e reprovados, com o percentual geral de aprovação e reprovação de toda a 
rede, conforme regras a seguir: 

1.7.1. O sistema deverá permitir aos coordenadores pedagógicos visualizarem uma lista de todas as escolas da 
rede, com a quantidade de matrículas, quantidade de alunos aprovados, percentual de aprovação, quantidade de 
alunos reprovados por desempenho, percentual de reprovação por desempenho, quantidade de alunos 
reprovados por frequência, e percentual de reprovação por frequência. 
 

Módulo Boletim online (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
O sistema deverá fornecer um meio de comunicação com a sociedade, permitido aos pais e responsáveis pelos 

alunos acessarem as informações de notas e faltas. 
1.1. Segurança do boletim online - O sistema deverá permitir aos pais/responsáveis pelos alunos, acessarem o 

boletim online através do próprio sistema instalado, sem a necessidade de se criar um site de acesso específico ao 
boletim online, conforme regras a seguir: 

1.1.1. O sistema deverá permitir aos pais/responsáveis pelos alunos, acessarem somente as informações das 
etapas que foram analisadas e apuradas pelos Pedagogos. 

1.1.2. O sistema deverá gerar automaticamente um login e senha de acesso ao boletim online para os 
pais/responsáveis pelos alunos, utilizando das informações previamente cadastradas no sistema, sem a 
necessidade de realizar qualquer outro tipo de cadastro. 

1.1.3. Este login e senha de acesso deverá ser impresso e entregue aos pais/responsáveis pelos alunos, juntamente 
com as instruções de acesso ao sistema. 
 

1.2. Acesso ao boletim online - Para os pais/responsáveis pelos alunos acessarem o boletim online, o sistema 
deverá permitir que se digite o login e senha de acesso na mesma página de entrada do sistema, utilizado para 
ingresso de todos os usuários do sistema, sem a necessidade de se criar um local específico de acesso ao boletim 
online. 

1.2.1. O boletim deverá conter pelo menos a turma, escola, ano de escolaridade do aluno acessado, além das 
informações de notas e falta, separadas por disciplina. 

1.2.2. Após realizar a troca da senha, o sistema não deverá mais permitir que se imprima o login e senha de acesso 
dos pais/responsáveis pelos alunos que efetuaram a troca da senha, continuando a imprimir normalmente dos 
que ainda não realizaram esta troca. 
 

Módulo de RH (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
O sistema deverá fornecer uma gestão básica de RH, preenchendo no mínimo os requisitos quanto ao quadro de 

funcionários, suas funções, vínculos, controle de ponto do funcionário, mostrando a situação do profissional perante a 
escola. 
1.1. Funções e Cargos - O sistema deverá permitir cadastrar todas as funções e cargos desempenhados na escola, 

fazendo referência com o CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). 
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1.2. Tipos de Licença ou Férias - O sistema deverá permitir cadastrar todos os tipos de licença e férias, 

regulamentando a quantidade de dias de afastamento, caso seja padrão, conforme lei regente. 
 

1.3. Lotações de profissionais - O sistema deverá permitir realizar a lotação dos profissionais a disposição da 
Secretaria Municipal de Educação, permitindo selecionar o profissional previamente cadastrado e lançar no 
mínimo as informações de situação funcional, tipo de contratação, data de admissão, data de desligamento, 
número de matrícula, cargo, e carga horária mensal. 

1.3.1. A situação funcional poderá ser ativo, rescindido, removido, demitido, ou exonerado. 
1.3.2. Ao realizar uma nova lotação, a situação funcional deverá ser exclusivamente ativo. 
1.3.3. O tipo de contratação poderá ser efetivo, contratado, comissionado efetivo, e comissionado contratado. 
1.3.4. O cargo deverá ser uma informação previamente cadastrada na funcionalidade de cargos e funções. 
1.3.5. Caso o tipo de contratação seja efetivo ou comissionado efetivo, o sistema não deverá permitir lançar a data 

de desligamento no cadastro da lotação dos profissionais. 
1.3.6. Caso o tipo de contratação da lotação seja contratado ou comissionado contratado, o sistema deverá permitir 

rescindir a lotação, obrigando informar a data da saída e alterando a situação funcional para rescindido. 
1.3.7. Caso o tipo de contratação da lotação seja efetivo ou comissionado efetivo, o sistema deverá permitir demitir 

ou exonerar a lotação, obrigando informar se é uma demissão ou uma exoneração, mais a data da saída, e 
alterando a situação funcional para demitido ou exonerado, conforme selecionado. 
 

1.4. Vínculos de profissionais - O sistema a ser instalado deverá permitir vincular as lotações ativas dos 
profissionais, em uma ou várias unidades, preenchendo os requisitos necessários do profissional para execução 
de sua atividade na escola, incluindo sua situação funcional, data de início do vínculo com a unidade, função e 
carga horária de trabalho, para cada unidade vinculada. 

1.4.1. A situação funcional poderá ser ativo, rescindido, removido, demitido, ou exonerado. 
1.4.2. Ao realizar um novo vínculo, a situação funcional deverá ser exclusivamente ativo. 
1.4.3. A função deverá ser uma informação previamente cadastrada na funcionalidade de cargos e funções. 
1.4.4. O sistema deverá permitir cadastrar um ou vários vínculos para uma mesma lotação, desde que a soma das 

cargas horárias dos vínculos ativos desta lotação não seja maior que a carga horária estabelecida na lotação do 
profissional. 
 

1.5. Controle de Pontos - O sistema deverá possuir um controle de ponto dos funcionários dividido por escola. 
1.5.1. Para efetuar o controle de ponto, o usuário deverá ver em uma única tela, todos os profissionais vinculados a 

escola logada, permitindo a visualização de cada profissional da sua situação funcional, função exercida no cargo, 
dobra, carga horária, número de matrícula, abono incentivo, hora extras, horas facultativas, faltas letivas, faltas de 
hora módulo e faltas escolares. 

1.5.2. Para realizar o controle dos pontos, o sistema deverá permitir que o usuário responsável em lançar o 
controle de pontos, veja na listagem de apuração descrita acima,  a situação de cada profissional, onde deverá 
exibir se o profissional encontra-se em análise, se foi aprovado ou rejeitado suas informações. Vide Apuração de 
Pontos. 

1.5.3. Para efetuar o controle dos pontos, o sistema deverá permitir lançar todas as informações necessárias, 
contendo no mínimo as opções de lançar a Extensão de Carga horária, quantidade de aulas lecionadas, Dobra, 
Carga horária, exigência curricular, faltas letivas, faltas de hora módulo, Abono incentivo, adicional noturno, faltas 
escolares, observações e a situação funcional. 
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1.5.4. Caso a situação funcional seja do tipo férias ou licença, e o tipo de licença previamente cadastrado possua a 
quantidade de dias de afastamento, o sistema deverá calcular automaticamente a data do retorno do profissional, 
a partir da data de afastamento. 

1.5.5. O sistema deverá permitir que se lance várias observações a um mesmo profissional. 
1.5.6. O sistema deverá criar um canal de comunicação através destas observações, entre o usuário responsável 

por lançar o controle de ponto na escola e o gestor do RH, que efetuará a apuração dos pontos na SME. 
1.5.7. O responsável pelo controle de ponto nas escolas poderá imprimir um mapa de apuração de ponto para ser 

assinado por cada profissional da escola, contendo no mínimo o tipo de contratação, número de matrícula, nome, 
função, horas contratadas, dobra, horas facultativas, letivas, escolares. 

1.5.8. O responsável pelo controle de ponto nas escolas poderá imprimir um mapa de apuração de ponto para ser 
enviado à secretaria de educação contendo no mínimo o tipo de contratação, número de matrícula, nome do 
profissional, função, horas contratadas, dobra, horas facultativas, letivas, escolares. 
 

1.6. Apuração de pontos - O sistema deverá possuir uma gestão dos pontos para os gestores de RH da SME. 
1.6.1. Para efetuar a apuração dos pontos, o sistema deverá permitir que o usuário gestor do RH selecione qualquer 

escola e o mês em que deseja apurar. 
1.6.2. Após pesquisar, o sistema deverá permitir visualizar em uma única tela todos os profissionais vinculados a 

unidade selecionada, exibindo para cada profissional sua situação funcional, função exercida no cargo, carga 
horária, abono incentivo, número de matrícula, faltas de hora modulo, horas facultativas, faltas letivas, dobra, 
faltas escolares, e hora extras. 

1.6.3. O sistema deverá permitir que o gestor do RH visualize todos os profissionais que possuem vínculo em mais 
de uma unidade, exibindo as escolas, a carga horária, função e situação funcional em cada escola. 

1.6.4. Para efetuar a apuração dos pontos, o sistema deverá permitir que o usuário responsável em apurar, 
selecione na listagem de apuração descrita acima, a situação de cada profissional, onde deverá constar a opção de 
marcar o profissional como aprovado ou rejeitado. 

1.6.5. O status selecionado pelo profissional deverá ser exibido para o usuário responsável em lançar o controle de 
ponto da escola escolhida. 

1.6.6. Para cada profissional rejeitado, o sistema deverá obrigar o gestor a descrever o motivo da rejeição, na qual 
será exibido para o usuário responsável em lançar o controle de ponto da unidade escolhida. 

1.6.7. Para ver detalhes da apuração dos pontos dos profissionais, o sistema deverá permitir ao usuário gestor do 
RH, apenas visualizar as informações lançadas, relacionada a Carga horária, faltas letivas, Dobra, faltas de hora 
módulo, Abono incentivo, adicional noturno, quantidade de aulas lecionadas, exigência curricular, Extensão de 
Carga horária, e faltas escolares. 

1.6.8. O sistema deverá permitir que o gestor do RH lance várias observações a um mesmo profissional, não 
podendo alterar as observações lançadas pelo controle de pontos da escola selecionada. 

1.6.9. O sistema deverá criar um canal de comunicação através destas observações, entre o gestor do RH, que 
efetuará a apuração dos pontos e o usuário responsável por lançar o controle de ponto na escola. 

1.6.10. O sistema deverá permitir que o gestor do RH lance ou altere a situação funcional dos profissionais 
escolhidos, alterando a situação funcional lançada pelo controle de pontos da escola selecionada. 

1.6.11. Caso a situação funcional seja do tipo férias ou licença, e o tipo de licença previamente cadastrado possua a 
quantidade de dias de afastamento, o sistema deverá calcular automaticamente a data do retorno do profissional, 
a partir da data de afastamento. 

1.6.12. O gestor do RH na SME poderá imprimir um mapa de apuração de ponto consolidado da rede de ensino para 
ser encaminhado ao setor de RH, agrupado por tipo de contratação, contendo no mínimo o número de matrícula, 
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nome, função, horas contratadas, dobra, horas facultativas, letivas, escolares. 

2. Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

O sistema a ser instalado deverá fornecer uma gestão completa do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, 
permitindo controlar as progressões de tempo de serviço, progressões de qualificações e os benefícios dos 
profissionais, adquiridos antes do plano entrar em vigor. 
 

2.1. Configurações do Plano - O sistema a ser instalado deverá controlar a data na qual o plano entrará em 
vigor, onde a partir desta data, iniciar a contagem de tempo de progressão dos profissionais conforme regras 
estabelecidas abaixo: 

2.1.1. Deverá controlar a data limite para os profissionais escolherem aderir ou não ao plano, onde a partir desta 
data, todos os profissionais que escolheram aderir serão incluídos no controle do plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimento. Os profissionais que escolheram não aderir, serão excluídos do controle do plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimento. 

2.1.2. Deverá controlar em dias as progressões de tempo de serviço, onde  a partir da data de aplicação, sempre 
que chegar ao valor estabelecido, todos os profissionais aderidos ao plano trocarão de progressão por tempo de 
serviço, chegando até o limite da aposentadoria. 

2.1.3. Deverá controlar o tempo de estágio probatório dos profissionais, onde só poderá aderir ao plano ao final do 
tempo estabelecido. 

2.1.4. Deverá controlar os benefícios adquiridos pelos profissionais antes do plano entrar em vigor, permitindo 
informar o percentual de aumento anterior e o tempo na qual deverá ser aplicado este percentual sobre o salário 
base. 
 

2.2. Fontes de recurso - O sistema deverá permitir informar as fontes de recurso disponíveis na SME, 
informando no mínimo seu nome. 
 

2.3. Enquadramento e Estrutura das Carreiras dos Profissionais - O sistema a ser instalado deverá gerar a 
tabela de Enquadramento e Estrutura das Carreiras do Profissionais, onde será parametrizado apenas como cada 
estrutura deverá ser gerada, ficando a cargo do sistema gerar automaticamente todas as progressões por tempo 
de serviço dos profissionais e os vencimentos das progressões de qualificações , conforme regras estabelecidas 
abaixo: 

2.3.1. Deverá permitir criar os cargos, digitando a descrição do cargo, descrição abreviada, código de vencimento, 
Fonte de recurso, valor de vencimento base do cargo, quantas progressões por tempo de serviço e o percentual 
base de aumento destas progressões. 

2.3.2. Deverá permitir informar para cada cargo criado, quais as funções profissionais que serão correspondentes 
ao cargo criado. 

2.3.3. Deverá permitir informar para cada cargo criado, quais as progressões de qualificações, digitando o nome da 
habilitação, qual área de atuação compete esta habilitação, qual sua posição dentro do cargo, qual o seu 
percentual de aumento; e se este aumento será calculado através do nível anterior, calculado através do 
vencimento base ou calculado a partir de uma habilitação específica. 

2.3.4. Deverá permitir informar para cada progressão de qualificação criada, as escolaridades pré-estabelecidas 
pelo Educacenso, que serão correspondentes a cada qualificação criada. 
 

2.4. Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - O sistema a ser instalado deverá gerenciar todos os 
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profissionais em estágio probatório ou efetivos, aderidos ou não ao plano, conforme regras estabelecidas abaixo: 
2.4.1. Deverá exibir uma listagem de todos os profissionais em estágio probatório ou efetivos, contendo no mínimo 

o nome do profissional, data de admissão, habilitação, cargo, vencimento atribuído pelo plano e o vencimento 
ajustado com base nos benefícios adquiridos antes da aplicação do plano. 

2.4.2. Deverá permitir marcar cada profissional desta listagem como aderido ou não ao plano, respeitando a data 
limite para desistência previamente cadastrado. 

2.4.3. Para cada profissional aderido ao plano que não estiver enquadrado, o sistema deverá permitir enquadrá-lo. 
2.4.4. Ao enquadrar um profissional, o sistema deverá exibir todas as qualificações e formações, exibindo com base 

em suas qualificações e formações, qual enquadramento o profissional irá se encaixar, juntamente do vencimento 
base e vencimento ajustado. 

2.4.5. Ao enquadrar um profissional, o sistema deverá permitir editar o cadastro do profissional, permitindo 
alterar inclusive suas qualificações e formações. 

2.4.6. Ao enquadrar um profissional, o sistema deverá permitir editar a lotação do profissional, permitindo alterar 
inclusive o cargo que exerce. 

2.4.7. O sistema deverá enquadrar o profissional somente se o gestor confirmar as informações do profissional. 
Após confirmar, o sistema deverá exibir o profissional com seu enquadramento finalizado. 

2.4.8. O sistema não deverá permitir enquadrar os profissionais em estágio probatório até que ultrapassem o 
tempo de estágio pré-estabelecido. 

2.4.9. O sistema deverá permitir identificar visualmente os profissionais aderidos ao plano, não aderidos, em 
estágio probatório, com pendências para enquadramento e com enquadramento finalizado. 

2.4.10. O sistema deverá permitir visualizar um quantitativo do total de profissionais gerenciados, dividido por 
fonte de recurso. 

2.4.11. O sistema deverá permitir visualizar um quantitativo do valor total pago aos profissionais, dividido por fonte 
de recurso. 
 

Módulo Documentação Escolar (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
O sistema a ser instalado deverá permitir gerar diversos relatórios de gerenciamento e documentos necessários à 

secretaria das escolas, aos alunos e à Secretaria Municipal de Educação. Abaixo, relatórios indispensáveis para a SME e 
Escolas: 
1.1. Diário - O sistema a ser instalado deverá permitir gerar o diário escolar completo, incluindo as informações 

da data de admissão dos alunos que entraram após o período de efetivação das matrículas, se foram admitidos 
por remanejamentos ou reclassificações ocorridos na escola ou se foram através de transferências; informações 
da data de eliminação dos alunos que saíram antes do término do período letivo, se foram eliminados por 
remanejamentos ou reclassificações ocorridos na escola, através de transferências ou de abandono por parte do 
aluno. 

1.1.1. O sistema a ser instalado deverá gerar o mapa de apuração de frequência, preenchendo automaticamente os 
registros de frequência dos alunos, conforme lançamento de faltas. Este registro inicia a contagem da frequência 
do aluno a partir de sua data de admissão, ignorando os dias anteriores à sua entrada na escola. A frequência para 
de ser contabilizada a partir da data de eliminação do aluno, ignorando os dias posteriores à sua saída na escola. 

1.1.2. O sistema a ser instalado deverá gerar o registro de conteúdos ministrados e observações, exibidos 
mensalmente ou diariamente conforme configurado na resolução. 

1.1.3. O sistema a ser instalado deverá gerar a avaliação de desempenho dos alunos, preenchendo 
automaticamente os registros de notas, incluindo o resultado bimestral, conforme lançado no sistema. 

1.1.4. O sistema a ser instalado deverá gerar a avaliação de desempenho anual dos alunos, preenchendo 
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automaticamente os registros de notas da apuração das etapas, incluindo o resultado final dos alunos e o total de 
faltas/horas acumulado durante o ano letivo, conforme lançado no sistema. 

1.1.5. A geração do diário deverá ser em formato A4, que permita a impressão em retrato ou paisagem por 
qualquer impressora que aceite este tipo de papel. 
 

1.2. Declaração de escolaridade - O sistema deverá emitir declaração de escolaridade para os alunos que estão 
matriculados nas escolas, contendo no mínimo o nome do aluno, ID INEP, filiação, data de nascimento, data de 
matrícula, turma, ano de escolaridade, horário na qual estuda, e um histórico de frequência mensal para 
comprovar sua presença em sala de aula. 

1.2.1. Este histórico de frequência deverá exibir a quantidade de faltas mensais que o aluno teve, seu percentual de 
frequência mensal, e o percentual de frequência global. 
 

1.3. Declaração de conclusão - O sistema deverá emitir declaração de conclusão para os alunos que finalizaram 
o ano letivo nas escolas, contendo no mínimo o nome do aluno, ID INEP, filiação, data de nascimento, data de 
matrícula, turma, e ano de escolaridade. 
 

1.4. Requisição de Transferência - O sistema a ser instalado deverá emitir a ficha de requisição de 
transferência para ser assinada pelo responsável do aluno que solicitou a transferência. 

 
1.5. Ficha de Transferência - O sistema a ser instalado deverá permitir emitir a ficha de transferência para 

comprovar a saída do aluno e ser arquivada. 
 

1.6. Ficha Individual - O sistema a ser instalado deverá permitir emitir a ficha individual de cada aluno 
transferido no sistema, conforme modelo configurado pela secretaria de educação e definido na resolução 
cadastrada dentro do sistema, gerando com base nas informações inseridas através dos lançamentos de notas e 
faltas, uma ficha de avaliação no qual irá conter informações pessoais do aluno, informando na grade curricular, 
os dias letivos anuais, dias letivos cursados pelo aluno, a carga horária anual, a carga horária cursada, faltas em 
horas e a as notas obtidas pelo aluno até sua transferência. 

 
1.7. Lançamento da ficha individual externa - O sistema deverá permitir lançar a ficha individual dos aluno 

que vieram de escolas dentro ou fora da rede de utilização do sistema, exibindo todos os alunos que possuem data 
da matrícula superior ao primeiro mês letivo do calendário escolar. 

1.7.1. Caso o aluno possuir transferências no sistema, dentro do ano letivo, e para o mesmo ano de escolaridade da 
matrícula atual do aluno, o sistema deverá exibir sua última transferência, contendo no mínimo o nome da escola, 
cidade da escola, data da transferência, dias letivos anuais, dias letivos cursados, carga horária anual, carga 
horária cursada, faltas/horas, e os valores obtidos nos processos avaliativos finais das etapas, divididos por 
disciplina. 

1.7.2. O sistema deverá permitir ao usuário aceitar ou rejeitar estas informações exibidas automaticamente pelo 
sistema, conforme documentação apresentada pelo aluno. 

1.7.3. Caso o secretário escolar aceite as informações geradas automaticamente, o sistema deverá transcrever estas 
informações nos campos de lançamento da ficha individual do aluno. 

1.7.4. Caso o secretário escolar aceite as informações geradas automaticamente, o sistema deverá exibir as notas 
do aluno nos devidos campos da funcionalidade gestão de faltas e notas, boletim de papel, boletim online, e diário 
escolar. 
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1.7.5. Caso o secretário escolar descarte as informações geradas automaticamente, o sistema deverá permitir 
lançar o nome da escola, cidade da escola, data da transferência, dias letivos anuais, dias letivos cursados, carga 
horária anual, carga horária cursada, faltas/horas, e os valores obtidos nos processos avaliativos finais das etapas, 
divididos por disciplina. 

1.7.6. O nome da escola e a cidade devem estar previamente cadastrados. 
1.7.7. Caso o nome da escola não seja encontrado no cadastro das escolas, o sistema deverá armazenar o nome da 

escola nova em um local separado do cadastro. 
1.7.8. Para o lançamento dos valores obtidos nos processos avaliativos finais das etapas, o sistema deverá exibir as 

disciplinas que compõem o quadro curricular de acordo com o ano de escolaridade da matrícula do aluno, e as 
etapas cadastradas no calendário escolar, gerando uma tabela com as etapas nas colunas e as disciplinas nas 
linhas. 

1.7.9. Para o lançamento dos valores obtidos nos processos avaliativos finais das etapas, o sistema deverá 
identificar através do ano de escolaridade da matrícula do aluno, se serão lançados notas ou conceitos. 

1.7.10. Caso o processo avaliativo seja através de notas, o sistema não deverá permitir lançar notas acima do valor 
da etapa cadastrada no calendário escolar. 

1.7.11. O sistema não deverá permitir lançar os valores obtidos nos processos avaliativos finais das etapas, na qual o 
aluno já possua estas informações lançadas, através do lançamento de notas. 

1.7.12. O sistema deverá permitir anexar o documento original de transferência entregue pelo aluno. 
 

1.8. Histórico Escolar - O sistema deverá permitir a impressão do histórico escolar do aluno, conforme modelo 
previamente configurado e vinculado na resolução vigente. 
 

1.9. Lançamento manual do Histórico Escolar - O sistema deverá permitir que seja registrado manualmente o 
histórico escolar dos alunos que possuem registros antes da implantação do sistema, ou que vieram de fora da 
rede de ensino. 

1.9.1. O secretário escolar deverá selecionar o nível de ensino e ano de escolaridade que irá registrar, informar a 
escola de origem, ano, data de conclusão, dias letivos cursados, carga horária anual e total anual de faltas em 
horas. 

1.9.2. O total anual poderá ser automaticamente preenchido caso o histórico escolar possuir as faltas registradas 
separadamente por disciplina. 

1.9.3. O secretário escolar poderá registrar qualquer observação vinda no histórico escolar. 
1.9.4. O secretário escolar poderá registrar todas as disciplinas cursadas pelo aluno, informando para cada uma sua 

respectiva quantidade de faltas em horas e o desempenho obtido na matéria. 
1.9.5. Após o preenchimento manual do histórico escolar, o secretário poderá realizar sua impressão, conforme 

modelo previamente configurado e vinculado na resolução vigente. 
 

1.10. Histórico de Frequência - Deverá exibir o histórico de frequência por aluno, gerando gráficos com 
porcentagens de frequência para facilitar a análise de faltas dos alunos e suas justificativas. 
 

1.11. Transporte Escolar - O sistema a ser instalado deverá permitir emitir o relatório de transporte escolar 
separados por escola e agrupados por turma, contendo as informações do tipo do transporte e o responsável pelo 
transporte. 

 
1.12. Boletim Escolar - O sistema a ser instalado deverá permitir emitir o boletim escolar do aluno, gerando com 
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base nas informações inseridas através dos lançamentos de notas e faltas, o resultado obtido pelo aluno nas 
disciplinas e as faltas obtidas em cada etapa, inclusive o resultado final dos alunos.  

 
1.13. Ficha de Matrícula - O sistema a ser instalado deverá permitir emitir a ficha de matrícula dos alunos que 

entraram a escola, conforme modelo previamente configurado na resolução vigente. 
 

1.14. ATA de resultado final - O sistema deverá permitir a impressão da ATA de resultado final de todas as 
turmas da escola, contendo o cabeçalho com no mínimo o nome da escola, ano letivo, data de encerramento do 
ano letivo, ano de escolaridade da turma, nome da turma, dias letivos trabalhados na turma, e carga horária anual. 

1.14.1. A ATA também deverá exibir uma relação de todos os alunos que estudaram na turma, contendo no mínimo 
o nome, data de nascimento, desempenho e faltas obtidas em cada disciplina, total de faltas horas, e sua situação 
final. 

1.14.2. O sistema deverá permitir registrar observações na ATA. 
1.14.3. A ATA poderá ser impressa em retrato ou paisagem, formato A4. 

 
1.15. Relatório personalizado de profissionais - O sistema deverá permitir gerar relatórios personalizados das 

informações dos profissionais, permitindo filtrar para exibir os profissionais por situação funcional. 
1.15.1. A situação funcional poderá ser ativo, rescindido, removido, demitido, ou exonerado. 
1.15.2. O sistema deverá permitir ao usuário selecionar se deseja imprimir as lotações dos profissionais, permitindo 

ainda selecionar os seguintes campos da lotação para exibir: cargo, número de matrícula,  data admissão, data 
desligamento, tipo de contratação, ch mensal, e situação Funcional. 

1.15.3. O sistema deverá permitir ao usuário selecionar se deseja imprimir os vínculos dos profissionais, permitindo 
ainda selecionar os seguintes campos do vínculo para exibir: função, unidade, data início do vínculo, ch mensal, e 
situação Funcional. 

1.15.4. O sistema deverá permitir ao usuário selecionar as seguintes informações extras dos profissionais: Data de 
nascimento, Documento, Escolaridade, Endereço, Telefone, e e-mail. 

1.15.5. O sistema deverá permitir ao usuário selecionar para visualizar quantitativos de profissionais por cargo, 
função, ou escolaridade. 
 

1.16. Relatório de aniversariantes - O sistema deverá emitir um relatório dos aniversariantes de cada mês. 
 

1.17. Emissão de crachás - O sistema deverá gerar crachás para alunos e profissionais, contendo no mínimo o 
nome, filiação, escola, endereço, telefone, e a foto caso tenha no cadastro da pessoa. 

 
1.18. Livro de matrículas - O sistema deverá gerar um livro de todas as matrículas já realizadas na escola, 

contendo no mínimo o número de matrícula, nome do aluno, filiação, data de nascimento, ano de escolaridade, 
turma, e todas as observações referente a matrícula do aluno, como suas admissões e eliminações. 

 
1.19. Carômetro - O sistema deverá gerar um relatório agrupado por turma, contendo todos os nomes dos alunos 

e a frente suas respectivas fotos, caso esteja previamente anexadas ao cadastro da pessoa. 
 
 

Módulo EJA (Educação de Jovens e Adultos) (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
O sistema a ser instalado deverá permitir atender todas as regras necessárias para o gerenciamento das turmas EJA, 
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diferenciando, através de anos letivos separados e com calendários específicos, conforme os tipos abaixo descrito: 
1.1. Gerenciar turmas de EJA semestrais – O calendário escolar deverá exibir somente os dias letivos e 

escolares correspondentes aos períodos de início e fim dos mesmos. 
1.1.1. O sistema a ser instalado deverá permitir gerenciar todas as turmas EJA, de forma a preencher todos 

requisitos exigido pelo MEC, movimentando todo o fluxo do sistema solicitados nos módulos anteriores. 
1.2. Gerenciar turmas de EJA Anuais – Caso o ano de escolaridade ultrapassa de um ano escolar para o outro, o 

sistema a instalar deverá permitir que o período letivo do ano letivo e calendário escolar inicie em um ano e 
termine no outro. 
O sistema a ser instalado deverá permitir gerenciar todas as turmas EJA, de forma a preencher todos requisitos 
exigido pelo MEC, movimentando todo o fluxo do sistema solicitados nos módulos anteriores. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO ORGANIZACIONAL DE LEITURA E ATIVIDADES PARA OS ESTUDANTES: 
 
Especificação Técnica mínima  
 
• Processador1.5Ghz  
o Cachemínimo 2MB; 
o Deverá ter suporte a Instruções 64-Bits. 
 
• RAM mínimo2GB tipo LPDDR3 
 
• Armazenamento  
o Deverá possuir no mínimo 32 GBeMMC  
o Tamanho do visor: mínimo de 7” IPS, sensível ao toque. 
o multi-touch 10  GG  Capacitiva   
 
• Conectividade 
o Deverá possuir dispositivo Wireless (Wi-fi) com suporte ao padrão IEEE 802.11  a/b/g/n Dual Band 1x1; 
Bluetooth e GPS 
 
• Câmera frontal e traseira resolução 2.0MP 
 
• Interface de áudio2 x 0.7w speakers , microfone digital integrados. 
 
• Bateria 
o Deverá possuir bateria de no mínimo 6300mAh, com autonomia de até 9 horas 
 
• Sensores acelerômetro (G-sensor), E-Compass, sensor de luz ambiente, giroscópio 
 
• Formato 
o Dimensões mínimas: 278 x 182 x 11.8 mm com variação de 5% 
o Peso Máximo de 720g com variação de 5%  
o Deverá possuir Resistencia a líquidos e partículas. 
o Deverá possuir Resistencia a quedas. 
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• Interfaces integradas ao dispositivo: 
o 1xDC-In;1xMicro USB2.0;1xMicro SD Card Reader; 1xMicro HDMl; 1xAudio combo jack. 
o 1xMicro USB 2.0; 
o 1xMicro SD Card Reader; 
o 1xMicro HDMI 
 
• Acessórios 
o Carregador. 
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Item: Solução Híbrida de Ensino Gamificado 

Tipo de objeto: Serviço 

Unidade de medida:  Professores 

Categoria: Custeio 

Especificação Técnica: 

 
1.P.    Disposições gerais: 

A empresa Contratada deverá disponibilizar, por meio de licença de uso, um ambiente de instruções gerais, 
acompanhado de banco de aulas interativas, sistema de postagens, sistema de trilha do saber, sala de aula online, 
sistema de avaliação digital online contendo relatórios e resultados sobre as avaliações, formação continuada de uso 
de softwares e equipamentos, programa de formação continuada de professores compreendendo sistema de 
solicitação de aulas sob demanda e abertura online de chamado técnico. No ambiente também deverá estar incluso 
um Sistema de Gestão Educacional com módulo de gestão escolar WEB, incluindo implementação, desenvolvimento e 
suporte aos usuários, bem como manutenção do sistema para o desenvolvimento da educação.  

A empresa contratada também deverá disponibilizar, para cada professor, dispositivo adequado para utilização dos 
recursos do ambiente, tanto online quanto offline. 

Todos os sistemas devem possuir Interface de fácil assimilação e com excelente navegabilidade entre as telas e 
todos deverão, obrigatoriamente, serem na língua portuguesa. E devem: 

Permitir o acesso aos sistemas, de qualquer lugar, utilizando os recursos da internet e o uso de senhas de segurança 
com diferentes níveis de hierarquia. 
  Permitir a inclusão das informações pela Secretaria de Educação, através de um painel de controle disponível para 
acesso via senha, sem a interferência da equipe técnica da empresa contratada. 

Disponibilizar  Chat de comunicação que permita a comunicação entre professores e secretaria municipal de 
educação. 

A empresa contratada deve se comprometer com a formação para todos os profissionais da rede de ensino desta 
Secretaria, para utilização do Ambiente de Instruções Gerais, Gestão de Ensino. 

Também deve disponibilizar no mínimo 01 (um) Gerente Técnico, para atuar em todas as fases do PROJETO BÁSICO 
e atender as chamadas técnicas mensais. As chamadas deverão ser atendidas em um prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas; O Gerente Técnico responsável pelo contrato deverá: 

Possuir sólidos conhecimentos e experiência em administração de software, avançado conhecimento em 
informática, carteira de habilitação e veículo em condições de atender a totalidade da região, de forma a garantir o 
deslocamento entre as unidades escolares;  

Atuar em todas as fases do projeto e/ou tarefas, avaliando o seu desenvolvimento e promovendo ações que 
assegurem o cumprimento dos resultados contratados, prestar apoio técnico aos componentes de sua equipe, 
responder pela gestão de seus técnicos, coordenando as tarefas executadas e em execução, garantir a qualidade das 
tarefas dentro dos padrões e normas, através de indicadores de níveis de serviços, repassar o conhecimento 
necessário para a execução das tarefas previamente negociadas aos técnicos por ela alocadas, que venham a 
desempenhá-las e garantir os prazos de entrega dos serviços;  

A execução dos serviços e das atividades acima referidas serão feitas diretamente pelo pessoal disponibilizado pela 
CONTRATADA, atinentes ao objeto deste PROJETO BASICO. 

Disponibilização de serviços de Manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva do software educacional, 
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gestão e dos equipamentos envolvidos no projeto, durante todo o período contratual, atendendo a todas as demandas 
referentes às novas funcionalidades, decorrentes de mudanças da legislação vigente; 

A CONTRATADA deverá possuir uma equipe capacitada e/ou qualificada para customizar e dar suporte constante 
aos sistemas de acordo com as orientações da administração, após a implantação, desenvolvendo as atividades 
indicadas, com o objetivo de manter os sistemas sempre atualizados e adaptados para as necessidades desta 
Secretaria de Educação.  

Além de todo pessoal disponibilizado no município a CONTRATADA deverá ter à sua disposição equipe técnica 
qualificada para atendimento a CONTRATANTE. Os profissionais poderão ser funcionários registrados e/ou 
contratados desde que respeitadas às legislações vigentes em nosso país. O desejável é que sejam apresentados no 
mínimo:  

02 (dois) pedagogos; 
02 (dois) ilustradores; 
02 (dois) gerentes de sistemas; 
03 (três) programadores; 
01 (um) corretor de textos; 
02 (dois) animadores; 
01 (um) suporte técnico 

 
ATENDIMENTO CHAMADO TÉCNICO 

Atendimento ao chamado técnico de no máximo 48 (quarenta e oito) horas e a resolução do problema de no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis. O suporte técnico consiste na manutenção dos sistemas e equipamentos 
vinculados ao projeto básico, no menor espaço de tempo possível, de eventuais problemas ligados aos sistemas 
informatizados e equipamentos. 

 
FORMAÇÃO CONTINUADA 

Deverão ser executados na vigência do contrato: Formação continuada de professores nas unidades onde os 
sistemas estarão rodando durante o horário de expediente de cada unidade. Manutenção preventiva e corretiva de 
todos os softwares e equipamentos vinculados a este projeto básico. Hospedagem do Ambiente Online da Educação de 
forma a garantir sua utilização e funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia. A Administração Municipal se 
resguarda ao direito de acompanhar, adequar e avaliar a formação realizada pela CONTRATADA, sendo que, se a 
formação for julgada insuficiente, caberá à CONTRATADA ministrar um novo curso, sem nenhum ônus adicional para 
a CONTRATANTE. O material didático para o treinamento ficará por conta da CONTRATADA. Todas as despesas de 
viagens, hospedagens e alimentação dos Profissionais da CONTRATADA, ficam sob responsabilidade da mesma. 

Para os sistemas de treinamento a CONTRATADA disponibilizará ambiente com infraestrutura online adequada para 
ministração dos cursos e capacitações do corpo docente.  

O treinamento/formação deverá abranger todos os professores da rede de ensino da Secretaria de Educação, assim 
como demais profissionais ligados a área de gestão e acompanhamento. A escala de treinamento será definida em 
conjunto pela CONTRATANTE e CONTRATADA e deverá ser ministrada para a quantidade pré definida de: 
 
Professores 
Profissionais da Administração 
Multiplicadores: 
2. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES: 

Os temas propostos no ambiente deverão seguir padrões e cores do município. 
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O ambiente deve proporcionar 04 (quatro) níveis de hierarquia para acesso. Sendo: Administrativo, Secretaria, 
Professor. 

 
   Na área do Professor deverão estar disponíveis as seguintes funções: 
 
- Deve permitir acesso ao Banco de Aulas completo, últimas aulas adicionadas, painel de liberação de aulas. 
- Os professores poderão acessar todas as matérias e níveis disponíveis no banco de aulas independente do ano em 
que estiverem lecionando. 
- O Ambiente de Instruções deverá permitir aos professores a liberação das aulas interativas de acordo com o 
interesse do professor, para estimular o aprendizado em casa, uma vez que o professor passará a ter acesso ao 
conteúdo digital ministrado de qualquer lugar usando dos atributos da internet através de seu login e senha próprios. 
O painel deverá informar ao professor a hora e a quantidade de vezes acessou o conteúdo atribuído. 
- Deve permitir acesso ao Sistema de Postagens. Permite ao professor atribuir materiais próprios para suas turmas. 
Assim como em uma rede social podem comentar, ver vídeos e documentos, além de realizar atividade proposta pela 
postagem, com correção automática e geração de relatório de proficiência. 
- Deve permitir acesso ao Sistema de Trilha de Conhecimento. As sequências didáticas devem ser organizadas de 
acordo com o interesse de cada professor. O professor pode utilizar diversos tipos de mídia na criação de suas 
postagens. Além de arquivos como apresentações, vídeos próprios e de outros sites, estarão disponíveis no sistema do 
professor aulas interativas, vídeo aulas e minigames.  
- Deve permitir acesso à área de solicitação de aulas sob demanda, com tutorial de solicitação e acompanhamento das 
solicitações. 
- Deve permitir acesso ao Sistema de Avaliação Digital. Ver a agenda de Avaliações criadas, visualização de estatísticas 
das provas com possibilidade de geração de relatórios automáticos. 
- Deve permitir acesso ao Chat do sistema. Deve permitir enviar e receber mensagens entre professores e secretaria. 
- Deve permitir acesso ao jogo Olimpíadas Culturais quando ativa.  

 
Na área da Secretaria de Educação deverão estar disponíveis as seguintes funções: 
 
- As mesmas funções da área do professor, porém com acesso a todas as turmas criadas. 
- Acesso ao painel administrativo do sistema. 
- Acesso ao controle do sistema de postagens. 
 
Na área do Administrativo deverão estar disponíveis as seguintes funções: 
 
- Cadastro de Professores, usuários da secretaria, monitor educacional. 
- Geração de todos os relatórios da Avaliação Digital. 
- Relatórios sobre os acessos ao sistema. 
- Geração de Avaliação Digital, acesso ao Banco de Questões já cadastradas e inclusão de novas questões. 
- Acesso à inserção de informações públicas do site. Inserção de Informações sobre a unidade escolar, banners 
informativos, eventos escolares, enquetes, calendário escolar, galeria de fotos, galeria de vídeos, notícias por temas, 
índice de IDEB da escola. 
- Acesso ao acompanhamento de requisição de aulas sob demanda. 
- Cadastro e abertura de chamados técnicos. 
- Disponibilização de jogos, através de links externos, Jogos Online Livres, desenvolvidos para estimular o 
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aprendizado de forma lúdica e divertida. 
- Geração de relatórios de proficiência nas atividades. 
- Geração de relatórios de acesso individualização a cada usuário. 

O ambiente deverá ter guia de acesso rápido, fácil e simples. 
O site deve ser responsivo permitindo o acesso via tablets, smartphones e computadores. 
Prestação dos serviços necessários à implantação do sistema: Criação do Ambiente Online da Educação com o 

cadastramento de senhas para todos usuários, formação inicial de professores para uso das novas tecnologias e 
sistemas, disponibilização dos sistemas.  

Instalação, Manutenção e Hospedagem dos sistemas; 
Disponibilização no Ambiente Online da Educação das mais variadas informações, pais e educadores: fotos e 

informações da escola, informações sobre atividades culturais, imagens e eventos, notícias, artigos, enquetes, 
localização geográfica, índices de IDEB do município/estado.  

Deverá exibir gráficos com os comparativos de notas do IDEB dos últimos anos para cada unidade escolar e para o 
município/estado. 

Deverá possuir serviço de cadastramento de links úteis a serem exibidos na página home que permitem o 
direcionamento para qualquer outro site. Exemplo: Ministério da Educação, Governo do Estado e outros assim 
escolhidos pela secretaria de educação.  

Deverá permitir acesso aos sistemas integrados.  
O Ambiente de Instruções deve permitir a inserção de textos com fotos e links, vídeos e álbuns de fotos, assim como 

todos os eventos da escola e da administração poderão ser divulgados para a comunidade. A solução deve permitir a 
inclusão das informações através de um painel de controle disponível para acesso nível secretaria e administrativo. . 

Deverá possuir galeria de Notícias, Fotos, Vídeos, Eventos das Escolas e da Administração. 
Deverá exibir a todos os usuários acesso ao Calendário Escolar. O mesmo deverá ser alimentado pelo nível de acesso 

Secretaria. 
Deverá possuir lista e mapa que exiba a localização geográfica das unidades escolares, foto, endereço, telefone e 

nome do diretor de cada unidade. 
O Ambiente de Instruções deve permitir ao nível de acesso secretaria, a disponibilização através do cadastramento 

de link externo, como por exemplo jogos livres de internet desenvolvidos para estimular o aprendizado de forma 
lúdica e divertida; esses jogos ou qualquer outro aplicativo, deverão após cadastramento estar disponíveis 
diretamente no ambiente na área do usuário. 

O ambiente deve permitir a abertura e acompanhamento de chamados técnicos pela secretaria e administração. 
O ambiente deve permitir ao nível de acesso Professores, acesso aulas interativas de acordo com o interesse do 

professor, para estimular o aprendizado em casa, ter acesso ao conteúdo digital ministrado em sala de aula de 
qualquer lugar usando dos atributos da internet através de seu login e senha próprios; 
Possibilitar a realização de videoconferências, interações entre um professor e um ou mais estudantes, iniciadas pelo 
professor que, além dos recursos de áudio e vídeo, devem possuir as seguintes ferramentas: 
• Agendamento: ao iniciar ou agendar uma conferência, uma mensagem será enviada aos estudantes informando o 
horário e a data da interação por vídeos, a partir da qual os estudantes podem ingressar na sala da videoconferência. 
• Bate-papo: para envio de textos, links, etc. 
• Quadro branco: quadro compartilhado que o professor pode utilizar para ajudar em suas explicações. 
• Compartilhamento de tela: permite que o professor compartilhe sua tela com os estudantes. 
• Controle do áudio e vídeo dos estudantes: o professor pode silenciar os microfones e fechar a webcam dos 
estudantes, quando desejável. 
• Alerta de dúvida: equivalente a levantar a mão, os estudantes podem usá-lo para indicar ao professor que têm uma 
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dúvida quando seu áudio estiver silenciado. 
Disponibilização de sistema de busca e pesquisa de Notícias dentro do Ambiente Online da Educação; 
Disponibilização de Banco de Aulas com o mínimo de 4.000 (quatro mil) aulas divididas em áreas de conhecimento; 

nas aulas interativas, em seu conteúdo, deverão constar textos explicativos, imagens, animações interativas e áudios, 
bem como atividades de fixação interativas e com correção. As aulas deverão ter introdução mínima de 03 (três) 
páginas/slides e mínimo de 10 (dez) exercícios de fixação com correção para cada aula. 

Disponibilização de Banco de Quizzes com o mínimo de 60.000 (sessenta mil) quizzes compostos por questões de 
multipla escolha distribuidas entre as diferentes áreas de conhecimento alinhadas a BNCC;  

Disponibilização de Banco de Jogos com o mínimo de 500 jogos distribuidos entre as diferentes áreas de 
conhecimento alinhadas a BNCC;  

Disponibilização sistema online para SOLICITAÇÃO DE AULAS SOB DEMANDA VIA INTERNET: 
As Aulas sob demanda deverão ser solicitadas pela Secretaria Municipal de Educação ou Professores, via Internet, 

em formulário disponibilizado no Ambiente Online da Educação. O Sistema de Pedido de Aulas deverá permitir a 
solicitação, acompanhamento e pesquisa via Internet no Banco de Dados. As aulas solicitadas à CONTRATADA serão 
de propriedade da mesma e poderão ser comercializadas para outros clientes. 
 
ESPECIFICAÇÃO DO MÓDULO DE SISTEMA DE POSTAGEM DE MATERIAIS DO PROFESSOR 

Deverá possuir sistema de postagem de materiais por parte do professor; o sistema deve permitir minimamente que 
sejam disponibilizados arquivos em PDF, GOOGLE APRESENTAÇÕES, VÍDEOS PRÓPRIOS OU VÍDEOS 
COMPARTILHADOS DO YOUTUBE. 

Deverá ser possível habilitar durante a criação do material o fórum de debate entre usuários. Deverá ser possível 
anexar aos arquivos em formato de “quiz” com correção automática e geração de relatório. 

As atividades deverão por data de liberação. Deverá existir uma separação entre as atividades já realizadas e as 
atividades a realizar. 

Deverá ser possível realizar um agendamento para o material criado. 
 
ESPECIFICAÇÃO DO MÓDULO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DIGITAL, BANCO DE AULAS INTERATIVAS. 

Sistema de Avaliação Digital, baseada nos Descritores de Habilidades, cujo objetivo deverá ser um sistema 
informatizado de avaliação que coloque a disposição da Secretaria Municipal de Educação e Professores, informações 
necessárias para elaborar, aplicar e corrigir as avaliações. 

O Sistema de Avaliação deverá funcionar via Internet. Deverá possibilitar à Secretaria Municipal de Educação 
cadastrar as questões, montar a avaliação e disponibilizá-la nas unidades escolares contempladas.  

O sistema deverá dispor de recursos multimídia, enriquecendo a criação de questões com inclusão de animações, 
sons e imagens. O Sistema deverá corrigir as avaliações e retornar o resultado.  

Sistema de Avaliação deverá disponibilizar as questões de forma randômica. As alternativas de resposta também 
devem ser randomizadas. Gerando maior segurança na aplicação das avaliações. 

Os dados da Avaliação deverão ser enviados ao professor regente da turma e para a Secretaria Municipal de 
Educação para processamento e geração dos relatórios automáticos.  

Para a criação das avaliações deverá ser observado os critérios mínimos de agendamento da avaliação. Data inicial e 
final, hora inicial e final, seleção das turmas tempo de execução. 
 
ESPECIFICAÇÃO DO BANCO DE AULAS INTERATIVAS; 

O Banco de aulas interativas deverá ser dividido em áreas de conhecimento e deverão constar textos explicativos, 
imagens, animações interativas e áudios, bem como atividades de fixação gamificadas e interativas com correção 
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automática. Deverão constar em todas as aulas textos explicativos, imagens, animações interativas e áudios. Deverão 
atender as seguintes exigências: 
a) Ter introdução com conteúdos mínima de 05 páginas/slides e mínimo de 10 exercícios gamificados de fixação com 
correção automática para cada aula. 
b) O Banco de Aulas deve ser baseado no PCN e na LDB com no mínimo 2.000 aulas. 
c) Apresentar sugestões de atividades para utilização dos conteúdos e ferramentas ofertados. Os roteiros deverão 
estar organizados por temas, áreas do conhecimento e níveis de ensino e devem conter links que remetam 
diretamente aos conteúdos e ferramentas a serem utilizados em cada atividade. 
d) Deverão ser disponibilizadas on-line via Internet.  
e) As aulas on-line via Internet deverão ser hospedadas sob a responsabilidade da CONTRATADA utilizando serviços e 
equipamentos com a mais recente técnica e software que o mercado atual fornece.  
f) O domínio do Ambiente de Instruções, desde que esteja disponível, será escolhido pela CONTRATANTE, sendo de 
sua exclusiva e inteira responsabilidade a denominação conferida, bem como as divisões e/ou subdivisões 
eventualmente criadas; 
g) Os conteúdos das aulas digitais deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da 

semana online e off-line; 

h) A CONTRATADA deverá disponibilizar o Banco de Aulas Interativas com no mínimo de 2.000 aulas de acordo com 
os conteúdos/áreas curriculares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental  I e II.  

 
DETALHAMENTO DA ESPECIFICAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL (ADMINISTRATIVO) 

O sistema deverá ser instalado apenas quando não houver sistema administrativo já existente; caso haja a intenção de 

instalação, os sistemas devem se complementar, se interligar para o pleno funcionamento dos mesmos. O Módulo 

Administrativo deve permitir a opção de integração com o sistema existente no caso de desejo do órgão. Onde já existir 

Sistema Administrativo este módulo não se aplica. 

A instalação a partir deste ponto será apenas para órgãos que não possuem sistema de gestão instalado. 
O sistema a ser instalado deverá compreender as escolas envolvidas no projeto e a Secretaria de Educação as quais 

deverão ser interligadas entre si. 
O sistema de gestão deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana online; 

 
Regras para cadastramento  de pessoas (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 

O sistema a ser instalado deverá permitir ter um cadastro único de pessoa para ser utilizado em todos os módulos, 
todas as escolas e demais unidades.  

A base de cadastro do usuário de sistema devem seguir as mesmas características e serem realizadas unicamente no 
sistema, utilizando-se das seguintes regras: 
1.1. Para cadastrar uma pessoa o sistema instalado deverá ter no mínimo, como campo obrigatório, os dados 

Nome, Data Nascimento, Sexo, Raça/cor, Nome da Mãe ou do pai, e Naturalidade. 

1.2. Permitir adicionar pelo menos o telefone residencial e o celular da pessoa. 

1.3. Permitir o lançamento de documentos da pessoa, tais como CPF, Certidão de nascimento, e NIS. 

1.4. Uma pessoa para ser cadastrada no sistema deverá ter um endereço. 

1.5. Após informar um endereço completo, o sistema deverá localizar este endereço e exibir visualmente através 

de um mapa de dados cartográficos. 

1.6. As coordenadas deste endereço deverão ser armazenadas para utilização no transporte escolar, cadastro 



 

Rua Andrade neves – 2077 – 6 Andar 
Pelotas/RS 
96.020-080 

 

 

escolar, e outros módulos que necessitam destes dados. 

1.7. O mapa cartográfico deverá permitir a visualização via satélite e a visão da rua deste endereço, 

possibilitando alterar a geolocalização da coordenada para melhor precisão dos dados. 

Módulo Cadastro básico (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 

O sistema deverá permitir que sejam cadastradas informações sobre endereços do município, para armazenamento 
de informações de Logradouros e Bairros, onde poderão ser utilizados no cadastro de usuários e demais informações, 
onde haja necessidade de utilização de endereços, obedecendo às seguintes regras: 

 
1.1.       Cadastrar Bairros - O sistema deverá permitir cadastrar os bairros que compõem o município, permitindo 

lançar no mínimo o nome do bairro, zona residencial, e cidade. 
            1.1.1.     A cidade deve ser uma informação previamente importada para o sistema, necessitando apenas selecioná-la. 
            1.1.2.       A zona residencial pode ser urbana ou rural. 

 

1.2.       Cadastrar Logradouros - O sistema deverá permitir cadastrar os logradouros que compõem o município, 

permitindo lançar no mínimo o CEP, nome do logradouro, e bairro. 

            1.2.1.       O bairro deve ser uma informação previamente cadastrada no cadastro de bairros. 

 
Módulo Administrativo (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 

Este módulo objetiva a configuração da carga inicial do sistema, contendo todos os cadastros de dados e 
personalizações pertinentes a Rede de Ensino. Serão lançadas as Informações das Escolas, Usuários, Anos letivos, 
Eventos e Feriados que compõem o Calendário Escolar; Níveis de Ensino, Anos de Escolaridade, Quadros Curriculares 
e Instrumentos de Avaliação que indicam as Definições de Ensino utilizadas no Município, além de configurar e 
replicar o calendário escolar em toda rede de ensino. A contratada deverá garantir que a carga inicial do sistema, 
contendo todos os cadastros de dados e informações pertinentes a toda Rede Municipal de Ensino, se mantenha 
organizado e estruturado. 

 
1.1. Importação das tabelas auxiliares do Educacenso - O sistema deverá permitir a importação das tabelas 

auxiliares, disponíveis no site do INEP para realização do último Educacenso 
(http://sitio.educacenso.inep.gov.br). 

1.1.1. O sistema deverá permitir que sejam importados no mínimo as tabelas auxiliares de países, unidades 
federativas, municípios, distritos, cartórios, órgãos regionais de ensino, órgãos emissores de identidade, tipo de 
atividades complementares, tipo de atendimento especializado, instituições de ensino superior, cursos de 
formação superior, cursos de educação profissional. 

1.1.2. O sistema deverá permitir que qualquer usuário que contenha as devidas permissões de acesso, efetue login 
no sistema e realize a importação. 

1.1.3. O sistema deverá permitir que a importação destas tabelas sejam realizadas através da conversão do arquivo 
em seu formato original para o formato CSV ou qualquer outro formato que permita o usuário realizar a 
importação. 

1.1.4. Para cada tabela que for importada, o sistema deverá notificar o usuário do formato na qual a tabela deverá 
ser anexada para importação, o caractere de separação dos campos e a sequência dos campos que devem estar 
disponibilizados no arquivo. 

1.1.5. Após a importação de cada tabela auxiliar, o sistema deverá exibir ao usuário que realizou a importação um 

http://sitio.educacenso.inep.gov.br/
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quantitativo de registros importados para cada tabela. 
 

1.2. Importação das Escolas, Profissionais do Educacenso - O sistema deverá permitir a importação do 
arquivo de migração do Educacenso, contendo todas as escolas e professores enviados no último Censo Escolar, 
disponibilizados pelo MEC através do endereço eletrônico: (http://educacenso.inep.gov.br). 

1.2.1. O sistema deverá permitir que qualquer usuário que contenha as devidas permissões de acesso, efetue login 
no sistema e realize a importação. 

1.2.2. O sistema deverá permitir anexar o arquivo de importação único, contendo todas as informações da rede 
municipal, conforme último Censo Escolar. 

1.2.3. O sistema deverá dividir o arquivo, onde será possível importar separadamente as escolas e professores. 
 

1.3. Secretaria - O sistema deverá permitir lançar informações cadastrais da SME, incluindo sua localização, 
CNPJ, gestores atuais, e ainda a inclusão do Brasão do Município e a Logo utilizada na atual administração. Estas 
imagens importadas para o sistema devem ser automaticamente alteradas e exibidas em todos os relatórios que o 
sistema gerar. 
 

1.4. Escola – O sistema deverá permitir cadastrar todos os dados relacionados à escola, bem como informações 
pertinentes da situação de funcionamento, órgão regional de ensino, diretor atuante, e todas as informações de 
infraestrutura da escola, preenchendo todos os requisitos necessários para geração do arquivo de migração ao 
Educacenso, conforme leiaute de migração do último Censo Escolar. 
 

1.5. Perfil – O sistema deverá permitir a criação de vários perfis de acesso, separados por módulos ou 
funcionalidades. O sistema não deverá aceitar que os usuários manipulem informações que não tenham 
permissão de acesso. 
 

1.6. Usuários - O sistema deverá permitir efetuar o cadastro dos usuários do sistema utilizando de pessoas 
previamente cadastradas na base de dados ou efetuando seu cadastro desde o início. 

1.6.1. Para cadastrar um usuário que já esteja no sistema como uma pessoa, o sistema deverá permitir que se 
busque esta pessoa pelo nome, digitando apenas uma parte do nome ou por completo. 

1.6.2. Ao buscar uma pessoa que esteja previamente cadastrada, o sistema deverá exibir todos os seus dados 
cadastrais automaticamente, inclusive informações de endereço. 

1.6.3. Para finalizar o cadastro de usuários, o sistema deverá permitir que se escolha um perfil de acesso e que se 
vincule uma ou várias unidades, conforme necessidades de acesso do usuário. 

1.6.4. O perfil de acesso deverá ser previamente cadastrado no cadastro de perfis. 
1.6.5. As unidades deverão ser previamente cadastradas no cadastro de escolas e secretaria de educação. 

 
1.7. Anos Letivos - O sistema deverá permitir cadastrar os anos letivos com seu respectivo período letivo, 

utilizado para elaboração de calendários escolares e separação de modalidades de ensino. 
1.7.1. O sistema deverá permitir vincular cada ano letivo às unidades escolares que poderão utilizá-los. 
1.7.2. O sistema deverá permitir a qualquer momento, criar um ano letivo, possibilitando a replicação para o ano 

letivo novo de eventos, feriados, documentos para matrícula, salas, anos de escolaridade, e quadros curriculares 
que foram cadastrados no ano letivo anterior, garantindo persistência das configurações. 

1.7.3. O sistema deverá permitir que se lance vários anos letivos para um mesmo ano, permitindo assim, que 
separe todas as modalidades de ensino pertencentes ao ano, como as modalidades EJA semestrais. 

http://educacenso.inep.gov.br/
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1.7.4. O sistema deverá permitir lançar um ano letivo em qualquer período de data, independente do mês ou ano, 
podendo iniciar no meio de um ano e terminando em outro.  

1.8. Níveis - O sistema deverá permitir que se lance todos os níveis de ensino utilizados na rede municipal de 
educação. 
 

1.9. Anos de escolaridade - O sistema deverá permitir cadastrar todos os anos de escolaridade exigidos pelo 
MEC, de acordo com a base nacional comum, permitindo que a secretaria cadastre uma nomenclatura 
específica  para o mesmo, ou seja, especifique um nome próprio utilizado pelo município, sem perder a ligação 
com a etapa de ensino utilizada pelo MEC. 

1.9.1. O sistema deverá permitir que seja informado,  no cadastro do ano de escolaridade, qual o seu ano de 
escolaridade anterior. 

1.9.2. Todos os anos de escolaridade deverão pertencer a um nível de ensino previamente cadastrado no sistema. 
1.9.3. Cada ano de escolaridade deverá ter sua respectiva quantidade de aulas semanais, e duração do módulo aula. 
1.9.4. Todos os anos de escolaridade poderão ter processos avaliativos independentes, que podem ser através de 

pontos, conceitos, pontos e conceitos, ou porcentagens. 
1.9.5. Cada ano de escolaridade poderá ser configurado para lançamento de faltas por dia ou por matéria, 

atendendo as necessidades principalmente das turmas de anos iniciais e finais do ensino fundamental. 
 

1.10. Eventos - O sistema deverá permitir lançar todos os eventos que poderão ser utilizados pelas unidades 
escolares durante o ano letivo. 

1.10.1. Os eventos deverão ser do tipo Letivo, Escolar ou Recesso, no qual irá influenciar na elaboração e contagem 
de dias do calendário escolar. 

1.10.2. Os eventos terão validade somente no ano letivo no qual foi cadastrado, não podendo ser visualizado em 
outros anos letivos. 
 

1.11. Feriados - O sistema deverá permitir lançar todos os feriados que deverão ser atualizados automaticamente 
nos calendários das unidades escolares, durante o ano letivo. 

1.11.1. Os feriados terão validade somente no ano letivo no qual foi cadastrado, não podendo ser visualizado em 
outros anos letivos. 
 

1.12. Calendários Escolares - O sistema deverá permitir que a Secretaria de Educação cadastre os calendários 
escolares que serão utilizados em toda a rede de ensino. 

1.12.1. Para gerar o calendário escolar o sistema deverá permitir lançar os períodos letivos e escolares de vigência. 
1.12.2. O sistema deverá permitir a criação de calendários por anos de escolaridade, através da nomenclatura 

específica do município, permitindo que se vincule um ou vários anos de escolaridade, respeitando o começo e fim 
de cada período determinado pela SME. 

1.12.3. No mesmo calendário escolar, o sistema não poderá permitir que se vincule mais que uma vez o mesmo ano 
de escolaridade. 

1.12.4. Todos os processos referentes ao lançamento de notas e faltas deverão identificar entre vários calendários 
escolares, qual o correspondente ao seu ano de escolaridade e validar as datas utilizadas para não ultrapassar os 
valores das etapas bem como os dias letivos. 

1.12.5. O sistema mostrará, numa mesma tela, o calendário completo do período letivo, mostrando apenas os meses 
vigentes de acordo com ano letivo selecionado, destacando os eventos, etapa, feriados, recessos, mostrar também, 
nesta mesma tela, as legendas destes. Estes destaques serão exibidos nos dias, dentro do mês, de forma clara, sem 
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abrir outra tela, ou mesmo atualizar. 
1.12.6. Na visualização do calendário, o sistema deverá permitir exibir automaticamente todos os feriados 

previamente cadastrados no ano letivo logado. Quando apontar o mouse para o dia de um feriado específico, o 
sistema deverá apresentar a descrição do feriado, sem necessidade de nenhum clique para tal ação. 

1.12.7. Na visualização do calendário, após ter gerado o calendário, O sistema deverá permitir o lançamento de 
todas as etapas pertencentes ao calendário, bastando para isto, selecionar visualmente no calendário, as datas 
correspondentes ao início e fim da etapa escolar e lançar as informações referentes ao valor total da nota na etapa 
e a média para aprovação. 

1.12.8. Na visualização do calendário, o sistema deverá permitir o lançamento de todos os eventos pertencentes ao 
calendário, bastando para isto que selecione visualmente no calendário, as datas correspondentes ao início e fim 
do evento escolar e selecionar um evento previamente cadastrado. 

1.12.9. O sistema deverá permitir exibir automaticamente após seus lançamentos, todas as etapas, eventos, recessos, 
feriados nacionais e municipais, durante o ano letivo, bem como, destacar diferenciadamente as etapas, eventos, 
recessos, feriados e qualquer outra atividade inclusa dentro do calendário. 

1.12.10. Após definir os calendários oficiais, o sistema deverá permitir que a Secretaria de Educação replique os 
calendários para as escolas que irão utilizá-los. 

1.12.11. Após a replicação, as escolas poderão acessá-lo e realizar alterações para atender suas peculiaridades, não 
interferindo nos calendários das outras escolas. 
 

1.13. Configurar recuperações - O sistema deverá permitir a secretaria de educação configurar as recuperações 
trabalhadas na rede de ensino, conforme regras descritas abaixo: 

1.13.1. O sistema deverá permitir configurar recuperações apenas após cada etapa. 
1.13.2. O sistema deverá permitir configurar apenas a recuperação anual. 
1.13.3. O sistema deverá permitir configurar apenas recuperações semestrais. 
1.13.4. O sistema deverá permitir configurar recuperações após cada etapa mais uma recuperação anual. 
1.13.5. O sistema deverá permitir configurar recuperações semestrais mais uma recuperação anual. 
1.13.6. As recuperações deverão ser inseridas dentro do calendário escolar para registrar suas datas de aplicação. 
1.13.7. A secretaria de educação deverá configurar os pontos distribuídos e média de aprovação de cada 

recuperação. 
1.13.8. O sistema deverá conhecer quais os anos de escolaridade que trabalham com cada recuperação cadastrada, 

não aplicando recuperação para turmas que não participam de todas ou  determinadas recuperações.  
 

1.14. Conceitos - O sistema deverá permitir cadastrar os tipos de conceito que poderão ser utilizados pela Escola 
para aplicar os processos avaliativos. 
 

1.15. Modelos de Ficha Individual - O sistema deverá permitir que seja elaborado diversos modelos que serão 
utilizados conforme necessidade. 

1.15.1. Estes modelos de ficha individual deverão ser de fácil elaboração ao ponto de serem criados pelos 
coordenadores na SME, sem a necessidade de qualquer tipo de programação para elaborar o documento. 

1.15.2. A elaboração destes modelos de ficha individual deverão ser realizados através de uma ferramenta para 
formatação de texto integrada ao sistema, onde será permitido escolher pelo menos a fonte, tamanho, negrito, 
itálico, sublinhado, marcadores e numeração. 

1.15.3. Deverá ser possível inserir quebras de página, dividindo manualmente o conteúdo em duas ou mais páginas. 
1.15.4. Deverá ser possível escrever informações em texto livre. 
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1.15.5. Todos os dados armazenados no sistema que serão utilizados para elaboração da ficha deverão ser 
mapeados e documentados. 

1.15.6. Após salvar os modelos, será possível visualizar o modelo de impressão, contendo o cabeçalho padrão e 
todos os dados armazenados no sistema, com um exemplo do que será exibido. 
 

1.16. Modelos de Histórico escolar - O sistema deverá permitir que seja elaborado diversos modelos que serão 
utilizados conforme necessidade. 

1.16.1. Estes modelos de histórico escolar deverão ser de fácil elaboração ao ponto de serem criados pelos 
coordenadores na SME, sem a necessidade de qualquer tipo de programação para elaborar o documento. 

1.16.2. A elaboração destes modelos de histórico deverão ser realizados através de uma ferramenta para formatação 
de texto integrada ao sistema, onde será permitido escolher pelo menos a fonte, tamanho, negrito, itálico, 
sublinhado, marcadores e numeração. 

1.16.3. Deverá ser possível inserir quebras de página, dividindo manualmente o conteúdo em duas ou mais páginas. 
1.16.4. Deverá ser possível escrever informações em texto livre. 
1.16.5. Deverá ser possível buscar dados armazenados no sistema que serão utilizados no histórico, contendo no 

mínimo o nome da escola e endereço da escola; nome, sexo, data de nascimento, naturalidade, filiação, último ano 
cursado, último ano de escolaridade cursado, ID INEP, e nível de ensino; Ano de conclusão de cada ano de 
escolaridade cursado; quantidade de dias letivos de cada ano de escolaridade cursado; nome da escola que cursou 
cada ano de escolaridade; e município e estado da escola que cursou cada ano de escolaridade. 

1.16.6. Todos os dados armazenados no sistema que serão utilizados para elaboração do histórico escolar deverão 
ser mapeados e documentados. 

1.16.7. Após salvar os modelos, será possível visualizar o modelo de impressão, contendo o cabeçalho padrão e 
todos os dados armazenados no sistema, com um exemplo do que será exibido. 
 

1.17. Resoluções - O sistema deverá permitir que a Secretaria de Educação cadastre e personalize a resolução 
vigente, contendo no mínimo as seguintes configurações: 

1.17.1. O sistema deverá permitir que seja configurado qual o modelo de ficha de matrícula será utilizado para cada 
ano de escolaridade, imprimindo as fichas nas escolas conforme modelos definidos. 

1.17.2. O sistema deverá permitir que seja configurado qual o modelo de ficha individual será utilizado para cada 
ano de escolaridade, imprimindo as fichas nas escolas conforme modelos definidos. 

1.17.3. O sistema deverá permitir que seja configurado qual o modelo de histórico escolar será utilizado para cada 
nível de ensino, imprimindo os históricos nas escolas conforme modelos definidos. 

1.17.4. O sistema deverá permitir escolher qual o modelo de correspondência que será utilizado no cadastro escolar, 
imprimindo as correspondências conforme modelo selecionado. 

1.17.5. O sistema deverá permitir escolher para cada ano de escolaridade se o lançamento de conteúdos ministrados 
e observações serão diários ou mensais. 

1.17.6. O sistema deverá permitir informar quais os ciclos de ensino que serão trabalhados em cada modalidade de 
ensino. 

1.17.7. O sistema deverá permitir informar qual ciclo de ensino cada ano de escolaridade trabalha. 
1.17.8. O sistema deverá permitir criar uma nova resolução vigente, alterando todas as configurações acima 

apresentadas. 
 

1.18. Personificar usuários - O sistema deverá fornecer condições dos coordenadores da Secretaria de 
Educacenso obterem a visão de acesso de qualquer outro usuário da rede de ensino, sem a necessidade de saber 



 

Rua Andrade neves – 2077 – 6 Andar 
Pelotas/RS 
96.020-080 

 

 

suas informações de acesso. 
1.18.1. Esta personificação deverá ser solicitada e justificada. 
1.18.2. O coordenador do sistema poderá autorizar ou negar a personificação. 
1.18.3. Para autorizar o coordenador do sistema deverá informar o período de validade desta personificação. 
1.18.4. Após autorizar, o usuário solicitante poderá acessar e obter a visão de acesso do usuário solicitado. 
1.18.5. Após o término do período de validade da personificação, o sistema deverá impedir acesso a personificação 

vencida. 
 

Módulo Cadastro Escolar (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
Este módulo do sistema será responsável em cadastrar todos os candidatos que aspiram uma matrícula em uma 

escola da rede municipal de ensino, minimizando a fila nas escolas. Deverá permitir que a confirmação da vaga seja 
enviada através de correspondências, e-mails ou SMS e ainda possibilitar que o candidato contemplado consiga uma 
vaga em uma escola mais próxima de sua localidade, respeitando as parametrizações e regras pré-definidas no 
sistema. 
1.1. Início e parametrizações do Cadastro Escolar - O sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro 

escolar, lançar as datas correspondentes ao início e término do cadastro, incluindo a data de referência, que será 

usada para estimar o ano de escolaridade que melhor se ajusta à idade do candidato, na data que referencia o 

limite de efetivação das matrículas nas escolas. 

1.1.1. As datas início e término do cadastro, deverão ser inseridas no começo do processo e poderão ser alteradas 

até iniciar o período de inscrição. 

1.1.2. O sistema deverá sempre checar estas datas automaticamente antes de permitir ao cadastrador realizar a 

inscrição do candidato, não permitindo que efetue a inscrição fora do período de datas estabelecido. 

1.1.3. O sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar na SME, parametrizar a possibilidade de se 

continuar as inscrições do candidato, após o término do prazo estabelecido e adicionado ao sistema. 

1.1.4. O sistema deverá permitir a parametrização pelo coordenador do cadastro escolar, na SME, antes mesmo de 

iniciar as inscrições do candidato, a obrigatoriedade do preenchimento da segunda e terceira opção de escola na 

ficha de inscrição, a ser realizada pelo cadastrador nas unidades escolares, para que no ato da inscrição do 

candidato, o sistema torne obrigatório, ou não, informar a segunda e/ou a terceira opção de escola, dentre as três 

opções de escolas definidas pela SME como opção de vaga para o candidato. 

1.1.5. Esta obrigatoriedade poderá ser alterada a qualquer momento pelos coordenadores do cadastro escolar na 

SME, alterando instantaneamente as obrigatoriedades nas fichas de inscrição que estão sendo realizadas e as 

próximas. 

1.1.6. O sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar na SME, antes do início das inscrições do 

candidato, definir a um ou vários anos de escolaridade previamente incluídos no sistema, períodos de datas início 

e término distintos, onde o sistema deverá bloquear a realização da inscrição do candidato pelos cadastradores, 

quando a data de acesso ao sistema estiver fora dos períodos de datas definidos para o ano de escolaridade 

selecionado ao candidato. 

1.1.7. Os períodos de datas não poderão extrapolar os períodos início e fim do cadastro escolar. 

1.1.8. Os anos de escolaridade selecionados deverão ser únicos, não podendo repetir no período e entre os 

períodos criados. 
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1.1.9. O sistema deverá sempre olhar para estas datas antes de permitir ao cadastrador realizar a inscrição do 

candidato, não permitindo que efetue a inscrição fora do período de datas estabelecido. 

1.1.10. A cada agrupamento de anos de escolaridade com suas respectivas datas início e término de validade, o 

sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar na SME, escolher se deseja apenas notificar o 

cadastrador, no ato das inscrições, informando que o ano de escolaridade está fora do período de vigência, ou se o 

sistema irá impedir o cadastrador de realizar a ficha de inscrição fora do prazo. 

1.1.11. O coordenador poderá alterar esta parametrização a qualquer momento, atualizando instantaneamente nas 

fichas de inscrição que estão sendo realizadas e as próximas. 

1.1.12. O sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar, na SME, antes do início das inscrições do 

candidato, definir especificamente para pessoas com necessidades especiais, períodos de datas início e término 

distintos, onde o sistema deverá bloquear a realização da inscrição do candidato, quando a data de acesso ao 

sistema estiver fora dos períodos de datas cadastrados para o ano de escolaridade selecionado ao candidato. 

1.1.13. Os períodos de datas não poderão extrapolar os períodos início e fim do cadastro escolar. 

1.1.14. As datas início e término do cadastro, deverão ser inseridas no começo do processo e não poderão mais ser 

alteradas. 

1.1.15. O sistema deverá sempre olhar para estas datas antes de permitir ao cadastrador realizar a inscrição do 

candidato, não permitindo que efetue a inscrição fora do período de datas estabelecido. 

1.1.16. Para pessoas com necessidades especiais, o sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar na 

SME, escolher se deseja apenas notificar o cadastrador, no ato das inscrições, informando que o ano de 

escolaridade está fora do período de vigência ou se  o sistema irá impedir o cadastrador de realizar a ficha de 

inscrição fora do prazo. 

1.1.17. O coordenador poderá alterar esta parametrização a qualquer momento, atualizando instantaneamente nas 

fichas de inscrição que estão sendo realizadas e as próximas. 

1.1.18. O sistema deverá permitir que o cadastrador realize a inscrição de um candidato com necessidades especiais, 

mesmo que o ano de escolaridade selecionado ao candidato esteja fora do período de vigência, com a condição 

que, a inscrição, esteja dentro do período de validade, incluído na parametrização específica para pessoas com 

necessidades especiais. 

1.1.19. O sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar na SME definir especificamente para pessoas 

com necessidades especiais, se a unidade escolar na qual o cadastrador está realizando a inscrição do candidato, 

será definida obrigatoriamente como a primeira opção de escolha de escola ou se o cadastrador poderá escolher 

outras escolas. O coordenador poderá alterar esta parametrização a qualquer momento, atualizando 

instantaneamente nas fichas de inscrição que estão sendo realizadas e as próximas. 

1.1.20. O sistema deverá permitir ao coordenador do cadastro escolar na SME, escolher para pessoas com 

necessidades especiais, se, no ato da inscrição a realizar pelos cadastradores nas unidades escolares, o sistema 

deverá gerar a matrícula deste candidato automaticamente, contemplado-o a uma vaga ou se deverá passar pelo 

crivo dos gestores do cadastro escolar, na SME, para sua contemplação. O coordenador poderá alterar esta 

parametrização a qualquer momento, atualizando instantaneamente nas fichas de inscrição que estão sendo 

realizadas e as próximas. 
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1.2. Definição das Regiões - O sistema instalado deverá permitir criar todas as regiões, de modo que possa 

separar o município em grandes grupos de logradouros, adicionando a cada região um ou vários logradouros. 

1.2.1. Estas regiões definirão quais as escolas estão mais próximas do endereço do professor. 

1.2.2. O sistema deverá permitir inserir em uma região, um logradouro ou todos os logradouros de um bairro em 

apenas um procedimento. 

1.2.3. O sistema deverá permitir inserir em uma mesma região logradouros de um ou vários bairros. 

1.2.4. O sistema deverá permitir inserir a um logradouro, sua numeração início e fim de endereço, com a condição 

de que seus períodos numéricos não conflitem com a numeração do mesmo logradouro, caso exista. 

1.2.5. O sistema deverá permitir inserir o mesmo logradouro a várias regiões, desde que seus períodos de 

numeração não se conflitem. 

1.2.6. O sistema deverá permitir inserir logradouro pertencentes ao município ou de outras cidades que necessitar 

incluir, respeitando as mesmas regras estabelecidas. 

1.2.7. O sistema deverá permitir visualizar no mapa a localização dos logradouros de determinada região, incluindo 

seu nome. 

1.2.8. O sistema deverá permitir que seja alternado a exibição entre mapa e satélite 

1.2.9. O sistema deverá permitir que seja corrigido a localização no mapa, arrastando para posicionar o balão de 

localização no logradouro desejado. 

1.2.10. O sistema deverá permitir ajustar a localização através da visão da rua. 

1.2.11. O sistema deverá destacar os logradouros que não foram encontrados no mapa.  

1.2.12. O sistema deverá permitir indicar as coordenadas desses logradouros no mapa. 

1.2.13. O sistema deverá notificar automaticamente que existem logradouros cadastrados no sistema que não foram 

vinculados à uma região, exibindo ainda os mesmos. 

 

1.3. Personalização do cadastro escolar para as escolas - O sistema instalado deverá permitir a definição para 

cada escola, quais os anos de escolaridade cada uma disponibiliza para a realização das inscrições, a quantidade 

de vagas disponíveis e a quais regiões pertence esta unidade escolar. 

1.3.1. O sistema deverá permitir inserir a cada escola, uma ou várias regiões que sua unidade abrange no 

município. Criando uma relação de zoneamento com a escola. 

1.3.2. O sistema deverá permitir inserir a mesma região a uma ou várias escolas. 

1.3.3. O sistema deverá permitir inserir a capacidade de receber candidatos a cada ano de escolaridade definido 

para a escola. 

1.3.4. O sistema deverá exibir uma consolidação com todas as escolas cadastradas, informando se possuem regiões 

definidas e se os anos de escolaridade estão todos preenchidos com suas devidas capacidades. 

1.3.5. O sistema deverá gerar um relatório por escola, contendo todos os anos de escolaridade definidos a ela, a 

capacidade de cada ano de escolaridade e as regiões que foram definidas para a unidade escolar. 

 

1.4. Inscrição dos Candidatos - O sistema deverá permitir inscrever todos os candidatos a uma vaga na rede 
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municipal de ensino gerando sua ficha de inscrição, mesmo que o total de vagas disponibilizadas seja inferior à 

quantidade de candidatos, distinguindo os candidatos os contemplados e os que ficaram em demanda reprimida. 

1.4.1. Para iniciar o cadastro da ficha de inscrição do candidato, o sistema deverá obrigar que o candidato seja uma 

pessoa no sistema, contendo todas as informações básicas descritas nas regras para criação de pessoas, contidas 

neste documento. 

1.4.2. O sistema deverá permitir que o cadastrador inclua o e-mail do candidato ou responsável pelo candidato, 

com a possibilidade de marcar que o sistema poderá enviar a confirmação da contemplação da vaga através deste 

contato. 

1.4.3. O sistema deverá permitir que o cadastrador inclua o telefone celular do candidato ou responsável pelo 

candidato, com a possibilidade de marcar que o sistema poderá enviar a confirmação da contemplação da vaga 

através deste contato. 

1.4.4. O sistema deverá permitir ao cadastrador selecionar se o candidato possui deficiências, permitindo ao 

cadastrador defini-las conforme informado pelo candidato. Estas opções deverão seguir as regras exigidas no 

último Educacenso. 

1.4.5. O sistema deverá permitir ao cadastrador salvar as informações inseridas para o candidato e iniciar o 

lançamento da ficha de inscrição do mesmo. 

1.4.6. O sistema deverá exibir, na ficha de inscrição, a idade que o candidato terá na data de referência e qual o ano 

de escolaridade ideal para realização de sua inscrição, conforme idade. Esta ação deverá analisar os dados que já 

foram digitadas no início e parametrizações do cadastro escolar, de maneira que, não seja necessário digitar as 

informações novamente. 

1.4.7. O sistema deverá permitir selecionar, na ficha de inscrição, qual o ano de escolaridade o candidato irá se 

inscrever, independentemente da sugestão de ano de escolaridade ideal informado pelo sistema. 

1.4.8. O sistema deverá permitir ao cadastrador adicionar à ficha de inscrição, os documentos que foram 

apresentados pelo candidato. 

1.4.9. O sistema deverá exibir automaticamente, para a primeira opção de escola, após o cadastrador selecionar o 

ano de escolaridade, quais são as escolas mais próximas do candidato, utilizando o endereço do candidato como 

referência, com suas respectivas capacidades, e destacando as escolas cuja capacidade está zerada das que ainda 

podem receber candidatos. 

1.4.10. Após selecionar a primeira opção de escola, o sistema deverá, automaticamente, exibir para a segunda opção 

de escola, quais são as escolas mais próximas do candidato com suas respectivas capacidades, não exibindo mais 

as escolas definidas nas opções anteriores. 

1.4.11. Após selecionar a segunda opção de escola, o sistema deverá automaticamente exibir, para a terceira opção 

de escola, quais são as escolas mais próximas do candidato com suas respectivas capacidades, não exibindo mais 

as escolas definidas nas opções anteriores. 

1.4.12. O sistema deverá permitir, ao cadastrador, concluir a ficha de inscrição e gerar um modelo de impressão, 

contendo, todas as informações lançadas ao candidato, com os devidos campos para assinatura do responsável e, 

também, do funcionário que foi responsável pelo cadastro. Caso o candidato decida receber a comunicação da 

confirmação da vaga para matrícula através de e-mail ou SMS, esse modelo de impressão deverá conter uma 
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autorização de recebimento, com o tipo de comunicação escolhida pelo candidato, sem para tanto, imprimir outra 

página. 

1.4.13. O sistema deverá analisar as capacidades das escolas escolhidas pelo candidato e sugerir, automaticamente, 

a escola de sua matrícula ou adicionar o candidato para a demanda reprimida. Estas análises devem ser realizadas 

utilizando os dados informados no início e parametrizações do cadastro escolar. 

 

1.5. Gestão das inscrições - O sistema deverá fornecer aos gestores do cadastro escolar uma listagem contendo 

todas as inscrições realizadas até o momento, independente de quantos polos de inscrição o município possuir. 

1.5.1. Esta listagem poderá ser ordenada alfabeticamente para facilitar a localização de alguma inscrição. 

1.5.2. Esta listagem poderá ser ordenada cronologicamente para identificar a quantidade de cadastros realizados 

por dia, facilitando o envio dos quantitativos para a Secretaria de Estado da Educação, órgão controlador do 

cadastro escolar municipal. 

1.5.3. O gestor do cadastro escolar poderá excluir qualquer ficha de inscrição que necessitar, como em situações 

onde a ficha foi emitida errada. 

1.5.4. O gestor do cadastro escolar poderá imprimir uma lista quantitativa de cadastros, separada por data, para 

facilitar o envio dos quantitativos para a Secretaria de Estado da Educação, órgão controlador do cadastro escolar 

municipal. 

 
Módulo Secretaria Escolar (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 

Este módulo terá o intuito de agilizar os processos escolares e principalmente garantir a documentação correta, de 
maneira rápida e consistente.; efetuar transferências instantaneamente, já emitindo os documentos necessários para 
sua conclusão. Ainda no módulo em questão, os secretários poderão efetuar o lançamento dos profissionais, vinculá-
los na unidade escolar e enturmando os professores em suas respectivas turmas. 
1.1. Calendários Escolares - O sistema deverá permitir que os secretários escolares cadastrem os calendários 

escolares, caso a SME não estabeleça um calendário padrão para toda rede de ensino. 
1.1.1. Para gerar o calendário escolar o sistema deverá permitir lançar os períodos letivos e escolares de vigência. 
1.1.2. O sistema deverá permitir a criação de calendários por anos de escolaridade, através da nomenclatura 

específica do município, permitindo que se vincule um ou vários anos de escolaridade, respeitando o começo e fim 
de cada período determinado pela SME. 

1.1.3. No mesmo calendário escolar, o sistema não poderá permitir que se vincule mais que uma vez o mesmo ano 
de escolaridade. 

1.1.4. Todos os processos referentes ao lançamento de notas e faltas deverão identificar entre vários calendários 
escolares, qual o correspondente ao seu ano de escolaridade e validar as datas utilizadas para não ultrapassar os 
valores das etapas bem como os dias letivos. 

1.1.5. O sistema mostrará, numa mesma tela, o calendário completo do período letivo, mostrando apenas os meses 
vigentes de acordo com ano letivo selecionado, destacando os eventos, etapa, feriados, recessos, mostrar também, 
nesta mesma tela, as legendas destes. Estes destaques serão exibidos nos dias, dentro do mês, de forma clara, sem 
abrir outra tela, ou mesmo atualizar. 

1.1.6. Na visualização do calendário, o sistema deverá permitir exibir automaticamente todos os feriados 
previamente cadastrados no ano letivo logado. Quando apontar o mouse para o dia de um feriado específico, o 
sistema deverá apresentar a descrição do feriado, sem necessidade de nenhum clique para tal ação. 
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1.1.7. Na visualização do calendário, após ter gerado o calendário, o sistema deverá permitir o lançamento de todas 
as etapas pertencentes ao calendário, bastando para isto, selecionar visualmente no calendário, as datas 
correspondentes ao início e fim da etapa escolar e lançar as informações referentes ao valor total da nota na etapa 
e a média para aprovação. 

1.1.8. Na visualização do calendário, após ter gerado o calendário, o sistema deverá permitir o lançamento de todos 
os eventos pertencentes ao calendário, bastando para isto que selecione visualmente no calendário, as datas 
correspondentes ao início e fim do evento escolar e selecionar um evento previamente cadastrado. 

1.1.9. O sistema deverá permitir exibir automaticamente após seus lançamentos, todas as etapas, eventos, recessos, 
feriados nacionais e municipais, durante o ano letivo, bem como, destacar diferenciadamente as etapas, eventos, 
recessos, feriados e qualquer outra atividade inclusa dentro do calendário. 
 

1.2. Turnos - O sistema deverá permitir lançar todos os turnos utilizados pelas escolas. Cada unidade escolar 
terá seus turnos com suas respectivas horas de início e fim. 
 

1.3. Salas - O sistema deverá permitir lançar todas as salas das escolas contendo suas respectivas capacidades. O 
sistema deverá ainda permitir marcar as salas como provisória. 

 
1.4. Turmas regulares - O sistema deverá permitir gerenciar as turmas regulares das escolas, vinculando-as a 

seu respectivo ano de escolaridade, modalidade de ensino, turno e sala. 
1.4.1. As turmas poderão ser da modalidade ensino regular, educação especial, EJA, ou de educação profissional. 
1.4.2. As turmas poderão ser do tipo regular, multisseriada ou correção de fluxo. 
1.4.3. As turmas poderão ter o tipo de atendimento diferenciado, como classe hospitalar, unidade prisional, ou 

unidade de educação socioeducativa. 
1.4.4. Caso a turma seja multisseriada ou correção de fluxo, o sistema deverá permitir que seja escolhido quais os 

anos de escolaridade que serão trabalhados nesta turma. 
1.4.5. O secretário escolar poderá escolher os dias da semana que a turma é trabalhada na escola. 
1.4.6. O secretário escolar poderá escolher qual o quadro curricular que será trabalhado com a turma, caso exista 

mais de um quadro para o ano de escolaridade escolhido. 
 

1.5. Turmas de atendimento diversificado - O sistema deverá permitir gerenciar as turmas diversificadas das 
escolas, vinculando-as a suas respectivas Atividades Complementares ou especiais, regularizadas e previstas pelo 
MEC. Será utilizado as regras de importação do Educacenso para análise destes dados. 

1.5.1. O secretário escolar poderá vincular o profissional responsável pela turma diversificada, onde este 
profissional deverá ser previamente cadastrado no sistema, obedecendo as regras gerais para cadastro de 
pessoas. 

1.5.2. Uma turma diversificada poderá ter mais de uma atividade complementar ou educação especial, conforme 
regras estabelecidas pelo Educacenso. 

1.5.3. Para cada atividade complementar ou especial, o secretário poderá vincular um profissional ou monitor de 
atividade complementar. 

1.5.4. Deverá constar a hora inicial e final desta turma diversificada e quantas vezes esta turma será trabalhada por 
semana. 

1.5.5. O secretário escolar poderá definir se a turma é de atividade complementar ou de atendimento educacional 
especializado (AEE). 

1.5.6. O secretário escolar poderá definir se a turma trabalha com o projeto mais educação.  
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1.6. Profissionais - O sistema a ser instalado deverá permitir manter um cadastro de profissionais completo, 

com CPF e Telefone obrigatório, incluindo todas as exigências de escolaridade necessárias para a migração dos 
dados para o Educacenso.  Será utilizado as regras de migração do Educacenso para avaliar a correta regra do 
sistema a ser instalado. 

1.6.1. Ao cadastrar um profissional o sistema a instalar deverá permitir usar os mesmos parâmetros de cadastro de 
uma pessoa, vide item Pessoa. 

1.6.2. A lista das entidades de ensino e de cursos, que deverão ser selecionadas para o cadastro de profissional, 
quando o mesmo tiver curso Superior Completo ou Superior Incompleto, deverá estar atualizado com a lista do 
último Educacenso. 

1.6.3. O sistema a ser instalado deverá permitir aceitar até três tipos de formação escolar para os casos de Superior 
Completo e Superior Incompleto, conforme exigência de quantidade máxima especificado no Educacenso. 

1.6.4. Ao realizar uma matrícula, o sistema deverá exibir as perguntas que devem ser respondidas, conforme 
modelo de matrícula informado no ano de escolaridade selecionado. 

1.6.5. Ao efetuar a matrícula o sistema permitirá imprimir a ficha de matrícula preenchida, contendo todas as 
informações pré-definidas no modelo de ficha, mais as perguntas com suas respectivas respostas. 
 

1.7. Quadros de horário - O sistema a ser instalado deverá permitir gerenciar os quadros de horários dos 
professores, obedecendo as seguintes regras: 

1.7.1. Uma turma poderá ter vários quadros de horários, desde que as datas início e fim, do quadro de horário, não 
conflitem com outros quadros da mesma turma. Sendo que para o quadro de horário vigente, o sistema não 
poderá apresentar a data fim, pois este estará em uso até que se crie um novo. 

1.7.2. O sistema a ser instalado deverá permitir que se visualize, numa lista, na mesma tela do quadro de horário, 
todas as disciplinas que ainda não foram definidas no quadro de horário, com suas respectivas quantidades de 
aulas permitida no quadro curricular, quantidades já adicionadas no quadro e o saldo a ser lançado no quadro. 

1.7.3. A quantidade de disciplinas e suas respectivas quantidades de aulas a serem lançadas no quadro de horário 
deverá seguir exatamente a quantidade já cadastrada no quadro curricular. Vide quadro curricular deste 
documento. 

1.7.4. O sistema a ser instalado deverá permitir que se visualize todas as disciplinas lançadas em seus respectivos 
dias vinculados, na ordem da semana, de segunda a sexta, na sequência de seus horários.  

1.7.5. Para que o quadro de horário possa ser utilizado para lançamento de faltas e demais serviços que necessitem 
deste, no restante do sistema, todas as disciplinas deverão ser devidamente alocadas nos seus respectivos dias e 
horários, formando assim o quadro de horário oficial da turma. 

1.7.6. A ação no sistema de tornar o quadro de horário oficial para a turma deverá armazenar a data início do 
quadro e estabelecer a data fim do quadro de horário antecessor, caso exista algum vigente, e a partir deste 
instante, o sistema deverá utilizar este novo quadro de horário para esta turma como oficial, mantendo 
armazenado o quadro antigo, com todas as informações já registradas para ele. 

1.7.7. O sistema a ser instalado deverá permitir que a qualquer instante o quadro de horário sofra alterações. 
1.7.8. As alterações deverão ser realizadas a partir do quadro oficial, utilizando a mesma tela de criação dos 

quadros de horários, criando um novo quadro ao término do procedimento. 
1.7.9. Enquanto o novo quadro de horário estiver sendo modificado, e não for finalizado, o sistema deverá manter 

as regras de disciplinas e horários do último quadro oficial inalteradas, de maneira que qualquer lançamento no 
sistema, tenha a persistência do quadro de horário vigente, apesar das novas modificações. 

1.7.10. Caso as alterações não estiverem completas, ou seja, não foi determinada por uma ação do usuário como 
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pronto para uso oficial, e, por qualquer motivo, o usuário saia da edição do quadro, quando o usuário retornar a 
este quadro que estava sendo editado, o sistema deverá apresentar exatamente igual a sua última modificação, 
salvando automaticamente qualquer ação de edição. 

1.7.11. O sistema a ser instalado deverá permitir a visualização cronológica de todos quadros de horários, por 
turma, exibindo o quadro de horário completo (dia, horário disciplina), com seus períodos de vigência, sendo que 
o último não possui data fim. 

1.7.12.  O sistema deverá permitir que seja registrado quadros de horários específicos para sábados e domingos 
letivos, além dos quadros de reposição de aula durante a semana. 
 

1.8. Enturmação de professores - O sistema a ser instalado deverá permitir que se vincule os professores às 
suas respectivas turmas, seguindo estas regras para a mesma tela: 

1.8.1. Ao selecionar uma turma já cadastrada o sistema deverá apresentar as disciplinas pré-estabelecidas no 
quadro curricular. 

1.8.2. Para cada disciplina o sistema deverá apresentar opção de escolha somente professores que podem lecionar 
a respectiva disciplina. 

1.8.3. O sistema não poderá mostrar, como opção de vínculo com a disciplina, professores que não lecionam na 
escola a disciplina selecionada. 

1.8.4. O sistema a ser instalado deverá permitir selecionar várias disciplinas a um mesmo professor, desde que as 
disciplinas sejam aptas ao professor lecionar. 

1.8.5. O sistema deverá permitir selecionar vários professores a uma mesma disciplina,  desde que as disciplinas 
sejam aptas ao professor lecionar. 

1.8.6. O sistema deverá permitir adicionar vários auxiliares ou assistentes educacionais, conforme necessidade da 
turma. 

1.8.7. Os auxiliares e assistentes educacionais não deverão ter vínculo com disciplinas, conforme regras 
estabelecidas pelo Educacenso. 

 
1.9. Gestão do Educacenso para as escolas 

 
1.9.1. Educacenso da Escola - O sistema a ser instalado deverá permitir exibir um resumo de todas as informações 

inerentes ao Educacenso com as seguintes regras, mostrando a situação de cadastro para cada informação, 
seguindo estas regras para a mesma tela: 

1.9.1.1. Para efeito de visualização da listagem de informações exigidas pelo Educacenso, a tela deverá apresentar 
uma lista contendo todos os tópicos de dados exigidos pelo Educacenso, sendo que, para cada tópico, o sistema 
deverá apresentar um status mostrando que a informação foi registrada no sistema ou não, estes tópicos serão: 
Diretor, situação de funcionamento, local de funcionamento, distrito, regional de ensino, localização, localização 
diferenciada, dependência administrativa, regulamentação, prédio compartilhado com outra escola, tipo de água 
consumida, tipo de esgoto sanitário, tipo de abastecimento de água, tipo de abastecimento de energia, destinação 
do lixo, dependências existentes na escola, computadores, alimentação escolar PNAE, atendimento educacional 
especializado, atividade complementar, ensino fundamental organizado em ciclos, educação indígena, 
modalidades. 

1.9.1.2. O sistema deverá apresentar, dentro desta mesma tela, uma forma do secretário escolar autorizar, e, com 
isso, informar que o seu trabalho, e, que, suas informações sobre o Educacenso, está completado. Somente após 
esta ação, o sistema permitirá que o arquivo seja gerado pela visão gestão do Educacenso Secretaria de Educação. 

1.9.1.3. Antes de autorizar a migração, caso alguma escola identifique algum erro nas informações que serão 
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migradas, o secretário escolar poderá realizar os ajustes necessários. Estes ajustes serão refletidos na migração do 
educacenso caso as alterações influenciarem nas datas e elas estiverem dentro da data corte do Educacenso. 

1.9.1.4. Na Visão da secretaria da Educação, deverá ter na lista de escolas do Educacenso, uma informação que a 
secretária daquela escola já liberou o envio, ou não. 

1.9.2. Educacenso do Profissional - O sistema a ser instalado deverá permitir exibir a listagem de todos os 
profissionais com vínculo ativo nas escolas, seguindo estas regras para a mesma tela: 

1.9.2.1. Para efeito de visualização da listagem de informações exigidas pelo Educacenso, a tela deverá apresentar 
uma lista contendo todas os tópicos de dados exigidos pelo Educacenso, sendo que, para cada tópico, o sistema 
deverá apresentar um status mostrando que a informação foi registrada no sistema ou não, estes tópicos serão: 
endereço e documento cadastrado. Sendo o documento exigido pelo Educacenso. 
 

1.10. Gestão do Educaceso para a Secretaria de Educação 
 

1.10.1. Educacenso da Escola - O sistema a ser instalado deverá permitir exibir um resumo de todas as informações 
inerentes ao Educacenso com as regras descritas abaixo, mostrando a situação de cadastro para cada informação, 
seguindo estas regras para a mesma tela: 

1.10.1.1. O sistema a ser instalado deverá permitir apresentar os seguintes tópicos com o somatório existentes nas 
escolas: quantidade de salas, quantidade de profissionais. Estes quantitativos devem ser exibidos conforme 
realidade das escolas na data corte do Educacenso, sempre considerando os dados contidos neste dia, 
confrontando as informações de datas de matrícula, enturmação, transferência, abandono, falecimento, entre 
outras informadas pelos secretários escolares. 

1.10.1.2. No mesmo quadro, para efeito de visualização da listagem de informações exigidas pelo Educacenso, a tela 
deverá apresentar uma lista contendo todos os tópicos de dados exigidos pelo Educacenso, sendo que, para cada 
tópico, o sistema apresentará um status mostrando que a informação foi registrada no sistema ou não, estes 
tópicos serão: Diretor, situação de funcionamento, local de funcionamento, distrito, regional de ensino, 
localização, localização diferenciada, dependência administrativa, regulamentação, prédio compartilhado com 
outra escola, tipo de água consumida, tipo de esgoto sanitário, tipo de abastecimento de água, tipo de 
abastecimento de energia, destinação do lixo, dependências existentes na escola, computadores, alimentação 
escolar PNAE, atendimento educacional especializado, atividade complementar, ensino fundamental organizado 
em ciclos, educação indígena, modalidades. 

1.10.1.3. O arquivo da situação inicial deverá ser gerado conforme realidade das escolas na data corte do Educacenso, 
podendo ser gerado no mesmo dia do corte ou qualquer outro dia posterior ao corte, sempre considerando os 
dados contidos neste dia, confrontando as informações de datas de matrícula, enturmação, transferência, 
abandono, falecimento, entre outras informadas pelos secretários escolares. 

1.10.1.4. Todo o processo de geração destes arquivos deve ocorrer na base de dados oficial do município, de maneira 
transparente para os usuários, sem a necessidade de qualquer tipo de paralisação ou limitação na utilização do 
sistema. 

1.10.1.5. O departamento de informática poderá solicitar alterações via sistema de escolas e profissionais, gerando um 
novo arquivo de migração que será novamente analisadas no departamento de informática, para comprovar 
capacidade de alterações no arquivo de migração. 

1.10.1.6. O sistema a ser instalado deverá permitir guardar o histórico de exportação, onde irá armazenar todos os 
arquivos gerados anualmente. 

1.10.2. Educacenso do Profissional - O sistema a ser instalado deverá exibir uma lista de todas as escolas com o 
consolidado quantitativo de todos os profissionais com vínculo ativo em suas respectivas escolas, seguindo estas 



 

Rua Andrade neves – 2077 – 6 Andar 
Pelotas/RS 
96.020-080 

 

 

regras para a mesma tela: 
1.10.2.1. O sistema a ser instalado deverá permitir apresentar os seguintes tópicos com o somatório existentes nas 

escolas: Total de professores ativos, total de professores ativos com documento cadastrado, total de professores 
ativos com endereço cadastrado. 

 
Módulo Professores (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 

Módulo onde os professores das escolas irão efetuar todo o fluxo de lançamento de notas e faltas, e as apurações de 
notas. 

 
1.1. Registro de ocorrências - O sistema deverá permitir aos professores registrarem ocorrências da escola, 

contendo no mínimo a data da ocorrência e a descrição do ocorrido. 
 

1.2. Registro de conteúdos ministrados - O sistema a ser instalado deverá permitir ao professor lançar os 
conteúdos ministrados nas aulas, conforme regras a seguir: 

1.2.1. O lançamento poderá ser mensal ou diário, conforme estabelecido pela secretaria de educação. Vide 
resoluções. 

1.2.2. Para o lançamento mensal o sistema deverá exibir automaticamente a quantidade de aulas lecionadas em 
cada disciplina do mês letivo acessado, exibindo a frente da disciplina os campos para se realizar os registros. 

1.2.3. Para o lançamento diário o sistema deverá exibir automaticamente todos os dias letivos do mês selecionado, 
exibindo a frente de cada dia o número de aulas lecionadas em cada disciplina, mais os campos para se realizar os 
registros por disciplina. 
 

1.3. Registro de observações no diário - O sistema a ser instalado deverá permitir ao professor lançar as 
observações no diário, conforme regras a seguir: 

1.3.1. O lançamento poderá ser mensal ou diário.conforme estabelecido pela secretaria de educação. Vide 
resoluções. 

1.3.2. Para o lançamento mensal o sistema deverá exibir automaticamente a quantidade de aulas lecionadas em 
cada disciplina do mês letivo acessado, exibindo a frente da disciplina os campos para se realizar os registros. 

1.3.3. Para o lançamento diário o sistema deverá exibir automaticamente todos os dias letivos do mês selecionado, 
exibindo a frente de cada dia o número de aulas lecionadas em cada disciplina, mais os campos para se realizar os 
registros por disciplina. 

 
Módulo Pedagógico (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
 
O sistema deverá possuir uma gestão pedagógica para acompanhamento do desenvolvimento das escolas. Este 
módulo deverá permitir ao pedagogo acompanhar todos os lançamentos de notas e faltas, realizados no sistema. 
Somente após aprovação dos pedagogos, o sistema deverá disponibilizar as notas e faltas no boletim escolar. 
1.1. Conselho de Classe - Os coordenadores pedagógicos poderão configurar um questionário para ser 

respondido no conselho de classe realizado nas escolas com os pedagogos e professores, conforme regras a 
seguir: 

1.1.1. Este questionário poderá ter campos de texto livre, pergunta do tipo resposta livre, ou perguntas do tipo 
resposta de única escolha. 

1.1.2. Para cadastrar cada pergunta o coordenador pedagógico deverá informar o título da pergunta e escolher o 
tipo de resposta. 
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1.1.3. Para as respostas de única escolha, o coordenador pedagógico deverá informar as opções de escolha. 
1.1.4. Após configurado o questionário do conselho de classe, os pedagogos nas escolas poderão responder um 

questionário a cada etapa. 
 

Módulo Diretoria Escolar (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
O sistema a instalar deverá fornecer uma gestão para a diretoria escolar acompanhar a evolução da sua escola 

perante o sistema, gerenciando e antecipando problemas como atrasos nos lançamentos de notas e faltas, garantindo a 
finalização correta dos anos letivos. Através desta mesma gestão, o sistema deverá permitir aos coordenadores da 
rede gerenciar todas as escolas. 
1.1. Gestão escolar - O sistema deverá permitir aos diretores escolares visualizarem gráficos lineares de 

evolução de matrículas e enturmações durante todo o ano letivo, permitindo acompanhar a evolução da escola, 
conforme regras a seguir: 

1.1.1. O sistema deverá exibir quantitativos de total de matrículas, enturmações e turmas. 
1.1.2. Nesta mesma tela, o sistema deverá exibir uma lista de todas as turmas da escola, e todas as etapas que 

compõem o calendário escolar das turmas. 
1.1.3. Para cada etapa, o sistema deverá exibir se a mesma encontra-se aberta ou fechada. 
1.1.4. O sistema deverá exibir também nesta tela se já foi realizado a apuração de etapas da turma e se a turma já 

foi finalizada. 
1.1.5. O sistema deverá permitir aprofundar a análise das turmas, exibindo as disciplinas que compõem o quadro 

curricular, os professores enturmados e a situação dos lançamentos, que pode ser lançado ou não lançado. 
1.1.6. O sistema deverá permitir imprimir esta análise aprofundada de uma turma ou de todas as turmas da escola. 

1.2. Registro de ocorrências - O sistema deverá permitir aos diretores registrarem ocorrências de qualquer 
profissional da escola, contendo no mínimo a data da ocorrência e a descrição do ocorrido. 

 
Módulo Gerência de ensino (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 

O sistema a ser instalado deverá fornecer relatórios gerenciais e analíticos para facilitar o trabalho da gerência de 
ensino, obedecendo as seguintes regras: 
1.1. Gerência escolar - O sistema deverá permitir a gerência de ensino acompanhar a evolução de todas as 

escolas da rede de ensino quanto a utilização do sistema e cumprimento das metas para fechamento de etapas e 
entrega dos boletins, conforme regras a seguir: 

1.1.1. O sistema deverá permitir visualizar um gráfico de matrículas e enturmações de todas as escolas da rede de 
ensino, exibindo também os totais de todas as matrículas, enturmações e turmas de toda a rede. 

1.1.2. O sistema deverá permitir visualizar uma lista de todas as escolas da rede, com a quantidade de matrículas e 
a situação das etapas. 

1.1.3. A situação das etapas pode ser aberta quando a escola possuir mais que uma etapa aberta, alerta quando 
apenas a última etapa estiver aberta, e Fechada quando todas as etapas da escola estiver fechada. 

1.1.4. O sistema deverá permitir aos coordenadores acessar as escolas e visualizar gráficos lineares de evolução de 
matrículas e enturmações durante todo o ano letivo, permitindo acompanhar a evolução da escola. 

1.1.5. O sistema deverá exibir quantitativos de total de matrículas, enturmações e turmas. 
1.1.6. Nesta mesma tela, o sistema deverá exibir uma lista de todas as turmas da escola, e todas as etapas que 

compõem o calendário escolar das turmas. 
1.1.7. Para cada etapa, o sistema deverá exibir se a mesma encontra-se aberta ou fechada. 
1.1.8. O sistema deverá exibir também nesta tela se já foi realizado a apuração de etapas da turma e se a turma já 

foi finalizada. 
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1.1.9. O sistema deverá permitir aprofundar a análise das turmas, exibindo as disciplinas que compõem o quadro 
curricular, os professores enturmados e a situação dos lançamentos, que pode ser lançado ou não lançado. 

1.1.10. O sistema deverá permitir imprimir esta análise aprofundada de uma turma ou de todas as turmas da escola. 
 

1.2. Relatório quantitativo de faltas - A gerência de ensino poderá gerar um relatório quantitativo de todas as 
faltas ocorridas na rede de ensino, agrupadas por escola e separado por ano de escolaridade, conforme regras a 
seguir: 

1.2.1. As faltas deverão ser exibidas separadas em cada mês letivo e a frente um total destas faltas. 
1.2.2. Abaixo de cada escola deverá ser exibido os totais gerais de cada mês e o total de faltas do ano na escola. 

 
Módulo de RH (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 

O sistema deverá fornecer uma gestão básica de RH, preenchendo no mínimo os requisitos quanto ao quadro de 
funcionários, suas funções, vínculos, controle de ponto do funcionário, mostrando a situação do profissional perante a 
escola. 
1.1. Funções e Cargos - O sistema deverá permitir cadastrar todas as funções e cargos desempenhados na escola, 

fazendo referência com o CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). 
 

1.2. Tipos de Licença ou Férias - O sistema deverá permitir cadastrar todos os tipos de licença e férias, 
regulamentando a quantidade de dias de afastamento, caso seja padrão, conforme lei regente. 

 
1.3. Lotações de profissionais - O sistema deverá permitir realizar a lotação dos profissionais a disposição da 

Secretaria Municipal de Educação, permitindo selecionar o profissional previamente cadastrado e lançar no 
mínimo as informações de situação funcional, tipo de contratação, data de admissão, data de desligamento, 
número de matrícula, cargo, e carga horária mensal. 

1.3.1. A situação funcional poderá ser ativo, rescindido, removido, demitido, ou exonerado. 
1.3.2. Ao realizar uma nova lotação, a situação funcional deverá ser exclusivamente ativo. 
1.3.3. O tipo de contratação poderá ser efetivo, contratado, comissionado efetivo, e comissionado contratado. 
1.3.4. O cargo deverá ser uma informação previamente cadastrada na funcionalidade de cargos e funções. 
1.3.5. Caso o tipo de contratação seja efetivo ou comissionado efetivo, o sistema não deverá permitir lançar a data 

de desligamento no cadastro da lotação dos profissionais. 
1.3.6. Caso o tipo de contratação da lotação seja contratado ou comissionado contratado, o sistema deverá permitir 

rescindir a lotação, obrigando informar a data da saída e alterando a situação funcional para rescindido. 
1.3.7. Caso o tipo de contratação da lotação seja efetivo ou comissionado efetivo, o sistema deverá permitir demitir 

ou exonerar a lotação, obrigando informar se é uma demissão ou uma exoneração, mais a data da saída, e 
alterando a situação funcional para demitido ou exonerado, conforme selecionado. 
 

1.4. Vínculos de profissionais - O sistema a ser instalado deverá permitir vincular as lotações ativas dos 
profissionais, em uma ou várias unidades, preenchendo os requisitos necessários do profissional para execução de 
sua atividade na escola, incluindo sua situação funcional, data de início do vínculo com a unidade, função e carga 
horária de trabalho, para cada unidade vinculada. 

1.4.1. A situação funcional poderá ser ativo, rescindido, removido, demitido, ou exonerado. 
1.4.2. Ao realizar um novo vínculo, a situação funcional deverá ser exclusivamente ativo. 
1.4.3. A função deverá ser uma informação previamente cadastrada na funcionalidade de cargos e funções. 
1.4.4. Caso a função selecionada seja correspondente aos professores da rede de ensino, o sistema deverá exibir 
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todas as disciplinas previamente cadastradas, permitindo selecionar uma ou várias disciplinas que o professor 
leciona. 

1.4.5. O sistema deverá permitir cadastrar um ou vários vínculos para uma mesma lotação, desde que a soma das 
cargas horárias dos vínculos ativos desta lotação não seja maior que a carga horária estabelecida na lotação do 
profissional. 
 

1.5. Controle de Pontos - O sistema deverá possuir um controle de ponto dos funcionários dividido por escola. 
1.5.1. Para efetuar o controle de ponto, o usuário deverá ver em uma única tela, todos os profissionais vinculados a 

escola logada, permitindo a visualização de cada profissional da sua situação funcional, função exercida no cargo, 
dobra, carga horária, número de matrícula, abono incentivo, hora extras, horas facultativas, faltas letivas, faltas de 
hora módulo e faltas escolares. 

1.5.2. Para realizar o controle dos pontos, o sistema deverá permitir que o usuário responsável em lançar o 
controle de pontos, veja na listagem de apuração descrita acima,  a situação de cada profissional, onde deverá 
exibir se o profissional encontra-se em análise, se foi aprovado ou rejeitado suas informações. Vide Apuração de 
Pontos. 

1.5.3. Para efetuar o controle dos pontos, o sistema deverá permitir lançar todas as informações necessárias, 
contendo no mínimo as opções de lançar a Extensão de Carga horária, quantidade de aulas lecionadas, Dobra, 
Carga horária, exigência curricular, faltas letivas, faltas de hora módulo, Abono incentivo, adicional noturno, faltas 
escolares, observações e a situação funcional. 

1.5.4. Caso a situação funcional seja do tipo férias ou licença, e o tipo de licença previamente cadastrado possua a 
quantidade de dias de afastamento, o sistema deverá calcular automaticamente a data do retorno do profissional, 
a partir da data de afastamento. 

1.5.5. O sistema deverá permitir que se lance várias observações a um mesmo profissional. 
1.5.6. O sistema deverá criar um canal de comunicação através destas observações, entre o usuário responsável 

por lançar o controle de ponto na escola e o gestor do RH, que efetuará a apuração dos pontos na SME. 
1.5.7. O responsável pelo controle de ponto nas escolas poderá imprimir um mapa de apuração de ponto para ser 

assinado por cada profissional da escola, contendo no mínimo o tipo de contratação, número de matrícula, nome, 
função, horas contratadas, dobra, horas facultativas, letivas, escolares. 

1.5.8. O responsável pelo controle de ponto nas escolas poderá imprimir um mapa de apuração de ponto para ser 
enviado à secretaria de educação contendo no mínimo o tipo de contratação, número de matrícula, nome do 
profissional, função, horas contratadas, dobra, horas facultativas, letivas, escolares. 
 

1.6. Apuração de pontos - O sistema deverá possuir uma gestão dos pontos para os gestores de RH da SME. 
1.6.1. Para efetuar a apuração dos pontos, o sistema deverá permitir que o usuário gestor do RH selecione qualquer 

escola e o mês em que deseja apurar. 
1.6.2. Após pesquisar, o sistema deverá permitir visualizar em uma única tela todos os profissionais vinculados a 

unidade selecionada, exibindo para cada profissional sua situação funcional, função exercida no cargo, carga 
horária, abono incentivo, número de matrícula, faltas de hora modulo, horas facultativas, faltas letivas, dobra, 
faltas escolares, e hora extras. 

1.6.3. O sistema deverá permitir que o gestor do RH visualize todos os profissionais que possuem vínculo em mais 
de uma unidade, exibindo as escolas, a carga horária, função e situação funcional em cada escola. 

1.6.4. Para efetuar a apuração dos pontos, o sistema deverá permitir que o usuário responsável em apurar, 
selecione na listagem de apuração descrita acima, a situação de cada profissional, onde deverá constar a opção de 
marcar o profissional como aprovado ou rejeitado. 
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1.6.5. O status selecionado pelo profissional deverá ser exibido para o usuário responsável em lançar o controle de 
ponto da escola escolhida. 

1.6.6. Para cada profissional rejeitado, o sistema deverá obrigar o gestor a descrever o motivo da rejeição, na qual 
será exibido para o usuário responsável em lançar o controle de ponto da unidade escolhida. 

1.6.7. Para ver detalhes da apuração dos pontos dos profissionais, o sistema deverá permitir ao usuário gestor do 
RH, apenas visualizar as informações lançadas, relacionada a Carga horária, faltas letivas, Dobra, faltas de hora 
módulo, Abono incentivo, adicional noturno, quantidade de aulas lecionadas, exigência curricular, Extensão de 
Carga horária, e faltas escolares. 

1.6.8. O sistema deverá permitir que o gestor do RH lance várias observações a um mesmo profissional, não 
podendo alterar as observações lançadas pelo controle de pontos da escola selecionada. 

1.6.9. O sistema deverá criar um canal de comunicação através destas observações, entre o gestor do RH, que 
efetuará a apuração dos pontos e o usuário responsável por lançar o controle de ponto na escola. 

1.6.10. O sistema deverá permitir que o gestor do RH lance ou altere a situação funcional dos profissionais 
escolhidos, alterando a situação funcional lançada pelo controle de pontos da escola selecionada. 

1.6.11. Caso a situação funcional seja do tipo férias ou licença, e o tipo de licença previamente cadastrado possua a 
quantidade de dias de afastamento, o sistema deverá calcular automaticamente a data do retorno do profissional, 
a partir da data de afastamento. 

1.6.12. O gestor do RH na SME poderá imprimir um mapa de apuração de ponto consolidado da rede de ensino para 
ser encaminhado ao setor de RH, agrupado por tipo de contratação, contendo no mínimo o número de matrícula, 
nome, função, horas contratadas, dobra, horas facultativas, letivas, escolares. 

 
2. Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

O sistema a ser instalado deverá fornecer uma gestão completa do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, 
permitindo controlar as progressões de tempo de serviço, progressões de qualificações e os benefícios dos 
profissionais, adquiridos antes do plano entrar em vigor. 
 

2.1. Configurações do Plano - O sistema a ser instalado deverá controlar a data na qual o plano entrará em 
vigor, onde a partir desta data, iniciar a contagem de tempo de progressão dos profissionais conforme regras 
estabelecidas abaixo: 

2.1.1. Deverá controlar a data limite para os profissionais escolherem aderir ou não ao plano, onde a partir desta 
data, todos os profissionais que escolheram aderir serão incluídos no controle do plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimento. Os profissionais que escolheram não aderir, serão excluídos do controle do plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimento. 

2.1.2. Deverá controlar em dias as progressões de tempo de serviço, onde  a partir da data de aplicação, sempre 
que chegar ao valor estabelecido, todos os profissionais aderidos ao plano trocarão de progressão por tempo de 
serviço, chegando até o limite da aposentadoria. 

2.1.3. Deverá controlar o tempo de estágio probatório dos profissionais, onde só poderá aderir ao plano ao final do 
tempo estabelecido. 

2.1.4. Deverá controlar os benefícios adquiridos pelos profissionais antes do plano entrar em vigor, permitindo 
informar o percentual de aumento anterior e o tempo na qual deverá ser aplicado este percentual sobre o salário 
base. 
 

2.2. Fontes de recurso - O sistema deverá permitir informar as fontes de recurso disponíveis na SME, 
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informando no mínimo seu nome. 
2.3. Enquadramento e Estrutura das Carreiras dos Profissionais - O sistema a ser instalado deverá gerar a 

tabela de Enquadramento e Estrutura das Carreiras do Profissionais, onde será parametrizado apenas como cada 
estrutura deverá ser gerada, ficando a cargo do sistema gerar automaticamente todas as progressões por tempo 
de serviço dos profissionais e os vencimentos das progressões de qualificações , conforme regras estabelecidas 
abaixo: 

2.3.1. Deverá permitir criar os cargos, digitando a descrição do cargo, descrição abreviada, código de vencimento, 
Fonte de recurso, valor de vencimento base do cargo, quantas progressões por tempo de serviço e o percentual 
base de aumento destas progressões. 

2.3.2. Deverá permitir informar para cada cargo criado, quais as funções profissionais que serão correspondentes 
ao cargo criado. 

2.3.3. Deverá permitir informar para cada cargo criado, quais as progressões de qualificações, digitando o nome da 
habilitação, qual área de atuação compete esta habilitação, qual sua posição dentro do cargo, qual o seu percentual 
de aumento; e se este aumento será calculado através do nível anterior, calculado através do vencimento base ou 
calculado a partir de uma habilitação específica. 

2.3.4. Deverá permitir informar para cada progressão de qualificação criada, as escolaridades pré-estabelecidas 
pelo Educacenso, que serão correspondentes a cada qualificação criada. 
 

2.4. Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - O sistema a ser instalado deverá gerenciar todos os 
profissionais em estágio probatório ou efetivos, aderidos ou não ao plano, conforme regras estabelecidas abaixo: 

2.4.1. Deverá exibir uma listagem de todos os profissionais em estágio probatório ou efetivos, contendo no mínimo 
o nome do profissional, data de admissão, habilitação, cargo, vencimento atribuído pelo plano e o vencimento 
ajustado com base nos benefícios adquiridos antes da aplicação do plano. 

2.4.2. Deverá permitir marcar cada profissional desta listagem como aderido ou não ao plano, respeitando a data 
limite para desistência previamente cadastrado. 

2.4.3. Para cada profissional aderido ao plano que não estiver enquadrado, o sistema deverá permitir enquadrá-lo. 
2.4.4. Ao enquadrar um profissional, o sistema deverá exibir todas as qualificações e formações, exibindo com base 

em suas qualificações e formações, qual enquadramento o profissional irá se encaixar, juntamente do vencimento 
base e vencimento ajustado. 

2.4.5. Ao enquadrar um profissional, o sistema deverá permitir editar o cadastro do profissional, permitindo 
alterar inclusive suas qualificações e formações. 

2.4.6. Ao enquadrar um profissional, o sistema deverá permitir editar a lotação do profissional, permitindo alterar 
inclusive o cargo que exerce. 

2.4.7. O sistema deverá enquadrar o profissional somente se o gestor confirmar as informações do profissional. 
Após confirmar, o sistema deverá exibir o profissional com seu enquadramento finalizado. 

2.4.8. O sistema não deverá permitir enquadrar os profissionais em estágio probatório até que ultrapassem o 
tempo de estágio pré-estabelecido. 

2.4.9. O sistema deverá permitir identificar visualmente os profissionais aderidos ao plano, não aderidos, em 
estágio probatório, com pendências para enquadramento e com enquadramento finalizado. 

2.4.10. O sistema deverá permitir visualizar um quantitativo do total de profissionais gerenciados, dividido por 
fonte de recurso. 

2.4.11. O sistema deverá permitir visualizar um quantitativo do valor total pago aos profissionais, dividido por fonte 
de recurso. 
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Módulo Documentação Escolar (aplicar apenas quando não houver sistema de gestão instalado) 
O sistema a ser instalado deverá permitir gerar diversos relatórios de gerenciamento e documentos necessários à 

secretaria das escolas e à Secretaria Municipal de Educação. Abaixo, relatórios indispensáveis para a SME e Escolas: 
1.1. Diário - O sistema a ser instalado deverá permitir gerar o diário escolar completo. 

1.1.1. O sistema a ser instalado deverá gerar o mapa de apuração de frequência, preenchendo automaticamente os 
registros de frequência, conforme lançamento de faltas. Este registro inicia a contagem da frequência  a partir de 
sua data de admissão, ignorando os dias anteriores à sua entrada na escola. A frequência para de ser contabilizada 
a partir da data de eliminação, ignorando os dias posteriores à sua saída na escola. 

1.1.2. O sistema a ser instalado deverá gerar o registro de conteúdos ministrados e observações, exibidos 
mensalmente ou diariamente conforme configurado na resolução. 

1.1.3. A geração do diário deverá ser em formato A4, que permita a impressão em retrato ou paisagem por 
qualquer impressora que aceite este tipo de papel. 
 

1.2. Lançamento manual do Histórico Escolar - O sistema deverá permitir que seja registrado manualmente o 
histórico escolar dos usuários que possuem registros antes da implantação do sistema, ou que vieram de fora da 
rede de ensino. 

1.2.1. O secretário escolar deverá selecionar o nível de ensino e ano de escolaridade que irá registrar, informar a 
escola de origem, ano, data de conclusão, dias letivos cursados, carga horária anual e total anual de faltas em 
horas. 

1.2.2. O total anual poderá ser automaticamente preenchido caso o histórico escolar possuir as faltas registradas 
separadamente por disciplina. 

1.2.3. O secretário escolar poderá registrar qualquer observação vinda no histórico escolar. 
1.2.4. Após o preenchimento manual do histórico escolar, o secretário poderá realizar sua impressão, conforme 

modelo previamente configurado e vinculado na resolução vigente. 
 

1.3. Transporte Escolar - O sistema a ser instalado deverá permitir emitir o relatório de transporte escolar 
separados por escola e agrupados por turma, contendo as informações do tipo do transporte e o responsável pelo 
transporte. 
 

1.4. ATA de resultado final - O sistema deverá permitir a impressão da ATA de resultado final de todas as 
turmas da escola, contendo o cabeçalho com no mínimo o nome da escola, ano letivo, data de encerramento do 
ano letivo, ano de escolaridade da turma, nome da turma, dias letivos trabalhados na turma, e carga horária anual. 

1.4.1. O sistema deverá permitir registrar observações na ATA. 
1.4.2. A ATA poderá ser impressa em retrato ou paisagem, formato A4. 

 
1.5. Relatório personalizado de profissionais - O sistema deverá permitir gerar relatórios personalizados das 

informações dos profissionais, permitindo filtrar para exibir os profissionais por situação funcional. 
1.5.1. A situação funcional poderá ser ativo, rescindido, removido, demitido, ou exonerado. 
1.5.2. O sistema deverá permitir ao usuário selecionar se deseja imprimir as lotações dos profissionais, permitindo 

ainda selecionar os seguintes campos da lotação para exibir: cargo, número de matrícula,  data admissão, data 
desligamento, tipo de contratação, ch mensal, e situação Funcional. 

1.5.3. O sistema deverá permitir ao usuário selecionar se deseja imprimir os vínculos dos profissionais, permitindo 
ainda selecionar os seguintes campos do vínculo para exibir: função, unidade, data início do vínculo, ch mensal, e 
situação Funcional. 
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1.5.4. O sistema deverá permitir ao usuário selecionar as seguintes informações extras dos profissionais: Data de 
nascimento, Documento, Escolaridade, Endereço, Telefone, e e-mail. 

1.5.5. O sistema deverá permitir ao usuário selecionar para visualizar quantitativos de profissionais por cargo, 
função, ou escolaridade. 
 

1.6. Relatório de aniversariantes - O sistema deverá emitir um relatório dos aniversariantes de cada mês. Este 
relatório deverá ser separado entre professores e administradores. 
 

1.7. Emissão de crachás - O sistema deverá gerar crachás para profissionais, contendo no mínimo o nome, 
filiação, escola, endereço, telefone, e a foto caso tenha no cadastro da pessoa. 

 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO ORGANIZACIONAL PARA OS PROFESSORES: 

 
PROCESSADOR:2.1 FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA MÍNIMA DE 1,10 GHZ; 2.2 CASO POSSUA, DEVERÁ 
POSSUIR NO MINIMO 2MB CACHE 2.3 PROCESSADOR COM NO MINIMO 2 NUCLEOS FISICOS, PLACA MÃE 3.1 DEVERÁ 
POSSUIR NO MINIMO PLACA DE VIDEO INTEGRADA COM MEMÓRIA PODENDO SER COMPARTILHADA COM A 
MEMORIA PRINCIPAL OU DEDICADA CASO A PLACA DE VIDEO OFF BOARD; 3.2 DEVERA POSSUIR PELO MENOS 
01(UMA) PORTAS USB TIPO C; 3.3; 3.4 DEVERÁ POSSUIR O LEITOR DE CARTÕES; MEMORIA RAM; 4.1 DEVERÁ SER 
INSTALADO NO MINIMO DE 4GB DE MEMORIA RAM DDR4L OU SUPERIOR , VELOCIDADE(FREQUÊNCIA) 1600MHZ 
OU SUPERIOR, TELA 5.1 DEVERÁ POSSUIR A TELA TECNOLOGIA HD LED, COLORIDA, TAMANHO MINIMO DE 11,6 
POLEGADAS, RESOLUÇÃO DE 1366X768 OU SUPERIOR; 5.2 A DOBRADIÇA DEVE PERMITIR A ABERTURA DE NO 
MINIMO 153º; 5.3 DEVERÁ POSSUIR O VIDEO INTEGRADO; 5.4 DEVERÁ POSSUIR O CONTRASTE MINIMO DE 250:1; 
5.5 WEBCAMINTEGRADA AO GABINETE; ARMAZENAMENTO; 6.1 DEVERÁ POSSUIR 01(UMA) UNIDADE DE DISCO 
RIGIDO DE ESTADO SOLIDO COM 32 GB SSD OU EMMC OU SUPERIOR; BIOS OU URFI; 7.1 CONECTIVIDADE: 
8.1DEVERÁ POSSUIR ADAPTADOR WIRELESS INTEGRTADO OU COMUNICAÇÃO WIRELESS INTEGRADA; 2X802.11 
AC; 8.2 DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH 4.0; GABINETE: 9.1 COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS; 8.2 
RESISTENTE A QUEDAS; TECLADO: 10.1 RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LIQUIDO; DISPOSITIVO APONTADOR: 
11.1 DISPOSITIVO DE APONTAMENTO SENSÍVEL AO TOQUE(TOUCHPAD) COM SUPORTE A FUNÇÃO MULTI-TOQUES; 
WEBCAM: 12.1 WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO MINIMA HD DE 720P; BATERIA: 13.1 POSSUIR BATERIA 
RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MINIMA DE 11 HORAS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. COM MECANISMO DE 
SEGURANÇA MESMO APÓS A CARGA TOTAL DA BATERIA NÃO CORRA O RISCO DE SOBRECARGA E 
SOBREAQUECIMENTO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 14.1 DEVERÁ POSSUIR A FONTE BIVOLT(100V-240V,1ª) PESO: 
15.1 DEVERÁ POSSUIR O PESO NO MAXÍMO 1,4KG; SISTEMA OPERACIONAL: 16.1 CHROME OS; 16.2 O 
EQUIPÁMENTO DEVE SER CAPAZ DE RECEBER AS ATUALIZAÇÕES DO CHROME OS PELO PRAZO MINIMO DE 3 ANOS; 
16.3 LICENÇA DE FERRAMENTA EM NUVEM CAPAZ DE REALIZAR ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DE SOFTWARES E 
DRIVERS DIRETAMENTE DA INTERNET, SEM A NECESSIDADE DO CONHECIMENTO ESPECIFICO DO USUÁRIO; 16.4 
SOFTWARE OU SISTEMA QUE PERMITA A MIGRAÇÃO DA IMAGEM DO EQUIPAMENTO A PARTIR DE UMA REDE 
CORPORATIVA OU COM CONEXÃO ÀQ INTERNET ; 16.5 FERRAMENTA CAPAZ DE RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES 
ORIGINAIS DER FABRICA DO EQUIPAMENTO(SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS); 16.6 O CONSOLE DE 
GERENCIAMENTO DEVERÁ SER WEB, PARA QUE ASSIM SEJA POSSIVEL REALIZAR O GERENCIAMENTO DE 
QUALQUER PONTO. TER NO MINIMO AS SEGUINBTES FUNCIONALIDADES: 16.7 DEVERÁ SER CAPAZ DE REALIZAR 
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MONITORAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COLETANDO NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO, CONTROLE DE UTILIZAÇÃO(VERIFICAR ULTIMA DATA DE CONEXÃO) E UTILIZAÇÃO DOS 
APLICATIVOS; 16.8 DEVERÁ SER CAPAZ DE CRIAR LISTA DE USUÁRIOS COM PRMISSÃO DE UTILIZAÇÃO NO 
EQUIPAMENTO, ALEM DE CRIAR LISTAS DE RESTIÇÃO A ACESSO A PAGINAS NA INTERNET E CERSÕES DO SISTEMA 
OPERACIONAL; 16.9 DEVERÁ SER CAPAZ DE ATIVAR E DESATIVAR DE FORMA REMOTA A CÂMERA, MICROFONE, 
BLUETOOHJ, UNIDADE USB E CAIXA DE SOM INTERNA DO EQUIPAMENTO SEM INTERFERÊNCIA DO USUÁRIO; 16.10 
DEVERÁ POSSUIR FUNCIONALIDADE DE APAGAR TODAS AS INFORMAÇÕES LOCAIS DO USUÁRIO; CONFIGURAÇÕES 
E ESTADO APÓS CAQDA SAIDA ; 16.11 DEVERÁ SER CAPAZ DE EMITIR RALAT´RIO DE NOTIFICAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS INATIVOS; 16.12 DEVERÁ POSSUIR FUNCIONALIDADE DE RESTRINGIR O USO DO EQUIPAMENTO A 
APENAS UM APLICATIVO(MODO QUIOSQUE) E INFORMAR POR E-MAIL E SMS OS ALERTAS DE ALTERAÇÕA DE 
STATUS DO DISPOSITIVO, NÃO PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DESTE PARA QUALQUER OUTRA ATIVIDADE. 16.13 
DEVERÁ POSSUIR FUNCIONALIDADE DE RESTRINGIR O USO DO EQUIPAMENTO A APENA O DOMICILIO 
EDUCACIONAL IMPLANTADO E TODOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER ENTREGUES PROMSIONADOS PARA O 
DOMINIO EDUCACIONAL; 16.14 DEVERÁ POSSUIR MECANISMO DE SEGURANÇA CAPAZ DE BLOQUEAR TODAS AS 
FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO REMOTAMENTE E EMITIR UMA MENSAGEM COM INSTRUÇÕES DEDEVOLUÇÃO DO 
DISPOSITIVO DESATIVADO. CASO CONTRARIO ESTE EQUIPAMENTO FICARÁ COM USO RESTRITO 
INDEFINIDAMENTE; GARANTIA: 17.1 O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 12 MESES NPARA 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, POR MEIO DAS ASSISTÊNCIAS CREDENCIADAS E 
AUTORIZADAS PELO FABRICANTE DA MARCA OFERTADA. E 12 MESES PARA BATERIA, 17.2 DEVERÁ SER 
DISPONIBILIZADO UM NUMERO TELEFÔNICO PARA SUPORTE TÉCNICO SEM CUSTOS PARA A CONTRATANTE. 
(SENDO UTILIZADO 0800 OU QUALQUER NUMERO SIMILAR) OU PORTAL NA INTERNET PARA ABERTURA E 
ACOMPANHAMENTO DE CHAMADO; 17.3 O PRAZO MAXÍMO PARA RESOLUÇÃO DEVERÁ SER DE 05(CINCO) DIAS 
UTEIS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DO CHAMADO, ESPECICAÇÃO COMPLEMENTAR: 18.1 CERTIFICAÇÕES 
QUE O MODELO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR ANATEL; 18.2 O MODELO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO 
DE CONFORMIDADE A PORTARIA 170 DO INMETRO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU 
CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS COMPATIVEIS COM A PORTARIA 170 D0 
INMETRO. PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS NECESSÁRIOS; 18.3 TODOS OS OPCIONAIS DEVERÃO SER 
HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. GERENCIAMENTO LICENÇA DE FERRAMENTA EM NUVEM 
CAPAZ DE REALIZAR ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DE SOFTWARES E DRIVERS DIRETAMENTE DA INTERNET, 
SEM A NECESSIDADE DO CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO USUÁRIO; SOFTWARE OU SISTEMA QUE PERMITA A 
MIGRAÇÃO DA IMAGEM DO EQUIPAMENTO A PARTIR DE UMA REDE CORPORATIVA OU COM CONEXÃO À 
INTERNET; FERRAMENTA CAPAZ DE RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO 
(SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS); O CONSOLE DE GERENCIAMENTO DEVERÁ SER WEB, PARA QUE ASSIM 
SEJA POSSÍVEL REALIZAR O GERENCIAMENTO DE QUALQUER PONTO. TER NO MÍNIMO AS SEGUINTES 
FUNCIONALIDADES: DEVERÁ SER CAPAZ DE REALIZAR MONITORAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COLETANDO NO 
MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO, CONTROLE DE UTILIZAÇÃO 
(VERIFICAR ÚLTIMA DATA DE CONEXÃO) E UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS; DEVERÁ SER CAPAZ DE CRIAR LISTA 
DE USUÁRIOS COM PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO, ALÉM DE CRIAR LISTAS DE RESTRIÇÃO A 
ACESSO A PÁGINAS NA INTERNET E VERSÕES DO SISTEMA OPERACIONAL; DEVERÁ SER CAPAZ DE ATIVAR E 
DESATIVAR DE FORMA REMOTA A CÂMERA, MICROFONE, BLUETOOTH, UNIDADE USB E CAIXA DE SOM INTERNA 
DO EQUIPAMENTO SEM INTERFERÊNCIA DO USUÁRIO; DEVERÁ POSSUIR FUNCIONALIDADE DE APAGAR TODAS AS 
INFORMAÇÕES LOCAIS DO USUÁRIO, CONFIGURAÇÕES E ESTADO APÓS CADA SAÍDA; DEVERÁ SER CAPAZ DE 
EMITIR RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÃO DE DISPOSITIVOS INATIVOS; 
DEVERÁ SER CAPAZ DE PROVER O GERENCIAMENTO DE ENERGIA NA TELA DE LOGIN, REINICIALIZAÇÃO 
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AGENDADA E ENCERRAMENTO DO equipamento; Deverá ser capaz de gerenciar as impressoras em nuvem, o fuso 
horário e a lista de permissões de dispositivos USB removíveis; Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do 
equipamento a apenas um aplicativo (modo quiosque) e informar por e-mail e SMS os alertas de alteração de status do 
dispositivo, não permitindo a utilização deste para qualquer outra atividade; Deverá possuir funcionalidade de 
restringir o uso do equipamento a apenas o domínio educacional implantado e todos equipamentos deverão ser 
entregues já provisionados para o domínio educacional; d.10) Deverá possuir mecanismo de segurança capaz de 
bloquear todas as funções do equipamento remotamente e emitir uma mensagem com instruções de devolução do 
dispositivo desativado, caso contrário este equipamento ficará com uso restrito indefinidamente 

 

1. DAS AMOSTRAS 
O CONSÓRCIO EXTREMO SUL poderá, caso considere necessário, solicitar da licitante vencedora temporária, um 

conjunto de amostra completa ou parcial, a ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contendo uma 
unidade de cada componente solicitado, em conformidade com as especificações técnicas constantes deste 
instrumento. As amostras serão encaminhadas para avaliação técnica com emissão de parecer quanto sua aprovação, 
juntamente com a Prova de Conceito. Na Prova de Conceito o fornecedor deverá comprovar todas as funcionalidades do 
objeto, de acorto com o especicado no Termo de Referência. 

1.1.  Em face ao cenário atual, devivo a PANDEMIA (COVID-19) o prazo poderá ser prorrogado por igual período, 

mediante solicitação devidamente fundamentada pela empresa adjudicada e será concedido após análise da 

administração. 
1.2.  Caso o laudo consubstanciado da amostra entregue pela licitante vencedora temporária seja NEGATIVO, a 

amostra será REPROVADA e a licitante declarada DESCLASSIFICADA. Isto ocorrendo, deverá ser solicitado do próximo 
colocado o mesmo conjunto de amostra até a obtenção de um laudo POSITIVO e a consequente APROVAÇAO da 

mesma. 

 
2.  CONDIÇÕES GERAIS 

2.1.  O responsável pela fiscalização da contratação será indicado por cada município adquirente dos objetos 

licitados, por meio de portaria específica para o fim e iminentemente após a requisição de quantitativos. 

 
3.  DO ENDEREÇO E PRAZO DE ENTREGA: 

3.1.    A entrega deverá ser feita na sede da Secretaria de Educação, ou em local indicado por ela. 

3.2.  Os materiais adquiridos (sob forma de combo) deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

consecutivos a contar da data de recebimento pela CONTRATADA da nota de empenho/ordem de entrega a ser 

expedida pelo CONTRATANTE. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação devidamente 
fundamentada pela empresa adjudicada e será concedido após análise da administração da contratante. 

 
4.  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1.  O critério de julgamento das propostas financeiras será o de menor preço por lote, devido à metodologia 
de execução/forma de entrega, que se dará de forma simultânea, visando à padronização, agilidade e economicidade 
para o município, de acordo com os critérios, necessidades e peculiaridades, visando a otimização da entrega e 

facilitando, sobre maneira, a gestão e a fiscalização contratual e a logística do processo de entrega. 
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             5.  EXECUÇÃO DO CONTRATO 

5.1.   Por se tratar de registro de preços, será lavrada ata, de acordo com a minuta anexada ao edital, na qual 
constam as cláusulas relativas a condições gerais, obrigações, fiscalização, pagamentos, penalidades e demais 

cláusulas e condições relativas à execução do objeto, que deverão ser atendidas na íntegra pela licitante vencedora, 

caso contratada. 

 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTES À ENTREGA 

6.1.      Os combos de uso diário contratados na forma de materiais deverão ser entregues pelo contratado 

diretamente nas unidades escolares da rede municipal de educação, conforme a ser determinado pela secretaria 
municipal de educação de cada município. 

6.2.      Será responsabilidade do fornecedor a promoção da entrega dos materiais, nos prazos ajustados, em cada 
uma das escolas da rede municipal de educação. 

6.3.  Na data de entrega, o fornecedor deverá disponibilizar profissionais suficientes para a entrega dos materiais, 

de acordo com cronograma fornecido pela secretaria de educação, sob a supervisão de servidores que auxiliarão na 
entrega. 
6.4.  A entrega dos materiais, em comodato, deverá respeitar rigorasamente o contrato, nas seguintes condições: 

(i) A garantia dos equipamentos deverá coincidir com a vigência da Ata de Registro de Preços e dos 
contratos dela oriundos; 

(ii) Caso os equipamentos apresentem vícios, será aberto chamado técnico ao fornecedor, que  deverá 
encaminhar um técnico à escola e como SLA (Service Level Agreement), deverá chegar ao local 
em até 48 h (quarenta e oito horas), solucionando o vício em até  48 h (quarenta e oito horas) 
após sua chegada; 

(iii) Na hipótese do vício não ser sanado no prazo previsto no item anterior, o forneceddor se obriga em 
substituir o equipamento em até 72 h (setenta e duas horas) por outro com configurações iguais 
ou superiores;  

(iv) A garantia dos equipamentos não abrange mau uso, atos de vandalismo, danos causados por 
inundação ou incêndio, danos causados por caso fortuito ou força maior, queda, furto e roubo; 

(v) A Administração Pública tem a responsabilidade de manter os bens em suas exatas configurações e 
em condições de uso, considerando-se sua utilização em condições normais.  
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ANEXO II 

MODELO DE  PROPOSTA DE PREÇOS  
 
 
 

 
 

Lote Único SOLUÇÃO HÍBRIDA GAMIFICADA PARA AÇÕES TIC 

      Item Descrição Unidade 
Preço Unitário 
Mensal – R$ 

1 

 

Solução híbrida gamificada para ações TIC 

para Alunos do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, contemplando 10 (dez) Componentes 
Curriculares, incluindo dispositivo, conforme 
Termo de Referência 

 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

 

2 

 

Solução híbrida gamificada para ações TIC 

para Educadores do Ensino Fundamental 
Anos Iniciais, contemplando 10 (dez) 
Componentes Curriculares, incluindo 
dispositivo, conforme Termo de Referência 

 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

 

3 

 

Solução híbrida gamificada para ações TIC 

para Alunos do Ensino Fundamental Anos 
Finais, contemplando 10 (dez) Componentes 
Curriculares, incluindo dispositivo, conforme 
Termo de Referência 

 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

 

4 

 

Solução híbrida gamificada para ações TIC 

para Educadores do Ensino Fundamental 
Anos Finais, contemplando 10 (dez) 
Componentes Curriculares, incluindo 
dispositivo, conforme Termo de Referência 

 

Licença Projeto 
Básico/Mês 
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5 

 

Solução híbrida gamificada para ações TIC 

para Alunos da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) contemplando 10 (dez) 
Componentes Curriculares, incluindo 
dispositivo, conforme Termo de Referência 

 

 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

 

6 

 

Solução híbrida gamificada para ações TIC 

para Educadores da Educacão de Jovens e 
Adultos (EJA), contemplando 10 (dez) 
Componentes Curriculares, incluindo 
dispositivo, conforme Termo de Referência 

 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

 

7 

 

Solução híbrida gamificada para ações TIC 
Gestores e Pedagogos, contemplando 10 (dez) 
Componentes Curriculares, incluindo 
dispositivo, conforme Termo de Referência 

 

Licença/Mês  

8 

 

Solução híbrida gamificada para ações TIC de 
Componentes Curriculares Individuais para 
Alunos do Ensino Fundamenal Anos Iniciais 
conforme Termo de Referência 

 

Componente Curricular 
Individual - Licença 

Individual/Mês 
 

9 

 

Solução híbrida gamificada para ações TIC de 
Componentes Curriculares Individuais para 
Alunos do Ensino Fundamenal Anos Finais 
conforme Termo de Referência 

 

Componente Curricular 
Individual - Licença 

Individual/Mês 
 

10 

 

Solução híbrida gamificada para ações TIC de 
Componentes Curriculares Individuais para 
Alunos da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) conforme Termo de Referência 

 

Componente Curricular 
Individual - Licença 

Individual/Mês 
 

Valor total do Lote Único: 
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a) Conter prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, acontar 
da data de sua apresentação. 
 
b) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 
esse ou qualquer título, devendo os produtos respectivos, serem fornecidos sem ônus adicionais; 

 
c) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições 
estabelecidas no edital e seus Anexos. 

Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, 
uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotaçõesde preços, serão de 
inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e consequente 
desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro paramenos, eximir-se da prestação 
dos serviços objeto da presente licitação. 

 
d) Para as propostas que omitirem o prazo de validade da proposta, fica estabelecido que este prazo  será o 
estipulado na alínea “c” do subitem 
 

1.1. Tal circunstância não enseja desclassificação. 
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ANEXO III 

MINUTA DA ATA 

 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021  - COPES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO COPES N° 010/2021 
 

 
Ao ________________________________________________________________________, o CONSÓRCIO 

PÚBLICO DO EXTREMO SUL - COPES, Consórcio Público (formado por vinte munícipios que juntos possuem 

população maior que 800 (oitocentos) mil de habitantes), constituído na forma de associação pública com 

personalidade jurídica de direito público e de natureza autárquica, integrante da administração indireta de 

todos os entes da Federação consorciados, com fundamento legal no artigo 41, inc. IV, da Lei Federal no 

10.406/02 (Código Civil Brasileiro), inscrito no CNPJ sob o n°11.312.086/0001-04, com sede na Rua Andrade 

Neves, 2070, 6º andar, no Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pelo 

Sr.________________________________, Presidente do Consórcio Municipal do Extremo Sul - COPES, 

doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR no uso de suas atribuições, RESOLVE Registrar os preços da 

empresa:_____________________________________________________,  pessoa jurídica, situada 

_______________________________________________ cep __________________ inscrita no CNPJ sob o 

n° ________________________, neste ato representada pelo Sr. 

____________________________________, sócio da empresa, RG n° ________________ e CPF n° 

_______________________, doravante denominado CONTRATADO, para fornecimento de Solução Híbrida 

Gamificada para ações TOC, constantes do objeto seguir, sujeitando-se as partes ás determinações da Lei n° 

8.666/93 e suas alterações, a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e sendo observadas as bases e os 

fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DO PREÇO  

 
1.1 Registro de preços, por meio de pregão eletrônico, para implantação de Solução Híbrida de Gamificada 

para Professores e Alunos da Rede Municipal, conforme especificações constantes no Anexo I do edital, 
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para atender as necessidades dos municípios pertencentes ao CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL, 

durante o período de doze meses, a contar da assinatura da ata de registro de preços. 

 
1.2 Os valores ora licitados, servirão de base de registro de preços para a composição do lote.  

 
1.3 A especificação, preço e quantidade (LOTE ÚNICO) registrado para a fornecedora, referente ao pregão 
010/2021, estão relacionados nos quadros abaixo: 

                       

Lote Único SOLUÇÃO HÍBRIDA GAMIFICADA PARA AÇÕES TIC 

Item Descrição Unidade 
Preço 

Unitário 
Mensal – R$ 

Quantidade 

1 

Solução híbrida gamificada para ações TIC para 
Alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais, 
contemplando 10 (dez) Componentes Curriculares, 
incluindo dispositivo, conforme Termo de Referência 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

 44.000 

2 

Solução híbrida gamificada para ações TIC para 
Educadores do Ensino Fundamental Anos Iniciais, 
contemplando 10 (dez) Componentes Curriculares, 
incluindo dispositivo, conforme Termo de Referência 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

  2.200 

3 

Solução híbrida gamificada para ações TIC para 

Alunos do Ensino Fundamental Anos Finais, 
contemplando 10 (dez) Componentes Curriculares, 
incluindo dispositivo, conforme Termo de Referência 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

 28.000 

4 

Solução híbrida gamificada para ações TIC para 

Educadores do Ensino Fundamental Anos Finais, 
contemplando 10 (dez) Componentes Curriculares, 
incluindo dispositivo, conforme Termo de Referência 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

 1.400 

5 

Solução híbrida gamificada para ações TIC para 

Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

contemplando 10 (dez) Componentes Curriculares, 
incluindo dispositivo, conforme Termo de Referência 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

 8.000 

6 

Solução híbrida gamificada para ações TIC para 

Educadores da Educacão de Jovens e Adultos (EJA), 
contemplando 10 (dez) Componentes Curriculares, 
incluindo dispositivo, conforme Termo de Referência 

Licença Projeto 
Básico/Mês 

 400 

7 

Solução híbrida gamificada para ações TIC Gestores e 

Pedagogos, contemplando 10 (dez) Componentes 
Curriculares, incluindo dispositivo, conforme Termo de 
Referência 

Licença/Mês  900 

8 

Solução híbrida gamificada para ações TIC de 

Componentes Curriculares Individuais para Alunos 
do Ensino Fundamenal Anos Iniciais conforme 
Termo de Referência 

Componente Curricular 
Individual - Licença 

Individual/Mês 
 660.000 

9 
Solução híbrida gamificada para ações TIC de 
Componentes Curriculares Individuais para Alunos 

Componente Curricular 
Individual - Licença  420.000 
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do Ensino Fundamenal Anos Finais conforme Termo 
de Referência 

Individual/Mês 

10 

Solução híbrida gamificada para ações TIC de 
Componentes Curriculares Individuais para Alunos 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) conforme 

Termo de Referência 

Componente Curricular 
Individual - Licença 

Individual/Mês 
 120.000 

Valor total do Lote Único: 

 

 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO CONTRATO  
 

2.1. Este Pregão destina-se a selecionar as propostas mais vantajosas para aquisição do objeto pelos 

Municípios mencionados no item anterior, mediante contratos a serem celebrados diretamente entre eles e 

os licitantes vencedores, conforme prevê o artigo 112, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com a redação que lhe foi dada pelo artigo 17 da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005.  

 
2.2. O licitante classificado em 1° (primeiro) lugar nos preços registrados, será convocado pelo COPES a 

firmar Contrato com o município consorciado, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, 

tendo o contratante prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a convocação.  

 
2.3. O licitante que, convocado para assinatura do contrato, deixar de fazê-lo no prazo fixado, será 

informado o Órgão Gerenciador para efetuar a exclusão da Ata de Registro de Preços, ficando sujeito às 

sanções previstas no Edital. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
A DETENTORA da Ata de Registro de Preços deve responsabilizar-se a:  

 
3.1. Executar o objeto conforme exigências da presente Ata e Edital licitatório;  
 
3.2. Manter endereço, n° de telefone, fax, e-mail sempre atualizado junto ao COPES e aos municípios 

consorciados;  

3.3. Enviar aos municípios contratantes as vias dos contratos, pertencentes a ele, assinadas pelo 

representante legal da empresa;  
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3.4. Manter, durante todo o período de validade da Ata de Registro de Preços e de contratos dela 

decorrentes, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar 

imediatamente ao COPES qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente;  

 
3.5. Responsabilizar civil e criminalmente por todo e qualquer dano causado aos municípios Consorciados 

ou a terceiros, decorrentes de qualquer improbidade do produto adquirido, não restando qualquer 

responsabilidade ao contratante, sequer subsidiária. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO COPES E MUNICÍPIOS CONSORCIADOS  
 
Será de responsabilidade do contratante e COPES:  
 
4.1. Zelar pela completa e perfeita execução do Contrato;  
 
4.2. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados em Ata de Registro de Preços, seus aditivos e 

contrato;  

 
4.3. A fiscalização do Contrato: ficará a cargo do (a) Secretário (a) de Educação, desde o ato da assinatura 

do documento até o término da vigência do mesmo;  

 
4.4. Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução do objeto;  
 
4.5. Fornecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à realização do contrato;  
 
4.6. A fiscalização sobre todos os termos da presente Ata, a ser exercida pelo CONTRATANTE, ocorrerá para 

preservar o interesse público sendo que eventual atraso ou deficiência nos serviços não lhe implicará na 

corresponsabilidade;  

 
4.7. Solicitar a apresentação de documentos comprobatórios quanto à certificação técnica dos produtos. 

 
CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO DE ENTREGA  
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5.1.  O endereço de entrega será aquele fornecido por cada município requisitante, com a respectiva 

relação das escolas municipais. As entregas deverão ser efetuadas de acordo com o horário de expediente 

do município requisitante.  

 
5.2. Os materiais adquiridos (sob forma de combo) deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias consecutivos a contar da data de recebimento pela CONTRATADA da nota de empenho/ordem de 

entrega a ser expedida pelo CONTRATANTE. 

 
5.2 A presente Ata de Registros de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses a partir de sua publicação. 

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a COPES não fica obrigada a firmar as 

contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

 
CLÁUSULA SEXTA — INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTES À ENTREGA 
 
6.1 Os combos de uso diário contratados na forma de materiais deverão ser entregues pelo contratado 

diretamente nas unidades escolares da rede municipal de educação, conforme a ser determinado pela 

secretaria municipal de educação de cada município.  

 
6.2 Será responsabilidade do fornecedor a promoção da entrega dos materiais, nos prazos ajustados, em 

cada uma das escolas da rede municipal de educação.  

 

6.3 Na data de entrega, o fornecedor deverá disponibilizar profissionais suficientes para a entrega dos 

materiais de acordo com cronograma fornecido pela secretaria de educação, sob a supervisão de 

servidores que auxiliarão na entrega.  

 
6.4 Os materiais deverão ser acondicionados em caixas de em papelão ondulado, semi-kraft resistente, 

gramatura de 375 gramas, conforme norma NBR 11950/6736 E 6737 – com a descrição dos produtos 

impressa em cada materiais, ciclo de educação correspondente estampada em letra na cor preta em cada 

caixa, em tamanho apropriado. As embalagens devem proteger os materiais contra umidade, vazamentos, 
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evaporação ou contaminação na armazenagem, de modo que não amassem e danifiquem no transporte e 

empilhamento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
7.1. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o CONTRATANTE, aplicar ao PRESTADOR as 

seguintes sanções:  

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

contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois)anos e multa de 10% sobre o valor estimado para 

contratação.  

II - executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução se sem prejuízo ao 

resultado: advertência.  

III - executar o contrato, com atraso injustificado até o limite de 5 (cinco) dias após, os quais serão 

considerados como inexecução contratual: multa diária de 0.5% sobre o valor atualizado do contrato;  

IV - inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 1 ano e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato.  

V - inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar com a Administração pelo prazo de 2 anos 

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

VI - causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual, apresentar documentação 

falsa, fraude ou falha na execução do contrato: declaração de inidoneidade e multa de 10% sobre o valor 

atualizado do contrato.  

VII - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  

VIII - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao prestador, em virtude de penalidade ou, inadimplência contratual.  

IX - Será facultado a Contratada o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na 

ocorrência de quaisquer das situações previstas.  

 
CLÁUSULA OITAVA — DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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8.1. A Ata de Registro de Preços, poderá ser modificada pela contratante unilateralmente para melhor 

adequação às finalidades de interesse público, respeitados os interesses da contratada.  

 
8.2. O valor do contrato não poderá ser reajustado e deverá ser pelo prazo de 12 (doze) meses. No caso 

da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste ao preço proposto, 

deduzida eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo como teto o 

indexador IGP-M ou outro indexador oficial que vier a substituí-lo. 

 
CLÁUSULA NONA— DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO ADJUDICATÁRIO  
 
9.1. O DETENTOR da ata terá seu registro cancelado quando:  
 
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

II - recusar-se a celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato ou não retirar o instrumento, no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceitável;  

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado;  

IV - tiver presentes razões de interesse público;  

V - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com ou com qualquer um dos Municípios Consorciados 

nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993;  

VI - for impedido de licitar e contratar com ou qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do 

artigo 70 da Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002.  

 
9.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.  

 

9.3. A comunicação do cancelamento do registro de preços, será feita por correspondência com aviso de 

recebimento ou por meio eletrônico, juntando-se comprovadamente nos autos do processo que deu 

origem ao cancelamento.  
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9.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do adjudicatário, a comunicação será feita 

mediante publicação no Diário Oficial da Uniãol, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se 

cancelado o registro de preços a partir da data da última publicação.  

 

9.5. O adjudicatário poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de 

força maior devidamente comprovados.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
10.1. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto da presente Ata de Registro de Preços, 

correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2021/2022 de cada município 

consorciado. 

 
10.2. O município consorciado, quando da contratação, especificação a classificação orçamentária.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DOS PAGAMENTOS  
 
11.1. O pagamento do objeto do Contrato pelo Contratante será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais 

de igual valor, sendo a primeira em até 10 (dez) dias corridos  contados da formalização do recebimento 

definitivo dos produtos pelo Município Contratante, efetuada a necessária e prévia liquidação da 

despesa. Sua implementação se fará mediante Crédito em Conta Corrente Bancária, indicada pelo 

fornecedor.  

 
11.2. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser 

aquele fornecido na fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.  

 
11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao DETENTOR da ata enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA  
 
12.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
13.1. O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao COPES ou para os 

Municípios Consorciados a obrigação de contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização 

de licitação específica para a aquisição pretendida.  

 
13.2. Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Município 

Consorciado ao COPES poderá contratar de outro prestador de serviços registrado, segundo a ordem de 

classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua 

capacidade compatível com o solicitado pelo Município Consorciado.  

 
13.3. A existência de preços registrados não obriga os Municípios Consorciados ao COPES a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de prestação em igualdade de 

condições.  

 
13.4. O CONTRATADO signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas 

obrigações para com  COPES e os Municípios Consorciados, nos termos do Edital da respectiva Licitação e 

da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Preços e a reger as 

relações entre as partes, para todos os fins.  

 
13.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por municípios consorciados e 

municípios não consorciados ao COPES. Municípios não consorciados poderão aderir à ata somente com 

prévia solicitação e anuência do Consórcio e da CONTRATADA. É facultado aos municípios a adesão 

completa (por lote) ou parcial (por item), visando atender a real necessidade dos mesmos. 
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13.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidadeo permitido por Lei, do quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços, 

independentemente do número de municípios que a aderirem.  

13.7. A entrega dos materiais, em comodato, deverá respeitar rigorasamente o contrato, nas seguintes 
condições: 
(vi) A garantia dos equipamentos deverá coincidir com a vigência da Ata de Registro de Preços e dos 
contratos dela oriundos; 
(vii) Caso os equipamentos apresentem vícios, será aberto chamado técnico ao fornecedor, que  
deverá encaminhar um técnico à escola e como SLA (Service Level Agreement), deverá chegar ao local em 
até 48 h (quarenta e oito horas), solucionando o vício em até  48 h (quarenta e oito horas) após sua 
chegada; 
(viii) Na hipótese do vício não ser sanado no prazo previsto no item anterior, o forneceddor se obriga 
em substituir o equipamento em até 72 h (setenta e duas horas) por outro com configurações iguais ou 
superiores;  
(ix) A garantia dos equipamentos não abrange mau uso, atos de vandalismo, danos causados por 
inundação ou incêndio, danos causados por caso fortuito ou força maior, queda, furto e roubo; 
(x) A Administração Pública tem a responsabilidade de manter os bens em suas exatas 
configurações e em condições de uso, considerando-se sua utilização em condições normais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— DO FORO  
 
14.1. É competente o foro da Comarca de Pelotas/RS para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas 

da presente Ata de Registro de Preços. E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a 

presente Ata de Registro de Preços em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 

 
 

Pelotas (RS), ____ de ______________ de 2021 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Presidente do Consórcio 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Empresa Contratada 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 

Contrato nº /_   

 

 
Que entre si fazem, de um lado o MUNICIPIO DE   , Pessoa Jurídica 

de  Direito  Público,  com  sede  na , ,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº 

  ,       neste       ato       representado       por       seu       Prefeito       Municipal,       Senhor 

  , denominado neste ato de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

  , estabelecida à _, município de , 

inscrita no CNPJ nº  representada pelo(a) Senhor(a)  , CPF a 

seguir denominado(a) simplesmente de CONTRATADO(A), contratam o que segue nas cláusulas e condições a 

seguir: 

 
I – DO OBJETO: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  
      O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o registro de preços, por meio de 

pregão eletrônico, para implantação de Solução Híbrida Gamificada, conforme especificações constantes no 
Anexo I do edital, para atender as necessidades dos municípios pertencentes ao CONSÓRCIO PÚBLICO DO 
EXTREMO SUL, durante o período de doze meses, a contar da assinatura da ata de registro de preços. 

 
II – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
CLÁUSULA SEGUNDA:  
 Os serviços contratados da presenta licitação deverão ser entregues a cada município diretamente na 

Secretaria de Educação, que assinará um termo de comodato para os dispositivos utilizados na Solução. Esses 
dispositivos ficarão sob responsabilidade do Município, através da Secretaria de Educação, e deverão ser 
devolvidos intactos ao final do contrato. 

 
III – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
CLÁUSULA TERCEIRA:  

a. O pagamento do objeto do Contrato pelo Contratante será efetuado em 12 (doze) parcelas 
mensais de igual valor, sendo a primeira em até 10 (dez) dias corridos após a emissão da nota 
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fisal. Sua implementação se fará mediante Crédito em Conta Corrente Bancária, indicada pelo 
fornecedor. 

b. Não será efetuado qualquer pagamento ao fornecedor/Contratado enquanto houver pendência 

de liquidação de obrigação financeira decorrente de penalidade administrativa ou 
inadimplemento contratual. 

c. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

o pagamento será sustado, até que o Contratado adote as medidas saneadoras 

necessárias, sendo automaticamente alteradas as datas dos vencimentos, sem qualquer ônus 

para o Município Contratante. 

d. O município se obriga a efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados na Ata de 

Registro de Preços, seus aditivos e contrato; 

e. O município estará sujeito ao pagamento de multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
contrato nos casos em que os valores devidos a empresa contratada não sejam 

devidamente adimplidos na forma acordada. 
 

Das Dotações: 

A presente despesa correrá por conta das dotações:  

 

CLÁUSULA QUARTA:  
 O valor do contrato não poderá ser reajustado e deverá ser pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 
IV – DOS PRAZOS: 

 
CLÁUSULA QUINTA:  
       O prazo estipulado para o presente contrato é de 12 (doze) meses, não podendo este prazo ser 

prorrogado. 
 
CLÁUSULA SEXTA:  
    O(A) Contratado(a) é responsável pelos danos que causar, por culpa ou dolo, na execução do 

contrato, ao Município ou a terceiros. 

 
V – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

 
CLÁUSULA SÉTIMA:  
      O não cumprimento do objeto do presente contrato implicará nas penas previstas nos art. 81, 

86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que a multa, se aplicada, poderá ser de: 
- até 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva proposta; 
- até 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva proposta, por dia de atraso no prazo de entrega 
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previsto 
- o município estará sujeito ao pagamento de multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado da parcela 

pendente  do contrato  nos  casos em  que  os  valores devidos  a  empresa contratada  não sejam 
devidamente adimplidos na forma acordada. 

i) A deixar de apresentar a documentação exigida no certame durante o contrato: suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% sobre o 

valor estimado da contratação; 

j) Manter comportamento inadequado durante o contrato: afastamento e suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

k) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

l) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 

m)  Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

n)  Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 

não adimplido do contrato; 

o) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA: O(A) Contratado(a) está sujeito(a) às penalidades previstas no capítulo IV da Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, na execução dos contratos. 

 
CLÁUSULA NONA:  
    O(A) Contratado(a) reconhece, expressamente, o direito do Município de rescindir 

unilateralmente o contrato pela sua inexecução total ou parcial, com a aplicação das sanções contratuais, legais e 
regulamentares. 

 
CLAUSULA DÉCIMA:  
     O presente contrato rege-se, no que for omisso, pelas condições previstas pela Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações, que o(a) Contratado(a) declara conhecer e acatar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
      O presente contrato é intransferível não podendo o(a) Contratado(a) subcontratar ou sub-

empreitar o objeto do mesmo, sem a expressa autorização do Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A 
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       As partes elegem o Foro da Comarca de , 
como o único competente para dirimir as controvérsias oriundas da interposição das cláusulas do presente 
contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

        E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em duas vias de igual 
teor e forma, para um mesmo e desejado efeito jurídico, na presença de duas testemunhas instrumentais. 

 

 

 

  /RS, de de . 
 
 
 
 

                                       
                CONTRATANTE                                                                                          CONTRATADO(A) 

              PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

TESTEMUNHAS  
 
 
__________________________________ 
 
 
 
__________________________________ 

 
 
   

 

Vistos da Assessoria Jurídica. 

/_    /_ _. 
 

 
Dr.      

OAB/RS    


