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PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2020 
 

 
SESSÃO PÚBLICA 
 
DATA: 11 de dezembro de 2020. 
 
HORÁRIO: 9h30 (nove horas e trinta minutos) 
 
LOCAL: Sala 18 do Prédio Barentz da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 

situado na Rua Java n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP. 
 
O Senhor Diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, 
torna público que realizará, por meio de sua Pregoeira, a modalidade de licitação 
denominada PREGÃO (Presencial), do tipo MENOR PREÇO, tendo como critério de 
julgamento o menor preço GLOBAL, por execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço unitário, regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto 
Municipal nº 18.014, de 30 de maio de 2012, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e pela 
Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, aplicando-se, no que couber, a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes. 
 
1. DO OBJETO 

 

O presente Pregão Presencial tem como objeto a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de solução integrada de Gestão Acadêmica, incluindo: licenciamento de uso 
de sistemas integrados WEB, serviços de instalação, implantação, migração de base de 
dados, customização, parametrização, treinamento, suporte e serviços de manutenção 
corretiva e evolutiva, conforme especificações do Anexo I, integrante deste Edital. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
Os interessados deverão atender às seguintes exigências: 
 
2.1. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93, não será 
permitida a participação de empresas: 
 
2.1.1. De ramo de atividade incompatível com o objeto licitado; 
 
2.1.2. Estrangeiras não sediadas no Brasil; 
 

2.1.3. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
2.1.4. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com a 
Administração Pública, nos termos do inciso III, do artigo 87, da Lei n.º 8.666/93 e, da 
Súmula nº 51, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
 
2.1.5. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 7º, 
da Lei n.º 10.520/02 e do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98, bem como da Súmula nº 51, 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
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2.1.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
 
2.2. Os documentos exigidos por este instrumento convocatório deverão ser apresentados 
em 2 (dois) envelopes devidamente lacrados. 
 
2.2.1. Cada envelope deverá mencionar em seu exterior: 
 
a) a razão ou denominação social da licitante; 
 
b) o número e o objeto deste Pregão; 
 
2.2.2. Os envelopes serão designados por Envelope “A” – Proposta Comercial e Envelope 
“B” – Documentos de Habilitação. 

 

Envelope “A” – Proposta Comercial 

Razão/Denominação Social: ==== 
Pregão Presencial nº: 16/2020 

Objeto: ===== 

 

Envelope “B” – Documentos de 

Habilitação 
Razão/Denominação Social: ==== 

Pregão Presencial nº: 16/2020 

Objeto: ===== 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. Os documentos exigidos para a etapa de credenciamento deverão ser apresentados 
FORA dos Envelopes “A” e “B”. 
 
3.2. A licitante deverá indicar um representante legal, comercial ou procurador com plenos 
poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes 
a este Pregão. 
 
3.3. Por ocasião da etapa de credenciamento, as licitantes deverão apresentar à Pregoeira: 
 
a) tratando-se de representante legal – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou 
Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) em vigor, devidamente 
registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 
 
b) tratando-se de procurador/representante comercial – instrumento público de procuração 
ou instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, no 
qual estejam expressos poderes específicos para a formulação de propostas e para a 
prática de todos os demais atos inerentes a este Pregão. 
 
b.1) tratando-se de instrumento particular, deverá acompanhá-lo o instrumento constitutivo 
da empresa, conforme estabelece a letra “a” deste subitem; 
 
3.3.1. Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação e às disposições do artigo 
7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal c/c artigo 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93, bem 
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como, a inexistência de qualquer fato impeditivo para a participação da licitante neste 
Pregão, conforme modelo (Anexo IV). 

 
3.3.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, para o exercício do 
direito de preferência como critério de desempate neste Pregão Presencial, quando cabível, 
conforme previsto na Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 
147/14 e pela Lei Complementar nº 155/16, conforme modelo (Anexo V). 

 
3.4. O representante da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento 
oficial com foto. 
 
3.4.1. Será admitido somente 1 (um) representante por licitante. 
 
3.4.2. Cada representante poderá representar apenas 1 (uma) licitante. 
 
3.5. A ausência de representante credenciado na sessão pública do Pregão não invalidará 
ou excluirá a proposta deste Pregão. Porém, considerar-se-á definitivo o valor da oferta 
escrita e que a licitante não possui interesse na formulação de lances. 
 
4. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTA COMERCIAL 

 
Este envelope deverá conter: 
 

4.1. A proposta comercial, que deverá ser apresentada, obrigatoriamente, nos moldes do 
Anexo II deste Edital. 

 
4.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada impressa por meios, mecânico, 
eletrônico ou preenchida à mão, de forma legível, sem rasuras ou borrões, no idioma 
nacional, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou por seu procurador. 
 
4.2. A Proposta Comercial deverá consignar: 
 
4.2.1. A razão ou denominação social completa, o número de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF), o endereço completo atualizado, com CEP, 
telefone e e-mail da licitante; 
 
4.2.2. Especificação da solução integrada a ser fornecida e dos serviços a serem prestados, 
em conformidade com as pormenorizações constantes do Termo de Referência – Anexo I 

deste Edital; 
 
4.2.2.1. Prazo para implantação do software de gestão educacional com todas as 
funcionalidades/módulos pormenorizados no Termo de Referência – Anexo I deste Edital: 

180 (cento e oitenta) dias, a contar do início da vigência do respectivo instrumento 
contratual; 
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4.2.3. Preço unitário, preço total e preço global, em algarismos, expressos em moeda 
corrente nacional, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, 
conforme modelo (Anexo II); 
 
4.2.3.1. Incluir nos preços, além do lucro, todas as despesas resultantes de tributos, frete e 
demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a 
integral execução do objeto licitado; 
 
4.2.3.2. Os preços ofertados, fixos e irreajustáveis, deverão ser apresentados com precisão 
de duas casas decimais. 
 
4.2.4. Prazo de validade da Proposta Comercial não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da data designada para a sua apresentação. 
 
4.2.5. Declaração expressa na Proposta Comercial, sob as penas da lei, de que a solução 
integrada e os serviços ofertados atendem a todas as especificações constantes do Termo 
de Referência (Anexo I) deste Edital e normas pertinentes ao objeto licitado. 

 
4.2.6. Declaração expressa na Proposta Comercial de que os preços ofertados contemplam 
todos os custos, diretos e indiretos, referentes ao objeto licitado. 
 
4.3. É vedada a apresentação de proposta parcial, devendo a licitante contemplar todos os 
itens contidos no Anexo II, sob pena de desclassificação. 
 
4.4. A ausência de indicação de preço unitário, preço total e/ou preço global implicará a 
desclassificação da proposta. 
 
5. DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
Este envelope deverá conter: 
 
5.1. PARA A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou Certificado de Condição de 
Microempreendedor Individual (CCMEI) em vigor, devidamente registrado e, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
b) Registro comercial, tratando-se de empresa individual; 
 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, tratando-se de sociedades civis, acompanhada de prova da 
Diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente; 
 
d) Decreto de Autorização e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento, expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, quando a atividade assim o exigir; 
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e) A licitante ficará dispensada da apresentação dos documentos mencionados na letra “a”, 
“b” e “c” se já apresentados na etapa de credenciamento, conforme o item 3 deste Edital. 
 
5.2. PARA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF) ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF);  
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, 
relativa ao domicílio ou sede da licitante, bem como ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto licitado; 
 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de 
Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal, abrangendo as contribuições sociais do Sistema de Seguridade Social 
(INSS); 
 
d) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal da sede ou do 

domicílio da licitante, relativamente aos tributos que incidem sobre o objeto licitado: ICMS 
para o software e seus insumos e ISS para os serviços de instalação, implantação, 
customização, parametrização, treinamento, manutenção etc., respectivamente; 
 
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou de Certidão Positiva 
de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa – CPDT-EN. 
 
5.2.1. PARA A REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE: 

 
a) As licitantes que se declararem microempresa ou empresa de pequeno porte serão 
submetidas às disposições da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e, pela Lei Complementar 
nº 155, de 27 de outubro de 2016; 
 
b) Para participar deste Pregão, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
apresentar toda a documentação exigida para comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, 
ainda que a mesma apresente alguma restrição; 
 
c) Havendo alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal e/ou trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora da 
licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Faculdade; 
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d) A não regularização da documentação, no prazo previsto na letra “c”, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93, procedendo-se à convocação das licitantes remanescentes, nos termos 
do artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/2002; 
 
e) A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte será exigida somente para efeito de assinatura de contrato, sendo 
obrigatória, porém, a apresentação dos documentos indicados no subitem 5.2 durante a 
fase de habilitação, ainda que veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 
 
5.3. PARA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
a) Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor do foro da sede da 
pessoa jurídica; 
 
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo cartório 
distribuidor do foro da sede da pessoa jurídica; 
 
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar 
comprovante de homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor; 
 
c) Para o caso de empresa em recuperação judicial: declaração, conforme modelo (Anexo 
VIII) de estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverá exibir cópia do 

ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o 
nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório 
ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação 
judicial está sendo cumprido; 
 
d) Para o caso de empresa em recuperação extrajudicial: declaração, conforme modelo 
(Anexo IX) de estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverá exibir 

documento comprobatório de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão 
sendo cumpridas. 
 
5.4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
5.4.1. Elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante: 
 
a) Declaração de que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança do 
trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São 
Paulo, conforme modelo (Anexo VI) e, 

 
b) Declaração de comprometimento com a prática do trabalho decente, nos termos do 
Decreto Municipal nº 17.146, de 13 de maio de 2010, conforme modelo (Anexo VII); 

 
c) A empresa interessada poderá realizar vistoria técnica das dependências da Faculdade, 

mediante prévio agendamento com o Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) 
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da Faculdade pelo telefone 3927-0222 (ramal 207), de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h 

e das 13h às 17h, até 1 (um) dia útil anterior à data da abertura dos envelopes; 
 
c.1) À empresa interessada realizadora da vistoria técnica, será fornecido Atestado de 
Vistoria Técnica, declarando que a licitante compareceu às dependências da Faculdade, 
tomando conhecimento de todas as condições necessárias ao cumprimento das obrigações 
objeto do certame, conforme modelo (Anexo XIII); 

 
c.2) Caberá à licitante realizar o levantamento de todas as informações e de todos os dados 
necessários à execução do objeto licitado;  
 
5.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

 
5.5.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 
características, quantidades e prazos, com o objeto desta licitação, por meio da 
apresentação de, minimamente, 01 (um) Atestado ou Certidão, expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, no qual conste preferencialmente: a) o nome da licitante; b) 
período contratual; c) valor da contratação; d) identificação da pessoa jurídica emitente, bem 
como o nome e cargo do signatário; e e) execução de serviços similares ao objeto licitado, 
compreendida como o fornecimento de solução integrada e a prestação de serviços a 
Instituições de Ensino Superior com, no mínimo, 1.500 (mil e quinhentos) alunos/usuários, 
preferencialmente, ativos (correspondente a 60% da execução pretendida, de acordo com a 
Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). 
 
5.5.2. As comprovações a que se referem o subitem anterior poderão ser efetuadas pelo 
somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões quanto dispuser a 
licitante; 
 
5.5.3. Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em eventual 
diligência, inclusive a validação do contrato de prestação de serviços entre o emissor do 
atestado e a licitante, esta última ficará sujeita às penalidades cabíveis, além de sua 
desclassificação. 
 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS DO CREDENCIAMENTO E DA HABILITAÇÃO 

 
6.1. A razão ou denominação social da proponente, que constará dos envelopes ou de 
quaisquer outros documentos, deverá ser a mesma do Cadastro Nacional de Pessoas 
jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) vedada a utilização de nome fantasia ou 
nome incompleto; 
 
6.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou cópias simples, desde que acompanhadas dos 
originais para que a Pregoeira ou um dos membros da Equipe de Apoio possa autenticá-las, 
no ato da exibição, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial; 
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6.3. Protocolos de entrega e/ou solicitação de documentos não serão aceitos em 
substituição aos documentos exigidos por este Edital, inclusive no que se refere às 
certidões; 
 
6.4. Se as certidões e demais documentos apresentados não mencionarem prazo de 
validade, a Faculdade considerará válidos os expedidos até 90 (noventa) dias antes da data 
designada para a sessão pública deste Pregão; 
 
6.5. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
6.5.1. Pretendendo a licitante que um ou mais de seus estabelecimentos filiados, e não 
participantes deste Pregão, execute o futuro pacto, deverá apresentar a documentação dos 
estabelecimentos envolvidos. 
 
6.6. Fica reservado à Pregoeira ou à Equipe de Apoio o direito de efetuar diligências em 
qualquer fase deste Pregão para verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e 
informações apresentados, bem como esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação. 
 
6.7. Acarretará a inabilitação da licitante se a falha do documento apresentado não for 
sanável na sessão pública deste Pregão. 
  

7. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO 

 
7.1. No dia, horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se 
pela fase de credenciamento das interessadas em participar deste Pregão, ocasião em que 
as mesmas deverão entregar os documentos exigidos pelo item 3 deste Edital à Pregoeira. 
 
7.2. Encerrada a fase de credenciamento, não serão admitidas novas participantes e as 
licitantes credenciadas deverão entregar à Pregoeira o Envelope “A” – Proposta Comercial 
e o Envelope “B” – Documentos de Habilitação. 

 
7.3 O julgamento deste Pregão dar-se-á pelo critério “menor preço global”, observadas 

todas as exigências deste Edital. 
 
7.4. Abertos os Envelopes “A”, a Pregoeira, juntamente com a Equipe de Apoio, verificará a 
conformidade das propostas comerciais apresentadas às condições estabelecidas neste 
Edital. 
 
7.5. Serão desclassificadas as propostas comerciais: 
 
7.5.1. Cujo objeto não atenda às especificações, condições e prazos fixados neste Edital; 
 
7.5.2. Que apresentarem preço e/ou vantagem baseados exclusivamente em propostas 
oferecidas pelas demais licitantes; 
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7.5.3. Que apresentarem preços manifestamente excessivos ou inexequíveis; 
 
7.5.4. Que deixarem de apresentar a Proposta Comercial nos exatos moldes do Anexo II 
deste Edital; 
 
7.5.5. Que deixarem de indicar preço unitário, preço total e/ou preço global; 
 
7.5.7. Que deixarem de apresentar oferta para qualquer item componente do Anexo II; 
 
7.5.8. Havendo equívoco de cálculo, diferença de valor ou disparidade entre os preços 
unitário, total e/ou global, prevalecerá o global para fins de proposta. 
 
7.6. As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de preços, e 
serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 
 
7.6.1. Seleção da proposta de menor preço global e das demais com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela; 
 
7.6.2. Não havendo ao menos três propostas nas condições definidas no subitem anterior, 
serão selecionadas as que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. 
 
7.7. Havendo empate, todas as propostas serão admitidas, independentemente do número 
de licitantes. 
 
7.8. As autoras das propostas selecionadas serão convidadas, individualmente, a formular 
lances verbais e sequenciais, a partir da proposta de maior preço global, e as demais, em 
ordem decrescente de valor, decidindo-se, por sorteio, em caso de empate de preços. 
 
7.9. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço global e ao último lance ofertado. 
 
7.10. Não serão aceitos lances iguais ou maiores ao último lance ofertado. 
 
7.11. As licitantes não poderão desistir dos lances ofertados, sujeitando-se a desistente às 
penalidades legais. 
 
7.12. Visando otimizar o andamento dos trabalhos deste Pregão, a Pregoeira, a seu critério, 
poderá estabelecer redução mínima entre os lances durante a sessão pública. 
 
7.13. A desistência em oferecer lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a 
exclusão da licitante das rodadas posteriores e sua última proposta será registrada para, ao 
final da etapa, compor a classificação definitiva. 
 
7.14. A etapa de lances será encerrada quando todas as participantes declinarem do direito 
de formulação de lances. 
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7.15. Não havendo lances verbais, a Pregoeira elaborará a classificação definitiva das 
propostas apresentadas na forma escrita, e verificará se as mesmas estão de acordo com 
as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência deste Edital. 
 
7.16. Havendo empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
7.16.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores até 5% (cinco por 
cento) da proposta melhor classificada; 
 
7.16.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta com preço inferior àquela considerada vencedora da etapa de lances. 
Nesta hipótese, sua proposta será declarada “melhor oferta”; 
 
7.16.3. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos, contados da convocação da Pregoeira, sob pena de 
preclusão; 
 
7.16.4. Se os valores constantes das propostas das microempresas e empresas de pequeno 
porte forem iguais, será realizado sorteio para que se identifique a que primeiro poderá 
exercer a preferência. 
 
7.17. O exercício do direito de preferência será assegurado a todas as microempresas e 
empresas de pequeno porte cujas propostas encontrem-se dentro do percentual 
estabelecido no subitem 7.16.1. 
 
7.18. O exercício do direito de preferência será observado quando a melhor oferta da etapa 
de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
7.19. Não havendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte e não 
configurada a hipótese prevista no subitem 7.17, será declarada “melhor oferta” a proposta 
originalmente vencedora da etapa de lances. 
 
7.20. Não ocorrendo a contratação da empresa declarada vencedora, por qualquer razão, a 
sessão pública será reaberta e os procedimentos licitatórios retomados, nos termos do 
artigo 4º, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02; 
 
7.21. Concluída a etapa de lances, as propostas que deixaram de ser selecionadas por não 
atenderem à regra contida no subitem 7.6.1 ou 7.6.2, e as selecionadas para a fase de 
lances, considerando-se para estas o último preço ofertado, serão classificadas 
definitivamente, na ordem crescente de valores; 
 
7.22. Ocorrendo a hipótese constante do subitem 7.15 ou após todo o processamento da 
sessão pública, existindo eventual empate de propostas, a classificação definitiva dar-se-á, 
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obrigatoriamente, mediante sorteio na presença das interessadas, conforme previsto nos §§ 
2º e 3º do artigo 45 da Lei n.º 8.666/93. 
 
7.23. A Pregoeira poderá negociar com a autora da oferta de menor valor para obtenção de 
melhor preço. 
 
7.24. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor 
preço global, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.25. Será declarada vencedora a empresa que, tendo atendido todas as exigências deste 
Edital, apresentar o menor preço global para a satisfação do objeto licitado. 
 
7.26. Considerada aceitável a oferta de menor preço global, em momento oportuno, a 
critério da Pregoeira, será procedida à abertura do Envelope “B” – Documentos de 

Habilitação da licitante classificada em primeiro lugar e verificada as condições de 
habilitação exigidas. 
 
7.27. Até a decisão final da fase de habilitação, eventuais falhas, omissões ou outras 
irregularidades nos documentos entregues poderão ser sanadas na sessão pública, sendo 
vedada a apresentação de novos documentos. 
 
7.28. A averiguação será certificada pela Pregoeira, que anexará aos autos os documentos 
acessíveis por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
7.28.1. No momento da averiguação, a Faculdade não se responsabilizará por eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações; 
 
7.28.2. Indisponíveis os meios eletrônicos de informações, não sendo apresentados os 
documentos pela licitante, a mesma será declarada inabilitada. 
 
7.29. Constatando-se o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame; 
 
7.30. Se a oferta de menor preço global não for aceitável ou se a licitante não atender às 
exigências de habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação 
de suas respectivas autoras, na ordem de classificação, podendo negociar com as mesmas, 
até a apuração de uma licitante cuja proposta seja aceitável e que cumpra plenamente os 
requisitos de habilitação para, ao final, ser declarada vencedora do certame. 
 
7.31. Sendo a licitante considerada inapta à execução do objeto licitado, a Pregoeira 
convocará a segunda classificada e, assim, sucessivamente até que declare a licitante 
vencedora ou o fracasso deste Pregão. 
 
7.32. Da sessão pública lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio. 
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7.33. Observado o prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis, computados a partir do dia 
seguinte ao da sessão pública, a licitante declarada vencedora será submetida à Prova de 
Conceito (Proof of Concept - POC), nos termos dos subitens 3.2, 4 e 29 do Anexo I - Termo 
de Referência, facultada a participação das demais licitantes.  
 
7.33.1. A data da Prova de Conceito (Proof of Concept - POC) será informada às licitantes 
na sessão pública ou por e-mail, bem como divulgada no sítio institucional da Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo - www.direitosbc.br. 
 
7.33.2. Da Prova de Conceito (Proof of Concept - POC) será lavrada ata circunstanciada, na 
qual serão reproduzidos todos os fatos relevantes, e, ao final, será assinada pela Pregoeira, 
Equipe de Apoio e pelo Sr. Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5). 
 
7.33.3. Se a licitante declarada vencedora for aprovada na Prova de Conceito (Proof of 
Concept - POC), o objeto licitado lhe será adjudicado pela Pregoeira, sem prejuízo do que 
dispõem os subitens 7.34 e 8.5. Se reprovada, o objeto será adjudicado à segunda 
colocada, caso seja aprovada na POC, e assim sucessivamente.  
 
7.34. Finalizada a Prova de Conceito (Proof of Concept - POC), as licitantes poderão, 
imediata e motivadamente, apresentar intenção de recorrer. No silêncio, incumbirá à 
Pregoeira adjudicar à licitante vencedora o objeto deste Pregão. 
 
7.35. A adjudicatária deste Pregão deverá apresentar em até 2 (dois) dias úteis, contados 
do dia útil imediatamente posterior à adjudicação, planilha com a readequação dos preços 
constantes da proposta escrita ao valor adjudicado. 
 
7.36. A apresentação do documento mencionado no subitem 7.35 deste Edital é obrigatória, 
sob pena de convocação da licitante classificada em segundo lugar, e assim 
sucessivamente. 
 
7.37. Na fase de julgamento a Pregoeira e a Equipe de Apoio poderão promover quaisquer 
diligências que julgarem necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo 
as licitantes atender às solicitações no prazo estipulado, a contar do ato convocatório. 
  

8. ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
8.1. Até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a sessão pública deste Pregão, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital. 
 
8.2. Os esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente na Seção de Compras e 
Contratos (SFD-109) da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, situada na Rua 
Java nº 425, B. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 12h e das 13h às 17h, pelo telefone (11) 3927-0209/0268 ou pelo e-mail 
licitacao@direitosbc.br. 
 

http://www.direitosbc.br/
mailto:licitacao@direitosbc.br
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8.3. As respostas às consultas serão publicadas no sítio institucional da Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo - www.direitosbc.br – e remetidas ao e-mail da 
interessada. 
 
8.4. A impugnação ao Edital deverá ser apresentada por escrito, dirigida à autoridade 
competente e protocolizada no endereço mencionado no subitem 8.2. 
 
8.4.1. A impugnação ao Edital também poderá ser apresentada por e-mail, devendo conter a 
assinatura do(a) interessado(a), ficando sua validade condicionada à apresentação de via 
original, no endereço mencionado no subitem 8.2, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar do recebimento do arquivo eletrônico, pela Faculdade, observado o prazo 
constante do subitem 8.1; 
 
8.4.2. Se acolhida a impugnação ao Edital, em despacho fundamentado, será designada 
nova data para a realização deste Pregão. 
 
8.5. Dos atos da Pregoeira caberá recurso, a ser interposto por meio de manifestação verbal 
imediata na sessão pública, com registro em ata da síntese da intenção, abrindo-se então o 
prazo de 3 (três) dias, contados do dia subsequente em que houver expediente na 
Faculdade, para a apresentação das razões por meio de memoriais, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, em igual período, que correrá a 
partir do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurado o direito de vista dos autos. 
 
8.5.1. Os memoriais e as contrarrazões deverão ser apresentados por escrito, aos cuidados 
da Pregoeira, dirigidos à autoridade competente, e protocolizados no endereço mencionado 
no subitem 8.2 deste Edital; 
 
8.5.2. Os memoriais e as contrarrazões também poderão ser apresentados por e-mail, 
devendo conter a assinatura do(a) interessado(a), ficando sua validade condicionada à 
apresentação de via original, no endereço mencionado no subitem 8.2, no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento do arquivo eletrônico pela Faculdade, 
observado o prazo constante do subitem 8.5; 
 
8.5.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante na sessão pública 
importará: 
 
a) na decadência do direito de interpor recurso; 
 
b) na adjudicação do objeto à licitante vencedora e, 
 
c) no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação do 
resultado do certame; 
 
8.5.4. Havendo a interposição de recurso administrativo, a Pregoeira encaminhará o 
processo, devidamente instruído, à autoridade competente; 
 

http://www.direitosbc.br/
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8.5.5. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará a invalidação somente dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
8.5.6. Decididos os recursos administrativos e constatada a regularidade dos atos 
praticados, a autoridade competente homologará o certame e adjudicará o objeto deste 
Pregão à licitante vencedora. 
 
8.6. As impugnações, bem como, os memoriais e as contrarrazões de recursos não serão 
aceitos se estiverem em desacordo com as formas estabelecidas nos subitens 8.4, 8.4.1, 
8.5, 8.5.1 e 8.5.2 respectivamente. 
 
8.7. A decisão das impugnações, o julgamento dos recursos, o resultado final deste Pregão 
e os demais atos cuja publicação é imprescindível serão publicados no sítio institucional da 
Faculdade - www.direitosbc.br, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Jornal “Notícias 
do Município” de São Bernardo do Campo e em jornal de grande circulação, nos termos da 
legislação aplicável. 
 
9. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 

 

9.1. DA GARANTIA 
 

9.1.1. Até 5 dias úteis anteriores à data designada para a assinatura do Contrato, a licitante 
vencedora prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor adjudicado, 
podendo optar por uma das modalidades previstas no artigo 56, § 1º, incisos I a III, da Lei nº 
8.666/93, cuja validade deverá abranger todo o período de vigência do Contrato. 
 
9.1.2. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a finalização 
completa dos serviços contratados, considerando a emissão do derradeiro Termo de 
Recebimento Definitivo (Anexo XII), e, quando em pecúnia, será atualizada monetariamente. 
     
9.1.3. Tratando-se de garantia prestada em pecúnia, quando do término da vigência 
contratual, considerados eventuais aditamentos de prazo, o valor será devolvido 
devidamente corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral de Preços do Mercado 
(IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for a menor nos últimos 12 (doze) meses. 
 
9.1.4. Tratando-se de títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil (BACEN), e seus valores econômicos serão avaliados pela Seção 
de Finanças (SFD-102) da Faculdade. 
 
9.1.5. Tratando-se de seguro-garantia ou fiança bancária, ficará sujeita à prévia aprovação 
pela Seção de Finanças (SFD-102) da Faculdade, quanto aos limites de Exposição por 
Cliente, em conformidade com as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil 
(BACEN).  
 
9.1.6. Havendo prorrogação contratual, a validade da garantia deverá ser renovada, de 

http://www.direitosbc.br/
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forma a abranger o período integral de vigência do Contrato, e ser complementada, se 
houver reajuste de valor contratual para maior, no prazo fixado no termo aditivo, sob pena 
de rescisão e aplicação de sanção administrativa. 
 
9.1.7. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo 
a indenização de terceiros, a Contratada será notificada por ofício ou e-mail, estando 
obrigada a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 
(quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação, sob pena de 
aplicação de sanção e rescisão do ajuste.   
 
9.1.8. À Faculdade cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe 
for devida pela Contratada. 
 
9.1.9. A garantia assegurará, inclusive, o pagamento de obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais de qualquer natureza, não honrados pela CONTRATANTE. 

 
9.2. DA ASSINATURA 

 
9.2.1. Se, por ocasião da assinatura do Contrato, qualquer documento de regularidade fiscal 
e trabalhista da adjudicatária estiver com prazos de validade vencidos, a Faculdade 
verificará a situação por meio eletrônico hábil, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada; 
 
9.2.2. Não sendo possível atualizar qualquer documento de regularidade fiscal e trabalhista 
por meio eletrônico hábil, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, comprovar a situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva 
documentação, com prazos de validade de vigência, sob pena da contratação não se 
realizar; 
 
9.2.3. A licitante vencedora deverá comparecer à Faculdade para a assinatura do Contrato 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua convocação,  podendo ser 
prorrogado uma vez por igual período a critério da Faculdade, sob pena de decair do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis e das previstas neste Edital; 
 
9.2.4. Serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão 
pública deste Pregão com vistas à celebração da contratação, quando a adjudicatária: 
 
a) Se recusar a assinar o Contrato ou quando convocada à assinatura, dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não apresentar comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
ou não atender a todas as condições para a celebração da contratação; 
 
b) No caso de microempresa e/ou empresa de pequeno porte declarada vencedora com 
irregularidade fiscal nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e pela Lei Complementar 
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nº 155, de 27 de outubro de 2016, deixar de apresentar a documentação de regularidade 
fiscal e trabalhista para fins de assinatura do contrato; 
 
9.2.4.1. A nova sessão pública será realizada em prazo não inferior a 3 (três) dias úteis, 
contados da divulgação do aviso; 
 
9.2.4.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, Jornal “Notícias do Município” de São Bernardo do Campo, jornal de grande 
circulação e divulgação no endereço eletrônico www.direitosbc.br; 
 
9.2.4.3. Na sessão pública, respeitada a ordem de classificação, passar-se-á diretamente à 
fase de negociação. 
 
9.3. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
9.3.1. O Contrato será regulado pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais 
normas pertinentes; 
 
9.3.2. Este Edital, inclusive seus anexos, e a proposta comercial da licitante integrarão o 
Contrato a ser firmado com a licitante vencedora; 
 
9.3.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições iniciais, os acréscimos 
ou supressões nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
9.3.4. O Contrato, nos termos do Anexo III, vigorará pelo período de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado a critério exclusivo da Faculdade, mediante Termo Aditivo, nas 
hipóteses legais autorizadoras; 
 
9.3.4.1. Prorrogado o prazo contratual, após o período inicial de 12 (doze) meses e, 
mediante requerimento expresso da Contratada, os preços originalmente pactuados 
poderão ser reajustados monetariamente, adotando-se como indexador a variação 
registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), 
utilizando-se aquele cuja variação for a menor nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao 
mês da realização do Pregão.  
 
9.3.4.2. A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência da Faculdade 
não gerará à Contratada direito a qualquer espécie de indenização. 
 

9.3.5. A Contratada não poderá transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e 
obrigações decorrentes deste Contrato, admitindo-se subcontratação, fusão, cisão ou 
incorporação da empresa, desde que haja consentimento formal da Faculdade. 
 
9.3.5.1. A Faculdade não reconhecerá qualquer vínculo com empresa subcontratada, de 
modo que qualquer contato porventura necessário de natureza técnica, administrativa, 
financeira ou jurídica, que decorra do cumprimento do objeto licitado, será mantido 
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exclusivamente com a Contratada, que responderá pela subcontratada, por seu pessoal 
técnico e operacional e, também, por prejuízos e danos eventualmente por causados. 
 
9.4. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
9.4.1. A fiscalização da execução do Contrato e a comunicação de falhas ou irregularidades 
incumbirão ao Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade. 
 
9.5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
9.5.1. Aplicam-se ao presente Edital e à consequente contratação as sanções estipuladas 
na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.5.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e da Lei 
Federal nº 8.666/93, sem prejuízo do quanto previsto no artigo 78 da Lei Federal nº 
8.666/1993, a Contratada, quando: 
 
a) deixar de executar total ou parcialmente o Contrato; 
 
b) apresentar documentação falsa; 
 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
 
d) cometer fraude fiscal; 
 
e) descumprir quaisquer das obrigações avençadas. 
 
9.5.3. Se a Contratada cometer qualquer das infrações discriminadas acima ou na lei ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
 
b) multa: 
 
b.1) moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do 
Contrato, até o limite de 10 (dez) dias corridos; 
 
b.2) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, 
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado; 
 
b.3) compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, 
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado; 
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9.5.3.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, bem como em aceitar 
ou retirar o instrumento, dentro do prazo estabelecido pela Faculdade, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa 
compensatória de 10% (dez por cento) do valor adjudicado. 
 
9.5.3.2 A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 

adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa compensatória de 

10% (dez por cento) do valor adjudicado. 

 

9.5.3.3. A ausência de renovação e de complementação da garantia contratual, quando for o 

caso, inclusive na forma do subitem 9.1.6, sujeitará a Contratada ao pagamento de multa 

compensatória de 10% (dez por cento) e de 5% (cinco por cento), respectivamente, sobre o 

valor contratado. 

 
9.5.4. Tratando-se de inexecução parcial, a Faculdade poderá autorizar ou não a 
continuidade do ajuste. 
 
9.5.5. A Faculdade poderá considerar o ajuste totalmente não executado se o atraso for 
superior a 10 (dez) dias corridos, ou poderá autorizar sua continuidade, ainda que em 
atraso. 
 
9.5.6. A adjudicatária também fica sujeita às penalidades de suspensão de licitar e 
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, nos termos da legislação 
aplicável. 
 
9.5.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.5.8. A autoridade superior competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Faculdade, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
9.5.9. Os valores relativos às multas aplicadas serão descontados da garantia, quando for 
prestada em dinheiro; na falta ou insuficiênca desta, de eventuais créditos pertencentes à 
adjudicatária, e, na falta ou insuficiência destes, serão cobrados por meio de boleto bancário 
com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que determinou sua aplicação, 
oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. 
 
9.5.10. Os valores relativos à multas aplicadas referentes aos subitens 9.5.3.1 a 9.5.3.2 
serão cobrados por meio de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados 
do despacho que determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
9.5.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Faculdade inadimplidos, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
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9.5.12. As sanções aqui previstas, incluindo as multas, são independentes entre si, podendo 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. A 
aplicação de qualquer penalidade prevista neste Edital e no Contrato não exclui as demais 
sanções, inclusive administrativas, previstas na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
9.5.13. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a 
responsabilização civil e criminal da Contratada pela inexecução total ou parcial do objeto 
ou pela inadimplência. 
 
9.5.14. A aplicação das penalidades não impede a Faculdade de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela Contratada. 
 
9.5.15. No caso de a Contratada encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação 
das demais cominações legais. 
 
9.5.16. Encontrando-se a Contratada em situação de recuperação extrajudicial, o 
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão contratual, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
 
10. DO RECEBIMENTO DA SOLUÇÃO INTEGRADA E DOS SERVIÇOS 

 
10.1. Os serviços e a solução integrada serão recebidos pelo Coordenador de Tecnologia 
da Informação (GFD-1.5) da seguinte forma: 
 
10.1.1. Provisoriamente: mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo 
X) no prazo de até 03 (três) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica ou 

documento equivalente, a qual deverá ser emitida com observância ao que dispõe o subitem 
35.1 do Anexo I - Termo de Referência, excluído o dia do próprio recebimento, para 
posterior inspeção técnica, conferindo se a solução integrada fornecida e os serviços 
prestados no período atenderam às especificações detalhadas no Anexo I – Termo de 

Referência deste Edital, especialmente se os valores cobrados correspondem ao que 
efetivamente foi realizado e/ou utilizado pela FACULDADE; 

 
10.1.1.1. A verificação descrita no subitem anterior, para fins de recebimento definitivo, 
deverá ser efetuada em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis,  computados a partir do 
dia seguinte à data de expedição do Termo de Recebimento Provisório (Anexo X); 

 
10.1.1.2. Eventuais irregularidades, falhas, vícios defeitos de qualquer natureza e/ou 
dissonâncias com as especificações do Anexo I deste Edital serão apontados em Termo 
Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo XI), a ser expedido pelo Coordenador 

de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) e remetido por ofício ou e-mail, no qual será fixado 
o prazo necessário para que a Contratada os corrija, sem qualquer custo ou encargo 
financeiro para a Faculdade; 
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10.1.1.3. O Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) recusará a solução 
integrada fornecida, os serviços prestados e as cobranças que, após a inspeção técnica, 
não apresentarem conformidade com as especificações mínimas constantes deste 
Instrumento, notadamente do Anexo I – Termo de Referência, quando a Contratada se 

recusar a corrigi-los no prazo determinado na forma do subitem 10.1.1.2 deste Edital. 
 
10.1.1.4. Correrão por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento do objeto 
licitado, tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, inclusive as decorrentes da correção ou recusa das cobranças, da solução 
integrada e/ou dos serviços por não atenderem ao Edital, ao Contrato e/ou à Proposta 
Comercial ou por apresentarem irregularidade, falha, vício ou defeito; 
 
10.1.1.5. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito 
e protocolizados junto ao Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5), antes do 
vencimento do prazo, devidamente justificados pela Contratada, para serem submetidos à 
apreciação da Faculdade; 
 
10.1.1.6. Considerar-se-á mora quando a Contratada não corrigir a falha, irregularidade, 
vício, defeito ou dissonância com o Anexo I – Termo de Referência, no prazo assinalado, 

computada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo. 
 
10.1.2. Definitivamente: quando, após a verificação da solução integrada fornecida, dos 

serviços prestados e da Nota Fiscal ou documento equivalente, constatar-se que estão em 
consonância com as especificações exigidas neste Edital, no Contrato e na Proposta 
Comercial, e, na hipótese prevista no subitem 10.1.1.2, tiverem sido sanadas todas as 
irregularidades, falhas, defeitos, vícios ou dissonâncias com o Anexo I – Termo de 
Referência constantes do Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo XI), o 

Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) emitirá o Termo de Recebimento 
Definitivo (Anexo XII) e atestará a nota fiscal, na forma do subitem 11.2, encaminhando-a 

para apreciação e pagamento. 
 
10.1.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XII) será enviado à Contratada por e-

mail ou ofício no prazo de até 03 (três) dias úteis após a sua emissão. 
 
10.1.2.2. O recebimento definitivo não exime a Contratada de falhas, irregularidades, 
vício/defeitos e/ou dissonâncias que só forem acusadas pela Faculdade posteriormente, 
observados os prazos legais/contratuais e de responsabilidade civil. 
 
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
11.1. Os pagamentos somente serão efetuados após o recebimento definitivo da solução 
integrada e dos serviços prestados no mês, na forma do subitem 10.1.2 deste Edital, com 
observância ao que dispõe o subitem 35.1 do Anexo I - Termo de Referência, estando 

condicionados: 
 
a) à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exigível nos casos previstos em lei; e 
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b) à atestação do Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade. 
 
11.2. O Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade terá o prazo de 
5 (cinco) dias úteis para atestar a Nota Fiscal Eletrônica, computados a partir do dia 
seguinte à emissão do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XII), certificando que, além 

de a solução integrada e os serviços terem sido fornecida e realizados, respectivamente, em 
conformidade com este Edital, com o Contrato e com a Proposta Comercial, o documento 
fiscal se encontra de acordo com os valores e condições contratados. 
 
11.3. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, computados a partir 
da atestação emitida pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5). 
 
11.4. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da Contratada, o prazo para 
pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 
 
11.5. Os pagamentos serão realizados com observância da Lei Complementar nº 116, de 31 
de julho de 2003, da legislação deste Município e das Instruções da Secretaria de Finanças 
da Prefeitura Municipal local, no que couberem, mediante retenção de tributos na fonte. 
 
11.6. O prazo mínimo para processamento do pagamento pela Faculdade é de 5 (cinco) 
dias úteis anteriores ao vencimento do documento fiscal. A inobservância deste prazo pela 
Contratada implicará a imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere este 
subitem, independentemente de notificação. 
 
11.7. O pagamento eventualmente efetuado com atraso, por responsabilidade exclusiva da 
Faculdade, terá seu valor atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for a menor nos últimos 
12 (doze) meses, calculado entre a data prevista para o adimplemento da obrigação e a 
data do efetivo pagamento. 
 
11.8. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela 
Contratada, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela Faculdade. 
 
11.9. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação judicial, deverá 

apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou, 
se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do 
processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 
11.10. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com 
os demais comprovantes indispensáveis para a realização dos pagamentos, deverá 
apresentar atestação documental de que está honrando as obrigações do plano de 
recuperação extrajudicial. 
 
11.11. O descumprimento das regras contidas nos subitens 11.9 e 11.10 assegurará à 
Faculdade o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
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12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
12.1. A Pregoeira e Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 
puramente formais, desde que não infrinjam o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório e os demais princípios que regem as contratações públicas. 
 
12.2. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração e respeitem a igualdade de oportunidades entre as licitantes. 
 
12.3. Os casos omissos serão solucionados pela Pregoeira. 
 
12.4. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes 
desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia 
da Seção de Compras e Contratos (SFD-109) da Faculdade, até que expire o prazo de 
validade das propostas. 
 
12.5. Decorrido o prazo estabelecido no subitem 12.4, as licitantes deverão, mediante 
requerimento próprio, retirar os respectivos envelopes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, após o qual serão inutilizados. 
 
12.6. Integram este Edital os Anexos de I a XIII. 
 

São Bernardo do Campo, 27 de novembro de 2020. 
 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Diretor 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO 
SISTÊMICA INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA, INCLUINDO: LICENCIAMENTO DE USO DE 
SISTEMAS INTEGRADOS WEB, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE 
BASE DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA. 

ITEM DESCRIÇÃO 
ATENDE / A.C 

(TENDE 

CUSTOMIZADO) 

1 JUSTIFICATIVA    

1.1 

Após várias tentativas de aprimorar o sistema existente na 

instituição junto ao atual fornecedor, bem como integrar o atual 

sistema a outros que são executados em paralelo, ficou claro que 

o atendimento ao aluno não poderá ser executado de forma ágil e 

segura sem uma plataforma totalmente integrada e com 

ferramentas de gestão atualizadas, voltadas ao auxílio das 

tomadas de decisão e agilidade do atendimento ao aluno.  

 

Em sendo assim, ficou evidente a necessidade de buscar uma 

plataforma completa de gestão em educação já consolidada e que 

permita um maior controle e rastreabilidade sobre a execução das 

ações.  

  

1.2 

Entendemos por Sistema de gestão acadêmica, plataforma que 

auxilie na gerência do conjunto de todas as atividades acadêmica 

desenvolvidas pela Faculdade, por esta razão fica clara a 

necessidade da contratação de uma solução de gestão educacional 

que incorpore toda parte Acadêmica, Financeira, Secretaria 

Digital, Protocolo Digital, Módulo Biblioteca, Gateway de 

Pagamento de cartão, Portais de Alunos Professor e Coordenador, 

GED, Emissão de Diplomas e Certificados na forma Digital, 

Controle de Estágio, Avaliação Institucional, EAD, Aplicativo 

para Aluno e Professor. 

  

1.3 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando a 

necessidade de se implantar um modelo de maior celeridade aos 

procedimentos acadêmicos, financeiros do aluno, secretaria 

digital (protocolo de documentos), Avaliação Institucional e por 

conseguinte, cumprindo o propósito de que seja exercido o 

controle na aplicação dos recursos em conformidade com a 

legislação.  
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2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SOFTWARE   

2.1 
O sistema deve ser baseado em Banco de Dados Relacional, 

padrão SQL e permitir consultas via comandos SQL. 
  

2.2 

Permitir o cadastro de usuário com definições de acesso e cada 

opção de relatório do sistema através de senhas (controle de 

acesso ao sistema através de senha); 

  

2.3 

Permitir cadastramento de usuários com controle de nível de 

acesso, podendo ser configurado para inclusão, alteração, 

consulta e exclusão; 

  

2.4 

Os sistemas deverão ser multiusuários e multitarefa, permitindo 

controlar tarefas concorrentes, com acesso simultâneo ao banco 

de dados, sem perder a integridade referencial, que deverá ser 

realizada pelo gerenciador do banco de dados (SGBD); 

  

2.5 
Permitir auditoria automática das operações efetuadas nos 

sistemas (Controlando quem, quando e o que foi alterado);  
  

2.6 

Todos os sistemas deverão estar baseados no conceito de 

transações mantendo a integridade dos dados em caso de queda 

de energia e/ou falha de software/hardware;  

  

2.7 

Possuir Gerador de Relatórios, que possibilite ao próprio usuário 

a criação de relatórios específicos necessários ao controle de 

informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de 

geração de arquivos; 

  

2.8 
Apresentar o manual do usuário separado por módulos (Tutorial 

em Papel ou Vídeo);  
  

2.9 
Permitir cadastrar os cargos do administrativo da instituição e 

vincular o mesmo a um departamento 
  

2.10 
Permitir gerenciar e enviar comunicados para todos os níveis 

educacionais. 
  

2.11 
Permitir cadastrar os departamentos e definir o gerente de cada 

departamento. 
  

2.12 Permitir cadastro dos funcionários.   
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2.13 

Permitir habilitar diversas mensagens automáticas, para envio 

pelo sistema, incluindo: renovação de matrícula; download de 

material com antecedência; documentos pendentes; suspensão de 

matrícula do aluno por documentação pendente; frequência baixa; 

solicitação de reposição de aula; lançamento da aula e nota; 

postagem de material; informação da mudança de data e hora da 

aula; confirmação de nova matrícula; abandono de curso; 

cancelamento de matrícula; renegociação de contas a receber; 

aviso de vencimento de conta a receber; cobrança (enviar no 

mínimo 3 mensagens de aviso, permitindo configurar os dias para 

cada mensagem); funcionário aniversariante do mês; 

  

2.14 Permitir visualizar a lista de email enviados pelo sistema;   

2.15 

Permitir cadastrar a cidade, datas comemorativas, estado, 

feriados, país, tipos de documentos, visualização de atividade 

realizada por usuário, acessos para usuários, cadastro de usuários; 

  

2.16 

O software a ser fornecido deverá ser disponibilizado para uso da 

Faculdade em ambiente 100% WEB, a ser hospedado nas 

instalações do DATA CENTER da Faculdade, com acessos do 

corpo acadêmico em ambiente móvel e funcionar em sistema 

operacional e servidores de aplicação livres e SGBD (Sistema 

de Gerenciamento de Banco de Dados) livre. Seguindo 

diretrizes do Governo Federal, não gerando nenhum tipo de custo 

adicional/paralelo para a Faculdade referentes a licenciamento de 

sistemas operacionais, servidor de aplicação, servidor de banco de 

dados e servidor Web.  

Sendo permitida apenas a cobrança de licenciamento, caso se 

aplique, referente aos módulos ofertados pela Contratada; 

  

2.17 

Permitir o cadastro (inclusão, alteração, consulta e exclusão) e 

envio de newsletter por e-mail (utilizando o servidor de e-mails 

GMAIL da Faculdade via SMTP) com controle de envio 

fracionado por lotes; 

  

2.18 

Permitir registrar links para acesso via web (links para outras 

aplicações ou sites disponíveis pela Internet ou Rede Local  

(HyperLinks) 

  

2.19 

Possibilitar o controle do acesso dos links registrados para acesso 

via web, para que somente para determinados usuários ou perfis 

de usuário possam acessá-los; 

  

2.20 Possibilitar  emissão de carteirinha de estudante.   

3 ENTREGAS E PRAZOS   
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3.1 

A empresa vencedora deverá apresentar em pleno funcionamento 

todos as funcionalidade/módulos do sistema até a data limite de 

implantação 180 (cento e oitenta) dias com as respectivas 

especificações funcionais constantes neste termo.  

  

3.2 

A empresa declarada vencedora deverá apresentar e demonstrar 

(POC) para o corpo técnico da FDSBC, no mínimo, 80% dos 

itens listados no Anexo-I em pleno funcionamento e em 

conformidade com as necessidades da Instituição, observado o 

que dispõe o item 4 deste Anexo, em data marcada pelo 

Departamento de Tecnologia da Informação, dentro do prazo 

mínimo de 05 (cinco) dias úteis, computado a partir do dia útil 

seguinte ao da sessão pública que declarar a licitante vencedora. 

Sendo permitido a empresa vencedora realizar customizações em 

até 20% dos itens faltantes, igualmente listados no Anexo-I, 

desde que a mesma entregue estas customizações (com suas 

funcionalidades descritas na proposta) em pleno funcionamento 

até a data limite para a implantação do software.  

Atenção: A customização dos 20% (vinte por cento) 

eventualmente faltantes não deverá onerar o pacote de horas 

técnicas contratadas, as quais são destinadas para o 

desenvolvimento de customizações não citadas no Termo de 

Referência. 

  

3.3 

A data limite para implantação do software de gestão educacional 

com todas as funcionalidades/módulos especificados neste termo 

de referência é de 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do 

contrato entre as partes sendo que as parcelas referentes a 

manutenção serão pagas no mês seguinte a conclusão da 

implantação. Neste prazo limite a empresa vencedora deverá 

realizar o processo de migração de dados, treinamento, 

parametrizações do sistema, customizações e implantação do 

software educacional nos departamentos da FDSBC. 

  

4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

OBRIGATÓRIAS  

(Estes itens deverão ser atendidos de imediato na 

apresentação da POC) 

  

4.1 

Deve fornecer, na mesma plataforma tecnológica (mesma 

linguagem de programação, mesmo SGBD) funcionalidades para 

ensino presencial e para o ensino à distância - EAD.  

  

4.2 
Deve permitir a gestão de forma transparente e na mesma 

plataforma e no mesmo banco de dados. 
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4.3 

Deve permitir a gestão de cursos de diferentes níveis educacionais 

na mesma plataforma e no mesmo banco de dados. Sejam cursos 

de graduação, pós-graduação, extensão, qualificação, Devendo 

ser possível ofertar tais disciplinas e/ou cursos destes níveis 

educacionais também na modalidade de ensino à distância.  

  

4.4 

Deve prover controle de perfil de acesso por tipo de usuário, com 

suas devidas restrições. Deve disponibilizar log de registro das 

atividades de todos os usuários a todos os principais recursos 

acadêmicos, administrativos e financeiros do sistema.  

  

4.5 
Possuir rotina própria de geração de informações para 

demonstrativos gerenciais/gráficos (Business Intelligence - BI). 
  

4.6 

Auditoria em todos os níveis do sistema para usuários com o 

perfil de auditores internos. Este perfil deverá permitir auditar os 

sistemas diretamente pelo usuário auditor.  

  

4.7 

Gerador de relatório interno e integrado sem a utilização de 

ferramentas acessórias ou softwares externos, com permissão de 

emissão de relatórios protegida por nível de acesso. 

  

4.8 A base de dados deve ser obrigatoriamente integrada.    

4.9 Definição de perfil de usuário para cada subsistema.    

4.10 
Interface do sistema e documentação em língua portuguesa, 

exceto terminologia técnica. 
  

5 INTEGRAÇÕES   

  QUE O SISTEMA DEVE CONTEMPLAR:   

5.1 

Rede Bancária: A solução deve prever a integração com a rede 

bancária para fins de remessa e retorno de informações dos 

boletos gerados e recebidos relacionadas aos serviços 

eventualmente prestados aos alunos, compatíveis com os padrões 

definidos pela FEBRABAN, prevendo a impressão do referido 

código de barras; 

  

5.2 

Censo do Ensino Superior - INEP/MEC: A solução deverá ser 

compatível com os padrões definidos pelo Ministério da 

Educação MEC para a prestação de informações educacionais 

relacionadas. 

  

  QUE SERÃO FEITAS ATRAVÉS DE HORAS TÉCNICAS:   



28 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO N.º 114/2020     
 

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, SP - 09750-650 
Fone/Fax: (11) 4123-0222 / www.direitosbc.br 

 

 

5.3 

A solução deve permitir o acesso e utilização dos dados conforme 

necessidades da Faculdade, possibilitando assim o relacionamento 

e utilização de dados de Sistemas legados Internos e Externos, 

sendo as integrações, em si, realizadas através de horas técnicas 

contratadas ou pela equipe desenvolvimento da Faculdade; 

  

5.4 
A descrição das integrações necessárias (a serem desenvolvidas 

com a utilização de horas técnicas) encontram-se relacionadas no 

Adendo I (Detalhe das Integrações). 

  

6 

MACRO PROCESSOS QUE DEVERÃO SER 

ATENDIDOS COM A SOLUÇÃO DE GESTÃO 

ACADÊMICA  

  

6.1 Elaboração e acompanhamento de projetos/cursos;    

6.2 

Receber e registrar a solicitação de demanda de um novo curso 

identificada por meio de estudos de mercado ou atendimento a 

uma demanda específica;  

  

6.3 Processo Seletivo de Candidatos;   

6.4 Matrícula:    

6.4.1 Inscrição de candidatos - Pré-matrícula;    

6.4.2 Validação da matrícula;    

6.4.3 
Gerar Documentação Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais e/ou Termo de Compromisso; 
  

6.4.4 Ficha de matrícula;    

6.4.5 Termo de compromisso;   

6.4.6 Taxa de matrícula;    

6.4.7 Geração de boletos;    
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6.4.8 Trancamento;    

6.4.9 Transferência de turma;    

6.4.10 Dependência;    

6.4.11 Retenção;   

6.4.12 Reprovação;    

6.4.13 Promoção ou aprovação;    

6.4.14 Afastamento;   

6.4.15 Concluinte;    

6.4.16 Evadido;   

6.4.17 Desistência;   

6.4.18 Transferência de curso;    

6.4.19 Eliminação;    

6.4.20 Não concluinte;    

6.4.21 Índice de preenchimento de vagas;    

6.5 Bolsa de Estudo:    

6.5.1 Bolsa auxílio;    
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6.5.2 Descontos;    

6.5.3 Política de Benefícios;    

6.6 Planejamento Escolar:    

6.6.1 
Estabelecer e organizar a execução das atividades escolares 

para um período específico;  
  

6.6.2 Calendário escolar;   

6.6.3 Data de início e término do período escolar;    

6.6.4 Período para o recesso escolar;    

6.6.5 Processo seletivo;    

6.6.6 Quantidade de dias letivos por período escolar;    

6.6.7 Feriados;    

6.6.8 Eventos de âmbito nacional e regional;    

6.6.9 Férias coletivas;   

6.6.10 Reuniões;   

6.6.11 Período para apresentação de Estágio;    

6.6.12 Data de inscrição e apresentação de TCC;    

6.6.13 
Data limite de matrícula, rematrícula e resultados de 

avaliação;  
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6.6.14 
          Período para trancamento, aproveitamento de estudos e 

competências;  
  

6.7 Plano de Ensino:   

6.7.1           Metodologias de ensino;    

6.7.2           Competências (conhecimentos, habilidades e atitudes);    

6.7.3           Práticas Pedagógicas;    

6.7.4           Sistema de Avaliação;   

6.7.5           Referências Básicas;    

6.7.6           Referências Complementares;    

6.8 Plano de Aula:    

6.8.1           Data da aula;    

6.8.2           Competências;   

6.8.3           Conhecimentos;    

6.8.4           Habilidades;   

6.8.5           Práticas Pedagógicas;   

6.8.6           Sistema de Avaliação;    

6.9 Planejamento Escolar:    
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6.9.1           Plano de curso;    

6.9.2           Projeto Político Pedagógico/Proposta Pedagógica;   

6.10 Montagem de Turma e Horários;    

6.11 Diário de Classe:    

6.11.1           Turma Gerencial;    

6.11.2           Plano de Aula;    

6.11.3           Divisão de turmas e subturmas;    

6.12 Acompanhamento dos Alunos:    

6.12.1           Matrícula total;   

6.12.2           Percentual de evasão;    

6.12.3           Taxa de desistentes;              

6.12.4           Taxa de cancelados;   

6.12.5           Taxa de transferidos;   

6.13 Pesquisas Qualitativas e Quantitativas;   

6.14 Avaliação da Instituição;   

6.15 Emissão de Histórico dos Alunos;   
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6.16 Emissão de Certificados e Diplomas;    

6.17 Atestados;   

6.18 Declarações;   

6.19 Livro de Registro;   

6.20 Ata de Colação de Grau;   

6.21 Registro de Diploma;   

6.22 Registro de Certificados;   

6.23 Registro de Entrega de Documentos;   

6.24 Acompanhamento de Egressos;    

6.25 Prospecção de Alunos;   

6.26 Planejamento Anual;    

6.27 Elaboração de Convênios;    

6.28 Pesquisa Científica;   

6.29 Biblioteca;   

6.30 

Secretaria Digital (com Protocolo que permita a inserção de 

assinatura digital) e GED - Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos, atendendo as normativas da Portaria nº 

315/2018 do MEC; 
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6.31 
EAD - Ensino a Distância / LMS - Learning Management 

System; 
  

6.32 Módulo Enade:    

6.32.1 
Mapa de Convocação Enade, conforme diretrizes do 

MEC; 
  

6.32.2 

Unidade Ensino, Nome Aluno, Percentual de Estudo, 

Ano/Semestre Ingresso, Alunos Ingressantes, Alunos 

Dispensados, Alunos Concluintes e Relatórios;  

  

7 

MACRO PROCESSOS QUE DEVERÃO SER 

ATENDIDOS COM A SOLUÇÃO DE GESTÃO 

FINANCEIRA (FATURAMENTO, 

PAGAMENTOS, BOLETOS, RECIBOS, BOLSAS, 

DESCONTOS, ISENÇÕES, MULTAS ETC) 

  

7.1 Gerar aditivos do contrato com o aluno;    

7.2 
Contemplar cadastro (inclusão, alteração, consulta e exclusão) de 

termo de concessão de bolsa de estudo; 
  

7.3 

Possibilitar o controle (inclusão, alteração, consulta e exclusão) 

da entrega de documentação necessária para o benefício de bolsas 

e descontos;  

  

7.4 

Permitir a exportação dos dados necessários para o faturamento 

de produtos e ações educativas, visando a integração com módulo 

de Faturamento;  

  

7.5 
Classificar os tipos de bolsas e descontos, identificando o órgão 

concessor; 
  

7.6 
Permitir pagamento via cartão de crédito, boleto bancário, 

transferência, depósito; 
  

7.7 

Permitir a exportação e importação de dados para troca de 

informações sobre notificações, cobranças, emissão de boletos, 

pagamentos em aberto, pagamentos quitados, outros pagamentos, 

baixas e pendências;  

  

7.8 
Permitir a geração da movimentação financeira referente ao 

contrato e a impressão dos boletos, individualmente ou todos;  
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7.9 
Permitir a definição no cadastro de descontos o tipo de 

gratuidade;  
  

7.10 

Permitir agrupar os boletos dos alunos em um único boleto a ser 

emitido para o responsável, com opção para inclusão de mais de 

um responsável financeiro;  

  

7.11 
Permitir a emissão e controle de boleto, por aluno, por 

responsável financeiro e por empresa; 
  

7.12 Permitir a emissão de recibos;   

7.13 Permitir controlar a inadimplência - manter alertas;    

7.14 Permitir a emissão do extrato financeiro do aluno;   

7.15 
Permitir emitir segunda via do boleto com aplicação de multa, 

juros e alíquotas definidas em contrato; 
  

7.16 Permitir emitir declaração de quitação do ano anterior;    

7.17 Permitir emitir declaração para imposto de renda;   

7.18 Permitir emitir relação de descontos concedidos;    

7.19 Permitir o controle de documentos recebidos pelo caixa;    

7.20 Permitir controlar os títulos pagos no caixa;   

7.21 
Permitir o movimento de caixa analítico e sintético, incluindo 

entrada e saída de caixa;  
  

7.22 Possibilitar o fechamento de caixa;   

7.23 
Integração dos títulos/ordens de pagamento gerados na Gestão 

Escolar e Acadêmica para o financeiro;  
  

7.24 Permitir a importação dos títulos/ordens de pagamento baixados;   
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7.25 Permitir o controle de títulos pendentes de baixa;    

7.26 
Permitir relatório de pendências financeiras de pessoa jurídica e 

pessoa física por turma;  
  

7.27 

Permitir a cobrança de multas, juros e alíquotas definidas em 

contrato para clientes que não pagarem em um período 

determinado;  

  

7.28 

Permitir a emissão de remessa bancária para contas registradas, 

como seu gerenciamento referente aos descontos providos pela 

IES;  

  

7.29 

GATEWAY DE CARTÃO: Permitir que seja cadastrado quais 

são as operadoras de cartão na qual a instituição virá a possuir 

convênio para realização de recebimento on-line. 
  

8 PORTAIS   

8.1 
O sistema deve prever possibilidade de integração com o Google 

for Education em seu roadmap. 
  

8.2 Portal do Aluno   

8.2.1 

Deve permitir ao aluno acessar dados pessoais, acessar horários 

de aulas, acessar boletos (pagos e pendentes), emitir um boleto, 

acessar todo o seu material disponibilizado pelos professores e 

instituição, realizar requisição de documentos ou serviços, 

visualizar e se comunicar por meio de mensagens controladas 

pelo sistema, renegociar parcelas vencidas, renovar sua matrícula 

de forma automática, acessar seu ambiente de Estudo On-line 

(EAD), tirar dúvidas com seu tutor de EAD, participar de Fóruns, 

exercícios On-line, emitir documentos de matrículas como 

contratos, adendos, consultar o acervo da biblioteca, reservar um 

exemplar, renovar um empréstimo e acessar biblioteca digital; 

  

8.2.2 

O portal do aluno deve ainda permitir o acesso ao link do Google 

Meet (utilizado pela instituição) via calendário do portal, para as 

aulas programadas; 

  

8.3 Portal do Professor   
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8.3.1 

Deve permitir ao professor acessar e alterar dados pessoais, 

formação acadêmica, acessar seus horários e locais de aulas, 

lançar as notas, registros de aula, acessar comunicados enviados 

pela instituição, coordenadores e alunos, enviar mensagens para 

turmas, alunos, instituição e coordenador, disponibilizar material 

acadêmico, cadastrar questões para o banco de questões, criar 

fóruns, emitir espelho de classe, diários, lista de presença, 

responder a dúvidas de seus alunos do ensino à distância, abrir 

uma ouvidoria, consultar o acervo da biblioteca, reservar 

exemplar, renovar um empréstimo e acessar a biblioteca digital; 

  

8.3.2 
O portal do professor deve ainda permitir que o professor realize 

a criação de link do Google Meet para a aula criada; 
  

8.4 Portal do Coordenador   

8.4.1 

Deve permitir ao coordenador acessar e atualizar dados como: 

formação acadêmica, agenda do Professor, lançamento das notas, 

lançamento de aula, comunicados enviados pela instituição, 

professores e alunos, enviar mensagens para turmas, alunos, 

instituição e professor, acessar as disponibilizações de materiais 

acadêmicos, por disciplina turma, registrar e acompanhar 

atividade complementar, emitir espelho de classe, diários, lista de 

presença, cronograma de aula e turma, mérito acadêmico, perfil 

da turma, histórico da turma, uploads de professores e acesso 

material, abrir um chamado de ouvidoria. 

  

9 APLICATIVOS   

9.1 
Os aplicativos devem ser de identidade exclusiva da Faculdade, 

publicados na Apple Store e Play Store pela Faculdade. 
  

9.2 App Aluno   

9.2.1 

O aplicativo deve permitir que o usuário efetue o login com 

usuário e senha ou facilitado através de QR Code emitido pelo 

próprio sistema; 

  

9.2.2 
No menu principal, o aplicativo deve apresentar acesso à detalhes 

da matrícula e principais funcionalidades; 
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9.2.3 
Deve permitir acesso ao módulo Secretaria Online, com as 

mesmas funcionalidades através do Portal do Aluno; 
  

9.2.4 
Deve permitir acesso às notas detalhadas de cada disciplina e 

respectivas avaliações; 
  

9.2.5 
Deve exibir todas as mensagens enviadas por professores, sistema 

ou pela Faculdade; 
  

9.2.6 
Deve exibir o calendário, onde deve ser possível acompanhar a 

programação de atividades e aulas da Faculdade; 
  

9.2.7 
Deve exibir o menu Financeiro, oferecendo acesso aos boletos de 

cobrança e demais atividades financeiras; 
  

9.2.8 

O aplicativo também deverá permitir o acesso aos materiais de 

apoio enviados pelo professor, além de permitir realizar o 

download desses materiais; 

  

9.2.9 

Deve estar integrado ao módulo de Avaliação Institucional, 

permitindo o aluno responder as avaliações pelo app, como pelo 

Portal do Aluno; 

  

9.3 App Professor   

9.3.1 

O aplicativo deve permitir que o usuário efetue o login com 

usuário e senha ou através de QR Code emitido pelo próprio 

sistema; 

  

9.3.2 
No menu principal, o aplicativo deve apresentar acesso à detalhes 

da matrícula e principais funcionalidades; 
  

9.3.3 
Deve permitir o envio de mensagens para comunicações com os 

alunos; 
  

9.3.4 
Deve possibilitar o registro de Notas, similar ao efetuado no 

Portal do Professor; 
  

9.3.5 
Deve possibilitar o registro de aula, presença dos alunos e 

conteúdo ministrado; 
  

9.3.6 
Deve exibir o calendário, onde deve ser possível acompanhar a 

programação de atividades e aulas da Faculdade. 
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10 GESTÃO DO SISTEMA   

10.1 Ser oferecido na língua portuguesa;   

10.2 Permitir a criação, alteração, edição e inativação de usuários;   

10.3 
Permitir o login através de autenticação com o e-mail 

institucional da Faculdade (GMAIL); 
  

10.4 
Permitir a gestão de perfis de usuários por funcionalidades da 

solução e ainda por departamentos;  
  

10.5 
Permitir que o usuário acesse somente as funcionalidades e dados 

configurados para o seu perfil; 
  

10.6 
Gravar as senhas dos usuários no banco de dados com 

criptografia; 
  

10.7 
Permitir aos usuários efetuar a troca de senha mediante acesso ao 

sistema; 
  

10.8 
Permitir que um mesmo usuário tenha mais de um perfil 

vinculado ao seu login;  
  

10.9 
Monitorar ações dos usuários no sistema de LOG de transações 

visando identificar desvios para fins de auditoria; 
  

10.10 
Atender às regras estabelecidas no plano de curso, por exemplo, 

matrícula, processo seletivo, regras de progressão, pré-requisitos; 
  

10.11 
Permitir a exportação dos dados no formato do EDUCACENSO 

(MEC); 
  

10.12 Contemplar as regras de flexibilidade curricular;   

10.13 
Contemplar as regras de processo seletivo: formas de acesso e 

critérios de seleção de candidatos; 
  

10.14 
Contemplar as regras de documentação obrigatória de acordo com 

o plano de curso. 
  

11 GESTÃO DE CURSOS   
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11.1 

Possibilitar o cadastro (inclusão, alteração, consulta e exclusão) 

do banco da unidade curriculares/disciplinas independente do 

curso, com: cadastro de informações da unidade 

curriculares/disciplinas, nome, carga horária, conteúdo, 

competências, perfil do professor; 

  

11.2 
Cadastrar e manter (inclusão, alteração, consulta e exclusão) os 

dados cadastrais do projeto de curso; 
  

11.3 

Contemplar unidade curricular tipo: Trabalho de Conclusão de 

Curso, estágio obrigatório e não obrigatório, práticas profissionais 

e atividades acadêmicas complementares;  

  

11.4 

Contemplar as regras de aprovação e reprovação, frequência da 

unidade curricular/disciplina ou módulo, registro por nota ou 

conceito;  

  

11.5 Contemplar as descrições de práticas/projetos pedagógicos;    

11.6 
Permitir registrar (inclusão, alteração, consulta e exclusão) e 

imprimir o plano de ensino e plano de aula. 
  

12 

GESTÃO DE TURMAS, DISCIPLINAS, 

MÓDULOS, CRÉDITOS, UNIDADES 

CURRICULARES E SÉRIES 

  

12.1 

Cadastrar e manter (inclusão, alteração, consulta e exclusão) os 

dados da turma, por meio de parametrização dos campos e para 

cada nível/modalidade, possibilitando a divisão da turma em 

grupos;  

  

12.2 
Consultar infraestrutura humana, sala de aula, laboratório, 

equipamento; 
  

12.3 

Cadastrar e manter atualizados (inclusão, alteração, consulta e 

exclusão) os dados da turma, informando para cada unidade 

curricular/disciplina a carga horária diária, data de início e 

término, horário de realização; 

  

12.4 

Permitir a vinculação do professor (um ou mais), do ambiente 

(um ou mais), para cada unidade curricular/disciplinar ou grupo, 

para um determinado horário e uma determinada data, gerando o 

quadro de horários, flexíveis a mudanças; 

  

12.5 Reservar ambientes e infraestrutura humana e física;   

12.6 
Contemplar a alocação de aulas compatíveis definidas na matriz 

curricular;  
  



41 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO N.º 114/2020     
 

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, SP - 09750-650 
Fone/Fax: (11) 4123-0222 / www.direitosbc.br 

 

 

12.7 

Permitir alocar aulas extras a carga horária da unidade 

curricular/disciplina, sem interferência no resultado de frequência 

dos estudantes;  

  

12.8 
Permitir a oferta de turmas sem data de término (turma 

permanente);  
  

12.9 
Contemplar as regras comerciais do contrato (forma de 

pagamento, valor, data de vencimento, vigência);  
  

12.10 
Permitir criar contratos por meio de parametrização para cada 

nível/modalidade; 
  

12.11 
Permitir vincular somente professor habilitado para determinada 

unidade curricular/disciplina; 
  

12.12 
Permitir o fechamento manual ou automático do período letivo da 

turma; 
  

12.13 
Permitir a parametrização de regras de aprovação, reprovação, 

recuperação e frequência de acordo com o plano de curso;  
  

12.14 Permitir a transferência de estudantes de uma turma para outra;    

12.15 
Permitir o reaproveitamento de turma para a criação de uma nova 

turma (copiar e colar turmas);  
  

12.16 
Distribuição de subturma que permita que seja distribuído os 

alunos de uma turma em várias subturmas; 
  

12.17 

Permitir cadastrar disciplinas optativas, para que o aluno escolha 

suas disciplinas no ato de sua matrícula/rematrícula. 

Obs.: Atualmente esta opção encontra-se disponível aos alunos de 

5º ano da Faculdade, devendo ser expandida gradualmente aos 

demais anos em suas rematrículas. 

  

13 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL   

13.1 
Permitir cadastrar uma avaliação indicando período para resposta 

da mesma, público alvo, informar se é obrigatória ou não; 
  

13.2 
Permitir cadastrar perguntas informando se a mesma é de múltipla 

escolha, simples escolha ou textual; 
  

13.3 
Permitir cadastrar questionário e informar escopo: geral, 

disciplina, último, módulo, coordenador, professor, funcionário; 
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13.4 Permitir que aluno responda avaliação institucional no portal;   

13.5 Relatório de quem já respondeu a avaliação;   

13.6 

Relatórios de resultado da avaliação institucional em gráficos e 

em PDF, apresentar relatório com as respostas textuais da 

avaliação. 

  

14 

PROCESSO SELETIVO – PRESENCIAL E ON-

LINE (VAGAS, INSCRIÇÕES, PROVAS,  

CANDIDATOS, ETC)  

  

14.1 

Permitir o registro (inclusão, alteração, consulta e exclusão) do 

planejamento do processo seletivo incluindo: taxa de inscrição, 

pré-requisitos do curso, documentos obrigatórios, meios de 

inscrições (online e offline) turnos, vagas modalidades, cursos, 

data de início e término de inscrição, regras para apuração de 

resultados;  

  

14.2 
Contemplar segmentação de vagas definindo grupos de interesse, 

pontos de corte e número de vagas; 
  

14.3 

Contemplar a exportação dos dados dos inscritos para execução 

do processo seletivo por terceiros, nos  

formatos XLS, XML; 

  

14.4 

Permitir a exportação dos dados necessários para o faturamento, a 

emissão do boleto bancário e comprovantes após a realização de 

inscrição, visando a integração com módulos de faturamento; 

  

14.5 
Permitir realizar a inscrição do estudante para o processo seletivo 

presencial e on-line;  
  

14.6 Emitir a lista de inscritos;   

14.7 Emitir relatório com os gabaritos do processo seletivo;    

14.8 Emitir lista de selecionados e suplentes do processo seletivo;    

14.9 Emitir relatório com a lista de aprovação do processo seletivo;    

14.10 Contemplar inscrição para uma ou mais opções de curso;   
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14.11 
Contemplar diferentes tipos de processos seletivos (normal, 

transferência, regime especial (superior), época especial, etc); 
  

14.12 
Contemplar opção de transferência de candidatos entre cursos do 

mesmo processo seletivo (sem cobrar taxa). 
  

15 GESTÃO DE MATRÍCULAS   

15.1 
Contemplar matrícula de estudantes de modalidades diferentes 

(cursos ou níveis) em uma mesma unidade curricular; 
  

15.2 

Contemplar a pré-matrícula automática vinculada à aprovação ou 

progressão, mediante conferência e assinatura eletrônica da 

documentação; 

  

15.3 
Contemplar painel com situações da vida acadêmica e financeira 

do estudante; 
  

15.4 
Permitir realizar a gestão do processo de inclusão, alteração, 

consulta e exclusão do estudante na turma;  
  

15.5 

Contemplar as regras de entrada e saída: promoção, retenção, 

evasão, transferência interna, transferência externa, 

eliminação/cancelamento, concluinte, não concluinte, trancado, 

aprovação; 

  

15.6 
Contemplar etapa de pré-matrícula, gerando ficha de matrícula e 

o contrato de prestação de serviço/termo de compromisso; 
  

15.7 
Contemplar o controle de documentação exigida com a 

possibilidade de anexo eletrônico e visualização pelo usuário;  
  

15.8 Contemplar o vínculo do estudante a uma turma;    

15.9 
Permitir a gestão do processo de inclusão, alteração, consulta e 

exclusão dos dados do cadastro do estudante;  
  

15.10 
Vincular a matrícula a candidatos selecionados em processo 

seletivo;  
  

15.11 
Contemplar etapa de validação de matrícula, de forma manual ou 

automática; 
  

15.12 

Contemplar aditivo ao contrato de matrícula (solicitação de bolsas 

durante o decorrer do curso, mudança de situação do estudante 

para aprendiz, suspensão do contrato, por exemplo);  
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15.13 

Permitir que pessoas jurídicas sejam responsáveis financeiras de 

uma ou mais matrículas de pessoas físicas em uma turma de 

curso/ações educativas; 

  

15.14 

Não obstante à preocupação necessária com o compliance com a 

LGPD, a solução deve contemplar no cadastro de matrícula 

aspectos relacionados à diversidade, tais como: nome social, sexo, 

etnia, necessidades especiais, escola de origem (pública ou 

particular), nacionalidade; 

  

15.15 

Permitir impressão da ficha de solicitação de matrícula para a 

entrega ao estudante, visando sua assinatura e encaminhamento 

para a unidade ou escola;  

  

15.16 
Emitir relatório sobre o acompanhamento do processo de 

aproveitamento de estudos e competências do estudante; 
  

15.17 
Contemplar o controle (inclusão, alteração, consulta e exclusão) 

das notas intermediárias e geração do resultado final; 
  

15.18 
Contemplar a gestão (inclusão, alteração, consulta e exclusão) de 

acompanhamento de atividades em regime domiciliar. 
  

16 

VIDA ESCOLAR (FREQUÊNCIA, RENDIMENTO, 

NOTAS, DESENVOLVIMENTO, DIÁRIO,  

AVALIAÇÕES, HISTÓRICO, ANOTAÇÕES, 

CALENDÁRIO, ANO LETIVO, ETC)  

  

16.1 

Permitir a gestão (inclusão, alteração, consulta e exclusão) do 

processo de rendimento escolar, contemplando controle de 

frequência, conteúdo, carga horária dada, notas, conceitos, 

avaliações, recuperação paralela, exames, médias parciais e finais; 

  

16.2 
Permitir a emissão de relatório demonstrativo do rendimento 

escolar do estudante;  
  

16.3 

Permitir a emissão do quadro de horários por turmas e com os 

horários (datas, dias e tempo de duração), com a carga horária de 

cada aula e com o nome do professor; 

  

16.4 Gerar ata de exame;    

16.5 
Disponibilizar ao professor o registro do rendimento escolar do 

estudante, incluindo notas, frequência, conteúdo; 
  

16.6 
Calcular o resultado do estudante por etapa (bimestre, trimestre, 

semestre, ano e modular) e por unidade curricular;  
  

16.7 
Permitir a progressão do estudante por nota/conceito de avaliação, 

por conselho, por recuperação e por aproveitamento; 
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16.8 Buscar as informações do plano de ensino e plano de aula;   

16.9 

Contemplar a justificativa de faltas legais (falta médica, dispensa 

militar, gravidez) e que não são computadas no percentual de 

faltas; 

  

16.10 
Contemplar a justificativa de faltas que são computadas no 

percentual de faltas;  
  

16.11 
Disponibilizar informações sobre cursos realizados, desempenho 

e situação de matrícula do estudante; 
  

16.12 
Permitir a visualização de Disciplinas matriculadas e que faltam 

cursar;  
  

16.13 Permitir consultar e imprimir o calendário de provas;    

16.14 
Contemplar Workflow de acompanhamento das ações decorrentes 

das análises das informações;  
  

16.15 

Contemplar Workflow de solicitação do requerimento, análise e 

parecer, alterando situação de matrícula (trancado, transferido, 

evadido, desistente e cancelado). 

  

17 ESTÁGIO   

17.1 
Permitir cadastrar áreas profissionais e filtrar vagas e alunos, 

vinculados às áreas desejadas; 
  

17.2 
Permitir cadastrar empresas que irão participar do banco de 

currículos, disponibilizando vagas para os alunos da instituição; 
  

17.3 

Permitir que o usuário registre as horas de estágio que o aluno 

cumpriu e onde a mesma foi cumprida e permitir que seja 

cadastrado quais são os textos das declarações que a instituição 

produz; 

  

17.4 
Fornecer relatório de estágio, com filtros por unidade, curso, 

turma, disciplina e período. 
  

18 EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DO ESTUDANTE   

18.1 

Permitir a emissão de documentação e relatórios, contemplando 

diplomas, certificados intermediários e finais, histórico escolar, 

declarações, atestados, solicitação de faturamento e entrega de 

boleto, emissão de 2a via, boletins, livros de registros escolares e 

outros documentos, conforme legislação educacional;  

  



46 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO N.º 114/2020     
 

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, SP - 09750-650 
Fone/Fax: (11) 4123-0222 / www.direitosbc.br 

 

 

18.2 
Contemplar o registro (inclusão, alteração, consulta e exclusão) 

de diplomas e certificados parciais e finais; 
  

18.3 
Permitir habilitar ou desabilitar a emissão de certificados por 

turma, por curso ou por estudante;  
  

18.4 
Disponibilizar a solicitação e o acompanhamento do processo de 

emissão de documentação; 
  

18.5 
Possibilitar a impressão do documento para a entrega ao 

estudante. 
  

19 EMISSÃO DE DIPLOMAS ELETRÔNICO   

19.1 

Permitir gerenciar o processo de emissão de diploma de 

graduação, pós-graduação e afins em formato digital – PDF A, 

assinado digitalmente; 

  

19.2 

Deve ser possível para cada diploma a ser emitido, gerenciar o 

trâmite entre vários responsáveis / departamentos, de forma que 

cada responsável possa assinar digitalmente o diploma e 

direcionar o mesmo para outra pessoa; 

  

19.3 

Ao passar por todas as etapas e responsáveis e o diploma estiver 

assinado digitalmente por todos os responsáveis o mesmo deve 

ser marcado como emitido, e automaticamente ser armazenado do 

GED da instituição (já associada a pasta do aluno); 

  

19.4 

Uma vez emitido o diploma digital do aluno, o mesmo poderá a 

qualquer momento solicitá-lo e pegá-lo via portal do aluno (deve 

ser possível parametrizar essa política de disponibilização do 

diploma digital). 

  

20 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)    

20.1 Possibilitar o upload e a exportação do documento de TCC;   

20.2 Permitir arquivamento eletrônico da documentação;   

20.3 
Contemplar Workflow do processo de autorização de publicação 

de TCC;  
  

20.4 
Emitir relatório com o acompanhamento do processo de TCC, 

incluindo as publicações parciais e finais e pareceres.  
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21 BIBLIOTECA   

21.1 

Permitir a gestão (inclusão, alteração, consulta e exclusão) de 

acervos (em meio físico ou eletrônico) de livros, documentos, 

periódicos, trabalhos, mídias (imagem, texto, apresentações, 

links, planilhas, animações, vídeos, áudios); 

  

21.2 
Gerar etiquetas de códigos de barras e de números para 

empréstimo e etiqueta de lombada dos documentos; 
  

21.3 
Permitir a gestão de empréstimo dos objetos do acervo (reserva, 

cobrança, prazos, relatórios, bloqueio); 
  

21.4 
Permitir a busca de objetos do acervo por assunto, título, área e 

palavras-chave; 
  

21.5 Permitir emissão de listas de publicações por autor e assuntos;    

21.6 Efetuar pesquisa e a reserva do acervo da biblioteca;   

21.7 Permitir a consulta de acervos;   

21.8 Permitir a busca de reservas;   

21.9 Permitir o controle de empréstimos;   

21.10 Permitir o controle de multas;    

21.11 Permitir a geração de relatórios;   

21.12 Possuir função de backups.   

22 RELATÓRIOS ACADÊMICOS   

22.1 
Toda emissão de relatórios deve ser passível de configuração de 

acesso por perfis de usuário e senha; 
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22.2 
Permitir gerar e parametrizar (pelo próprio usuário) relatórios sem 

necessidades de licenças de softwares adicionais;  
  

22.3 
Gerar relatórios em telas, por meio de consultas no próprio 

sistema; 
  

22.4 
Permitir exportar dados dos relatórios e consultas para Microsoft 

Excel;  
  

22.5 Permitir exportar dados dos relatórios e consultas para pdf;   

22.6 
Gerar dados estatísticos por Cursos, Turmas, Matrículas, 

Estudante;  
  

22.7 Gerar relatórios de gratuidade de estudantes matriculados;    

22.8 
Emitir ficha individual com os cálculos das frequências, 

avaliações e carga horária de cada disciplina;  
  

22.9 Emitir histórico escolar do aluno;   

22.10 
Emitir relação geral dos alunos em ordem alfabética, matrícula 

dos alunos ativos, inativos;  
  

22.11 
Emitir relação dos responsáveis pelos alunos em ordem 

alfabética;  
  

22.12 
Emitir relatório por turma, ano, ou série de alunos aprovados, 

reprovados, em recuperação ou que tenham abandonado o curso; 
  

22.13 
Emitir relatórios de gestão, na possibilidade de expansão da 

Faculdade, deverá emitir relatório de gestão por campus; 
  

22.14 
Permitir quadro de horário por turma, contendo as disciplinas e 

seus respectivos professores; 
  

22.15 

Emitir quadro de distribuição de turmas por professores, 

indicando, para cada disciplina e professor, as turmas que lhe 

conferem; 

  

22.16 Emitir diário escolar de frequência e avaliações;   

22.17 Emitir atas de resultados finais para cada turma;    
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22.18 

Emitir relatórios para acompanhamento de evolução das turmas, 

disciplinas e alunos ao longo do ano letivo, com médias e 

gráficos. 

  

23 BANCO DE QUESTÕES    

23.1 

Permitir a inclusão, alteração, consulta e exclusão de questões por 

usuários com acesso autorizado para a utilização do Banco de 

Questões; 

  

23.2 

Permitir que o cadastro (inclusão, alteração, consulta e exclusão) 

de questões objetivas (de múltipla e única escolha) seja composto 

por no mínimo: um enunciado, que pode ser composto por texto e 

imagem do repositório de objetos; até cinco alternativas para 

respostas do usuário; gabarito; forma de aplicação (Teste seus 

conhecimentos e Provas para impressão); tema (texto livre para a 

definição do tema da questão);  

  

23.3 

Segmentar as questões que serão utilizadas em testes abertos ao 

público e aquelas que serão utilizadas para a emissão de provas 

(as questões utilizadas nos testes não podem ser utilizadas nas 

provas e vice-versa); 

  

23.4 

Reaproveitar (copiar e colar) questões (com toda a estrutura de 

perguntas, respostas, alternativas, gabarito, nível de dificuldade, 

etc) possibilitando, posteriormente, alterá-las, inclusive na 

vinculação com a avaliação; 

  

23.5 

Permitir a criação (inclusão, alteração, consulta e exclusão) de 

provas, por usuário autorizado, selecionando questões 

manualmente. 

  

24 

Secretaria Digital (com Protocolo que permita a 

inserção de assinatura digital) e GED - 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos, 

atendendo as normativas da Portaria nº 315/2018 do 

MEC 

  

24.1 Gestão eletrônica de documentos;    

24.2 Configuração de certificados para assinatura digital;    

24.3 Requerimentos online com gestão de protocolo;   

24.4 

Permitir ao usuário através de uma lista visualizar os registros 

digitalizados bem como sua situação em relação aos documentos 

se possui corretamente relacionamento com o aluno; 
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24.5 Permitir cadastro de documentos;   

24.6 Permitir identificador para tipagem de documentos;   

24.7 Mapa de documentação digitalizada;   

24.8 Mostrar responsável pelo recebimentos da documentação;   

24.9 
Permitir integração com sistema de digitalização, voltado ao 

tratamento do acervo físico (papel) da Faculdade; 
  

24.10 Permitir assinatura digital;   

24.11 Integração com scanner de alto desempenho;   

24.12 

A importação de documentação física (digitalização de arquivo 

físico de alunos) para dentro do módulo de secretaria digital, será 

realizada por intermédio das horas técnicas. 

  

25 
EAD - Ensino a Distância / LMS - Learning 

Management System, contendo:  
  

25.1 Ambiente Virtual de Aprendizado;    

25.2 Calendário Geral de Atividades Alunos;    

25.3 Turma, Disciplina, Tipo Atividade, Situação Atividades;    

25.4 

Controles e Notificações: 
 
                * Tempo Limite Conclusão Disciplina; 
                * Tempo Limite Conclusão Todas Disciplinas (dias); 
                * Tempo Limite Conclusão Curso (dias) - incluindo TCC; 
                * Ordem de Estudos das Disciplinas; 
                * Notificar Aluno Prazo Conclusão Estudos; 
                * Notificar Alunos Que Ficar Sem Logar No Sistema; 
                * Notificar Aluno Atividade Discursiva; 
                * Notificar Professor Dúvidas Não Respondidas; 

  

25.5 Gestão Avaliação On-line;    
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25.6 

Avaliação On-line: 
 
                * Permitir a criação de instruções para avaliação online;  
                * Tipo Avaliação (Parâmetros de Monitoramento das 
Avaliações); 
                * Tempo Limite Realização Avaliação On-line (em minutos); 
                * Tipo Controle Liberação Avaliação On-line; 
                * Tipo Controle Liberação Prova Presencial; 
                * Controlar Tempo Limite Realizar Prova Presencial; 
                * Calcular Média Final Após Realização Atividade Discursiva; 
                * Calcular Média Final Após Realização Avaliação On-line; 

  

25.7 Identificador Turma, Curso, Turno;    

25.8 Matrícula, Unidade Ensino, Disciplina e Período;   

25.9 Programação Tutoria On-line;   

25.10 
Nível Programação Tutoria, Disciplina, Quantidade, Alunos por 

Tutor; 
  

25.11 Conteúdo;   

25.12 Disciplina, Descrição, Assunto Disciplina;   

25.13 Parâmetros Monitoramento;   

25.14 Monitoramento Alunos EAD, Disciplina, Assunto, Aluno;   

25.15 Política de Divulgação de Matrícula;    

25.16 

Permitir a matrícula On-line para todos os cursos criados 

(presenciais ou on-line), contendo a descrição do Curso e 

disponibilizando/divulgando (para a Comunidade, Aluno, 

Professor, Coordenador e Funcionário);           

  

25.17 Banco de Questões;   

25.18 
Exercícios, Lista de Exercícios, Questões On-line e Questões 

Presenciais;  
  

25.19 
Permitir criar relatórios diversos referentes ao Módulo Ensino à 

Distância; 
  

25.20 Deverá permitir gestão da Matriz curricular.   



52 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO N.º 114/2020     
 

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, SP - 09750-650 
Fone/Fax: (11) 4123-0222 / www.direitosbc.br 

 

 

26 
CRM (Customer Relationship Management - Gestão 

de Relacionamento com o Cliente) 
  

26.1 
Fornece agenda para que cada atendente controle de contatos com 

um determinado prospect; 
  

26.2 Permitir visão de todos os contatos do dia e/ou mês;   

26.3 
Iniciar e registrar os detalhes do contato com o prospect, no 

follow-up do prospect; 
  

26.4 Reagendar uma agenda e criar novas agendas para o futuro;   

26.5 
Permitir buscar os prospect por curso de interesse, unidade, 

atendente; 
  

26.6 
Permitir definir qual o grupo de colaboradores (atendentes) irá 

atuar na campanha de marketing; 
  

26.7 
Permitir definir diferentes públicos alvos em uma determinada 

campanha; 
  

26.8 Prospects com interesse em diferentes cursos;   

26.9 
Prospects matriculados em determinados cursos, prospects 

possíveis formandos em determinados cursos; 
  

26.10 Distribuição dos prospects por colaboradores;   

26.11 
Permitir configurar o valor percentual da comissão baseado em 

ranking, valores e quantidade de alunos etc; 
  

26.12 Permitir cadastro de metas;   

26.13 Permitir cadastro de motivo insucesso;    

26.14 Permitir ligação receptiva para novo prospect;   

26.15 

Fornecer relatório que apresente os dados e resultados de um 

atende ou de vários. Apresentando o Pipeline de resultado de cada 

atendente; 
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26.16 Permitir registrar pessoas que podem ser possíveis alunos;   

26.17 Permitir processar um arquivo Excel com uma lista de prospect;   

26.18 Permitir registro de interações realizadas com o prospect;   

26.19 Controlar a situação de agenda.   

27 BI (Business Intelligence)   

27.1 

Permitir aos gestores visualizar, sinteticamente, as informações 

mais relevantes de todas a unidade de ensino, independentemente 

do nível educacional; 

  

27.2 Permitir filtros por períodos;   

27.3 Permitir filtros por unidade (caso venhamos a ter);   

27.4 Permitir visões dos dados conforme perfil de acesso do gestor;   

27.5 
Permitir visualizar as receitas da instituição (contas a receber e 

recebimento); 
  

27.6 Receita do mês;   

27.7 Receita no mês (fluxo de caixa);   

27.8 Todos os acréscimos do mês (juros e multas);   

27.9 
Todos os descontos do mês (planos de descontos, convênios, 

descontos do recebimento, descontos progressivos; 
  

27.10 Recebidos do mês (por competência);   

27.11 Saldo a Receber do mês;   
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27.12 
Origem das receitas do mês (por centro de receita – matrícula, 

mensalidades, bibliotecas, renegociações, secretaria); 
  

27.13 Inadimplência atual do mês;   

27.14 Inadimplência no mês (na época, mantendo o histórico);   

27.15 
Permitir visualizar as despesas da instituição (contas a pagar e 

pagamentos); 
  

27.16 Valor a pagar do mês;   

27.17 Valor pago do mês;   

27.18 Inadimplência do mês (com relação a pagamento);   

27.19 
Detalhamento das despesas por consumo (quem gastou com o 

que?); 
  

27.20 
Detalhamento das despesas por categoria de despesas (gastou 

com o que?); 
  

27.21 Permitir visualizar um resumo da vida acadêmica da instituição:   

27.22 Número de alunos ativos;   

27.23 Número de alunos que são possíveis formandos;   

27.24 Número de alunos novos;   

27.25 Número de retorno por evasão (alunos que voltaram);   

27.26 Número de pré-matriculados;   

27.27 Número de alunos;   
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27.28 Receita média por aluno;   

27.29 Despesa média por aluno;   

27.30 
Painel de monitoramento acadêmico, que apresente o total de 

alunos por período: 
  

27.30.1 Número de matrículas;   

27.30.2 Número de calouros;   

27.30.3 Número de veteranos;   

27.30.4 Número de portadores de diploma;   

27.30.5 Número de renovações;   

27.30.6 Total de não renovados;   

27.30.7 Não renovados adimplentes;   

27.30.8 Não renovados inadimplentes;   

27.30.9 Possíveis formandos;   

27.30.10 Formados;   

27.30.11 Transferência interna;   

27.30.12 Transferência externa;   

27.30.13 Trancamento;   
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27.30.14 Cancelamento;   

27.30.15 Abandono de curso;   

27.30.16 Transferência para Outras Instituição;   

27.30.17 Número de alunos por turno;   

27.30.18 Número de alunos por sexo;   

27.31 Painel de monitoramento CRM:   

27.31.1 Prospects Cadastrados;   

27.31.2 Prospects com Agenda no Período;   

27.31.3 Prospects sem Agenda no Período;   

27.31.4 Prospects com Consultor;   

27.31.5 Prospects sem Consultor;   

27.31.6 
Prospects não contatados a mais de determinada quantidade de 

meses; 
  

27.31.7 Prospects por unidade;   

27.31.8 Prospects por curso de interesse;   

27.31.9 Prospects por atendente responsável;   

27.31.10 Pré-inscrições por mês, em cada curso da instituição;   
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27.31.11 Como ficou sabendo da instituição.   

28 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA    

28.1 

A proponente deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado ou 

certidão, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que especifique em seu objeto necessariamente os tipos 

de serviços realizados, com indicações das quantidades, valor e 

prazo contratual, datas de início e término e local da prestação 

dos serviços; 

  

28.2 

Entende-se por mesma natureza e porte, atestado(s) ou 

certidão(ões) de serviços similares ao objeto da licitação que 

demonstre(m) que a empresa prestou serviços correspondentes em 

instituições de ensino superior com no mínimo 1.500 (mil e 

quinhentos) alunos/usuários, preferencialmente ativos, 

(correspondente a 60% da execução pretendida, de acordo com a 

Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo); 

  

28.3 

O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) conter a identificação 

da pessoa jurídica emitente bem como o nome, o cargo do 

signatário e telefone para contato; 

  

28.4 

A Faculdade, por meio do Pregoeiro ou de outro (s) servidor (es) 

designado (s), poderá, caso haja necessidade, solicitar e realizar 

diligência nas instalações (tanto da proponente quanto da empresa 

citada no atestado), para certificação da veracidade das 

informações prestadas acima pela empresa Licitante.  

  

29 
PROVA DE CONCEITO – POC (PROOF OF 

CONCEPT) 
  

29.1 

A empresa declarada vencedora na etapa de lances, deverá 

realizar a PROVA DE CONCEITO (POC - PROOF OF 

CONCEPT). Esta prova objetiva permitir que o Licitante 

classificado em primeiro lugar no certame comprove que a 

solução apresentada satisfaz os requisitos exigidos no Termo de 

Referência. Desta forma, o Licitante vencedor da etapa de lances 

e devidamente aprovado na etapa de Habilitação documental, 

deverá ser também aprovado na etapa de POC para ser 

adjudicado. 

 

A POC será realizada no prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis 

após a data da sessão pública. 
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29.2 

Forma de avaliação da POC:  Durante a POC, o Anexo-I será 

utilizado como check list, devendo ser preenchido no ato da 

demonstração, na coluna lateral direita ao item descrito os termos: 

"atende" ou "não atende".  

 

Para os itens que não atendem (dentro de um máximo de 20% do 

anexo) a empresa deverá desenvolver e entregar dentro do prazo 

de implantação, excluindo-se desta possibilidade de 

desenvolvimento posterior os pontos citados dentro do tópico 

"Características Técnicas Obrigatórias" (item 4), os quais, devem 

ser apresentados obrigatoriamente em pleno funcionamento no 

ato da POC. 

  

29.3 

A POC será realizada após a data da licitação, para aferir 

atendimento às especificações técnicas que, caso não atendida, 

implicará em desclassificação e passagem ao próximo colocado. 

  

29.4 Deverão ser apresentados durante a POC, ainda:   

29.5 Descrição das funcionalidades dos sistemas nativos;   

29.6 
Descrição detalhada da política de backup e restauração dos 

sistemas; 
  

29.7 
Documento com detalhamento dos bancos de dados e respectivas 

tabelas para possibilitar consultas e análises dos dados; 
  

29.8 
PRAZO PARA ELABORAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA 

POC: 
  

29.9 
A POC terá uma duração máxima de até 4 (quatro) dias úteis, 

dentro do horário comercial (9 às 17);  
  

29.10 

A empresa terá até as 17:00 horas do quarto dia para concluir a 

POC e realizar sua(s) demonstração(ões) na Faculdade 

(utilizando-se, a critério da Faculdade, o Google Meet como 

instrumento de gravação, devido ao período de enfrentamento do 

COVID-19); 

  

29.11 

A(s) demonstração(ões) serão gravadas e arquivadas, em formato 

de vídeo e/ou imagens para garantir a instrução e comprovação do 

processo; 

  

29.12 
A avaliação do sistema apresentada pela licitante vencedora será 

realizada pela Coordenação de TI da Faculdade; 
  

29.13 

Somente participará da fase de demonstração a empresa 

vencedora da etapa de lances e devidamente habilitada, facultada 

a presença das demais licitantes; 
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29.14 

Os hardwares e o software necessários para a realização da prova 

de conceito são de inteira responsabilidade da LICITANTE, 

ficando sob a diligência da equipe técnica; 

  

29.15 
O Representante da LICITANTE deverá estar presente durante a 

diligência; 
  

29.16 

Não será permitido o uso de apresentações em slides ou vídeos, 

devendo a apresentação ser exclusivamente por meio do Sistema 

em ambiente Web durante a realização da prova de conceito; 

  

29.17 

Como requisito indispensável para homologação e adjudicação do 

objeto desta licitação, o software oferecido pela empresa licitante 

vencedora deverá atender, no ato da apresentação, um percentual 

mínimo de 80% (oitenta por cento) das funcionalidades do 

sistema descritas no termo de referência objetivamente como 

“Atende” e até 20% como “Não Atende - Customização”. 

  

30 DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO   

30.1 

Entende-se por implantação os serviços de instalação, migração 

de informações, configuração de aplicativos, treinamento e 

acompanhamento inicial de operação nos softwares;  

  

30.2 

No início dos trabalhos deverá ocorrer uma reunião de kickoff 

com as áreas envolvidas da faculdade, explicando o projeto. Após 

a reunião inicial, dentro da primeira semana de trabalho deverá 

ser entregue o cronograma de implantação, e nas semanas 

seguintes relatórios semanais com resumo de todas as atividades 

da semana; 

Deverá ainda estar previsto no cronograma de implantação o 

período de "paralelismo", cuja a utilização do sistema acadêmico 

atual e o novo (a ser implantado) será feita de forma simultânea, 

definindo-se a dada de virada após esta fase; 

  

30.3 

A CONTRATADA será responsável pela instalação do software 

no servidor ou datacenter indicado pela FDSBC, de forma que 

todos os usuários da mesma possam acessá-lo; 

  

30.4 

Os serviços serão desenvolvidos por responsável técnico da 

CONTRATADA, que ficará responsável por todo o 

relacionamento administrativo com o FDSBC, e a equipe técnica; 

  

30.5 

A Faculdade disponibilizará pessoal para acompanhamento das 

atividades, bem como zelar pelo seu bom andamento, auxiliando 

quando necessário; 
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30.6 

O prazo para início da instalação do sistema será computador a 

partir do dia útil seguinte à assinatura do Contrato, e o prazo de 

implantação limitado ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados do início da instalação, sendo que os valores referentes 

ao suporte e manutenção só serão pagos a partir do mês seguinte a 

conclusão da implantação; 

  

30.7 

As informações existentes na Faculdade, referentes as áreas 

acadêmicas, deverão ser migradas para o SGDB da 

CONTRATADA, (importadas e convertidas) para o novo 

software de gestão, para iniciar a operação até o limite de prazo 

estabelecido neste termo;  

  

30.8 

A qualidade e a precisão dos serviços de migração das 

informações são de responsabilidade exclusiva da 

CONTRATADA. A Faculdade se responsabiliza por contribuir 

com as informações necessárias sobre a base de dados legada e 

por realizar as atividades de validação propostas pela 

CONTRATADA; 

  

30.9 

No que tange a treinamento, este deverá ser realizado em etapas, 

departamento a departamento, no que for necessário ao normal 

uso dos aplicativos fornecidos;  

  

30.10 

Ao que se refere aos serviços de suporte operacional engloba-se a 

resolução de dúvidas operacionais nos softwares por área de 

aplicação aos usuários, via chat ou telefone, sem nenhum custo à 

Faculdade; 

  

30.11 
As eventuais intervenções técnicas de garantia não serão pagas 

pela Faculdade;  
  

30.12 

Deverá a CONTRATADA promover a contínua atualização legal 

do software, na versão contratada e possíveis releases, de forma 

que o objeto atenda a legislação e normas vigentes. Neste sentido 

destacamos o compliance sistêmico com a LGPD; 

  

30.13 

A CONTRATADA deverá disponibilizar o uso ilimitado do 

suporte, através de telefone, e-mail e ferramentas de reunião ou 

conexão remota, dentro do horário comercial delimitado no 

presente termo;  

  

30.14 

A CONTRATADA deverá disponibilizar as versões atualizadas 

do software em questão sempre que o contrato de suporte e 

manutenção estiver em vigor, sem que isto gere novos 

investimentos ou custos para a Faculdade;  
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30.15 

TREINAMENTO INICIAL: A etapa de implantação deve 

contemplar o mínimo de 200h* para treinamento de todos os 

funcionários e professores no uso das funcionalidades descritas 

neste termo de referência. 

 

* Este montante foi estimado considerando o número de 

funcionários e períodos distintos de trabalho. 

  

31 DA LICENÇA DE USO   

31.1 

A licença de uso refere-se a permissão de uso do sistema e todos 

os módulos que vierem a compor as especificações, 

funcionalidades e características detalhadas neste termo de 

referência, independentemente do número de integrantes do corpo 

acadêmico, servidores ou usuários que utilizarão os mesmos. 

  

32 DA MANUTENÇÃO, SUPORTE E EVOLUÇÃO   

32.1 

A manutenção deve prever o suporte, manutenção e evolução 

para uma implantação que atenda, no mínimo, 2.500 (dois mil e 

quinhentos) alunos ativos; 

  

32.2 

Da manutenção, trata-se dos serviços para correção de erros e 

falhas no sistema a partir da identificação e abertura de ordem de 

serviço por parte da Faculdade. Tais ordens deverão ser tratadas o 

mais breve possível, respeitando o Tempo Médio de Resposta 

descrito abaixo: 

  

32.3 Atendimento:   

32.4 

A Contratada deverá disponibilizar suporte técnico por telefone, 

e-mail, meet ou qualquer outra ferramenta de comunicação, de 

segunda a sexta-feira das 08:00 às 21:00 horas e aos sábados das 

08:00 às 13:00 horas. Os serviços de suporte não deverá ter limite 

de uso; 

  

32.5 
1º atendimento via chat / telefone (todas as complexidades), 

Tempo médio de Resposta:  10 min (dez minutos). 
  

32.6 Solução do chamado:   

32.7 

Gravidade Alta, com impedimento do funcionamento de tarefas 

de grande impacto sem solução de contorno: 24h (vinte e quatro 

horas); 
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32.8 

Gravidade Média,  com impedimento do funcionamento de 

tarefas de alto impacto, porém que possam ser executadas por 

uma solução de contorno: 5 (cinco dias); 

  

32.9 
Gravidade Baixa, com erro de menor impacto que não impede o 

funcionamento de atividades: 15 (quinze dias); 
  

32.10 

A Contratada deverá durante todo o prazo contratual elaborar 

novas ferramentas para atender a legislação pertinente, assim 

como realizar melhorias no sistema, levando sempre em 

consideração as sugestões dos usuários da Faculdade nas 

atualizações de versões do sistema. 

 

Alterações/customizações realizadas para atender a legislação 

nacional de educação, oriundas do MEC e da LGPD devem 

(obrigatoriamente) estar inclusas no valor de suporte e 

evolução, sem ônus adicional à Faculdade.  

  

33 

TREINAMENTOS AVULSOS, CUSTOMIZAÇÕES 

E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS 

EXCLUSIVAS 

  

33.1 
Estão previstas 600h (seiscentos horas) para atendimentos 

descritos abaixo, pagas apenas se utilizadas: 
  

33.2 

O levantamento com a quantidade de horas necessárias para a 

execução dos serviços deverá ser enviado ao fiscal do Contrato 

para análise e aprovação, podendo ser executados somente após 

autorização expressa do gestor fiscal; 

  

33.3 

TREINAMENTOS AVULSOS (PÓS IMPLANTAÇÃO): 

Após o período de implantação, os novos treinamentos 

(adicionais de reciclagem) de equipes, serão efetuadas e cobrados 

a partir de horas técnicas, as quais serão orçadas pela Contratada 

para cada tipo de serviço solicitado. 

Não obstante a possibilidade de treinamento das equipes sob 

demanda, a empresa deverá disponibilizar (sem custo adicional) 

tutoriais em vídeo sobre o uso das principais funcionalidades do 

sistema; 

  

33.4 

CUSTOMIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE 

ROTINAS EXCLUSIVAS:  Será utilizada hora técnica para 

customizações e desenvolvimentos exclusivos para o uso da 

Faculdade, custos operacionais de lojas de aplicativos e gateways 

descritos neste documento, durante a vigência do contrato;  
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33.5 

IMPORTAÇÃO (SOB DEMANDA) DE ACERVO 

DOCUMENTAL FÍSICO: a digitalização do acervo documental 

(prontuários de alunos e afins) poderá ser demandada através do 

uso de horas técnicas. 

  

34 DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO   

34.1 

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as necessidades 

da FDSBC, mediante a implantação dos sistemas que será 

realizada pela Contratada em computadores de propriedade da 

Faculdade,  os quais estarão disponíveis à Contratada em data 

acordada, para a implantação dos sistemas. 

  

35 ENTREGAS E PAGAMENTOS   

35.1 

Os pagamentos da prestação de serviços serão realizados 

durante a implantação, da seguinte forma:  
 

Licença(s) de uso: Serão pagas após a atestação do fornecimento 

da cessão de uso dos sistemas em ambiente computacional da 

Faculdade, assinada pelo fiscal do Contrato; 

 

Instalação/parametrização: Será paga após atestação, assinada 

pelo fiscal do contrato*; 

 

Importação de Dados: Será paga após a atestação da importação 

dos dados, testes de aceite do fiscal do contrato*; 

 

Treinamentos iniciais: Pagos após a atestação da execução do 

treinamento inicial; 

 

Suporte, Manutenção: a partir do mês seguinte à conclusão da 

implantação; 

 

Horas Técnicas avulsas utilizadas: serão pagas apenas as horas 

eventualmente utilizadas, após atestação de cada entrega 

realizada. 

 

*Caberá ao fiscal do Contrato submeter ou não a validação do 

aceite aos gestores de cada área. 

  

36 VISITA TÉCNICA - FACULTATIVA   
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36.1 

Considerando o período de enfrentamento do COVID-19, as 

visitas técnicas não serão realizada presencialmente. A faculdade 

enviará link para reunião on-line através da ferramenta Google 

Meet; 

  

36.2 

Para o correto dimensionamento e elaboração da Proposta 

Comercial (referentes aos itens de importação de banco de dados, 

integrações, infraestrutura de data-center) a LICITANTE      
poderá realizar agendamento para visita técnica on-line (por link 

de Google Meet a ser enviado pela Faculdade), a qual será 

acompanhada pela Coordenação de TI, ou por servidor(es) por ele 

designado(s), de segunda à sexta-feira, das 08h00min às 

11h00min ou das 13h00min às 17h00min, devendo o 

agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail 

gestores.ti@direitosbc.br, junto ao departamento de tecnologia da 

Faculdade. Demais dúvidas poderão ser apresentadas via e-mail 

para compras@direitosbc.br.  

  

36.3 

Na oportunidade da visita será expedido, pela Faculdade (por e-

mail da Coordenação de TI/membro designado), atestado de visita 

técnica, o qual deverá ser apresentado dentro do envelope “B” - 

documentos de habilitação; 

  

36.4 
O prazo para visita técnica se iniciará no dia útil seguinte ao da 

publicação do Edital, estendendo-se até 01 (um) dia útil anterior à 

data prevista para a abertura da sessão pública.  

  

37 DA AVALIAÇÃO DE CUSTO  

37.1 

Por meio de pesquisa de mercado, apurou-se o valor médio 

correspondente a R$ 471.246.67, discriminado 

pormenorizadamente no Adendo II deste Anexo. 

  

38 
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA 
 

38.1 

Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado 

correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

28.80.12.122.0016.2009.3.3.90.40.00. 

  

  FIM DO TERMO   
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ADENDO I - DO ANEXO I 

 

 

Estão previstas neste anexo as integrações sistêmicas que a solução deverá alcançar através de 

customizações (horas técnicas). 

Aplicação / Funcionalidade Descrição 
Método de atendimento 

atual: 

Aleph - Cadastro de usuários 

1º Ano 

Sistema de gerenciamento da 

Biblioteca. 

Integração utilizada para obter 

matrículas de novos alunos e 

inseri-los como usuários da 

aplicação. 

Linked Server Oracle 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

Aleph X APP Aluno e 

Professor 

Integrar sistema de biblioteca 

atual ao aplicativo do aluno e do 

professor. 

Nova funcionalidade 

Biometria 

Sistema para cadastro de digitais 

e configuração de catracas 

Integração para obter matrículas 

como parâmetro no cadastro de 

digitais. 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 

Server 

CECAM - FAED 

Sistema Financeiro com 

integração em outras aplicações 

para geração de boletos, status da 

situação financeira e controle de 

inadimplência. 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 

Server 

Classroom 

Ambiente destinado a apoiar os 

cursos presenciais, vinculados às 

atividades de graduação e pós-

graduação da FDSBC. 

Integração para obter alocações 

de aulas x alunos x professores. 

Views SQL Server 

Stored Procedure SQL 

Server 

Controle de Eventos 

Sistema para controle de eventos, 

através de cadastramento de 

eventos, palestras, alocação de 

alunos e visitantes. 

Integração para obter matrículas 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 
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dos alunos utilizando nas 

alocações e exportação de horas. 

Server 

Controle de Eventos - 

Controle de entrada 

Sistema para controle de 

entrada/saída de participantes 

durante o evento, através de uso 

de biometria. 

Integração para obter nome e 

situação dos alunos utilizando 

para registrar o acesso ao evento. 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 

Server 

Controle de Presença 

(Professores) 

Sistema para controle de presença 

dos Professores 

- Registro de Presença e Falta; 

- Cadastro de licenças diversas; 

Integração para obter informações 

de matrícula e alocação de aulas 

do professor. 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 

Server 

Financeiro (FAED WEB) 

Sistema direcionado para 

endpoint da CECAM (portal 

financeiro), para aluno realizar 

checagem dos boletos e parcelar 

as dívidas.  

Integração para obter atualizações 

cadastrais dos alunos para acesso 

a plataforma da Cecam. 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 

Server 

Frequenta (pré-presença) 

Sistema para controle de 

presença/falta dos alunos, no qual 

é sugerida uma pré-presença para 

o professor confirmar ou 

modificar. 

Trigger para atualizar pré-

presença nas aulas 

correspondentes ao dia/horário 

através do registro de acesso nas 

catracas, base (SQL Server). 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 

Server 

Moodle 

Ambiente destinado a apoiar os 

cursos presenciais ou a distância, 

vinculados às atividades de 

graduação, pós-graduação e 

extensão da FDSBC. 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 
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Integração para obter alocações 

de aulas x alunos x professores. 

Server 

 ETL Driver MySql 

Sistema de acesso/catracas 

Sistema para controle de acesso 

integrado ao sistema de 

Frequência. 

Trigger para atualizar pré-

presença nas aulas 

correspondentes ao dia/horário 

através do registro de acesso nas 

catracas, base (SQL Server). 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 

Server 

Serviço de autenticação de 

usuários 

Plataforma de autenticação de 

usuários WEB "Identity Server" - 

Serviço de Single Sign on "Ponto 

central para autenticação de 

Usuários". 

Integração para obter informações 

da situação da matrícula dos 

alunos e professores. 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 

Server 

 Active Directory 

 ETL SQL Server 

Sistema de execução fiscal 

Sistema para Controle dos 

processos administrativos de 

alunos que serão executados 

judicialmente. 

Integração para obter informações 

sobre inadimplência e 

negociações do aluno. 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 

Server 

Sistema TCC Online 

Sistema para gerenciar a entrega 

de pré-projetos, indicação de 

orientador, seleção de pré-

projetos, depósito do TCC e 

agendamento de banca. 

Integração para obter informações 

sobre o aluno e sua situação 

acadêmica. 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 

Server 

 ETL SQL Server 

Sistema para Inscrições de 

Cursos e Eventos 

Sistema para inscrições em 

eventos, palestras e cursos . 

Integração para obter matrículas e 

cotas dos alunos utilizando nas 

alocações e geração de boletos. 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 

Server 
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Sistema Promais 

Sistema para programa de Bolsa 

de Estudos. 

Integração para obter informações 

sobre o aluno e sua situação 

acadêmica. 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 

Server 

Sistema Processo Seletivo 

Estágio 

Sistema para inscrição em 

processo seletivo interno para 

estagiários. 

Integração para obter informações 

sobre o aluno e sua situação 

acadêmica. 

Trigger SQL Server 

 Views SQL Server 

 Stored Procedure SQL 

Server 

 Linked Server SQL 

Server 

Enade 

Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (Enade) – 

INEP/MEC: Integração com os 

sistemas do Ministério da 

Educação para envio de 

informações relacionadas ao 

ENADE – Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes, 

identificando os alunos que 

deverão prestar o exame e 

enviando esta relação ao sistema 

do MEC. 

Nova funcionalidade. 

 

ADENDO II - DO ANEXO I 

ESTIMATIVA DE PREÇOS MÉDIOS UNITÁRIOS 

Composição de custos médios, sendo os serviços a serem prestados: 

Lote  Qtde  Unidade  Descrição 

Valor 

Unitário 

Médio  

Valor Total 

Médio 

1 1 Unidade A) Licença(s) de uso / cessão de uso:     
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1 Unidade 

B1) Instalação/Parametrização de Sistema 
Acadêmico Integrado, compreendendo: 
 
- instalação do software;  
- adequações de layout; 
- customizações de design;  
- parametrizações; 
- configuração de servidores;  
- configuração e parametrização dos módulos 
do sistema; 

    

1 Unidade 

B2) Importação de banco de dados e validação 
do sistema, compreendendo todo o banco de 
dados acadêmico; 

    

200 Hora 
B3) treinamento inicial das funcionalidades 
descritas (200h). 

    

600 Hora 

C) Customização e desenvolvimento de 
ferramentas solicitadas (durante o contrato) fora 
do escopo descrito no Termo de Referência, 
integrações com outros softwares, lojas dos 
aplicativos e outros custos operacionais gerais 
relacionados ao projeto (serão pagas apenas 
se utilizadas) 

    

12 Mês 

D) Serviços de manutenção compreendendo: 
suporte técnico e evolução do sistema para 
Presencial e EAD, considerando 2.500 (dois mil 
e quinhentos) alunos ativos. 

    

        

     
VALOR 

TOTAL: 
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ANEXO II 

 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2020 
 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO N.º 114/2020 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada de 
Gestão Acadêmica, incluindo: licenciamento de uso de sistemas integrados WEB, serviços de 
instalação, implantação, migração de base de dados, customização, parametrização, 
treinamento, suporte e serviços de manutenção corretiva e evolutiva.  

 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE 
 

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL: 
 

CNPJ/MF: 
 

ENDEREÇO: 
 

E-MAIL: 
 

CEP: 
 

FONE: CELULAR: 

REPRESENTANTE LEGAL: 
 

RG: 

ATENÇÃO: 
 

Serão desclassificadas as propostas comerciais: 
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a) Cujo objeto não atenda às especificações, condições e prazos fixados neste Edital; 
 
b) Que apresentarem preço e/ou vantagem baseados exclusivamente em propostas 
oferecidas pelas demais licitantes; 
 
c) Que apresentarem preços manifestamente excessivos ou inexequíveis; 
 
d) Que deixarem de apresentar a Proposta Comercial nos exatos moldes do Anexo II 
deste Edital; 
 
e) Que deixarem de indicar preço unitário, preço total e/ou preço global; 
 
f) Que deixarem de apresentar oferta para qualquer item componente deste Anexo II. 
 
* Havendo equívoco de cálculo, diferença de valor ou disparidade entre os preços unitário, 
total e/ou global, prevalecerá o global para fins de proposta. 
  

Qtde.  Unidade  Descrição Preço Unitário  Preço Total 

1 Unidade A) Licença(s) de uso / cessão de uso:  R$ ==   R$ == 

1 Unidade 

B1) Instalação/Parametrização de Sistema 
Acadêmico Integrado, compreendendo: 
 
- instalação do software;  
- adequações de layout; 
- customizações de design;  
- parametrizações; 
- configuração de servidores;  
- configuração e parametrização dos módulos 
do sistema; 

  R$ ==   R$ == 

1 Unidade 
B2) Importação de banco de dados e validação 
do sistema, compreendendo todo o banco de 
dados acadêmico. 

  R$ ==   R$ == 

200 Hora 
B3) treinamento inicial das funcionalidades 
descritas (200h). 

  R$ ==   R$ == 
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600 Hora 

C) Customização e desenvolvimento de 
ferramentas solicitadas (durante o contrato) 
fora do escopo descrito no Termo de 
Referência, integrações com outros softwares, 
lojas dos aplicativos e outros custos 
operacionais gerais relacionados ao projeto 
(serão pagas apenas se utilizadas). 

  R$ ==   R$ == 

12 Mês 

D) Serviços de manutenção compreendendo: 
suporte técnico e evolução do sistema para 
Presencial e EAD, considerando 2.500 (dois 
mil e quinhentos) alunos ativos. 

  R$ ==   R$ == 

   
PREÇO 

GLOBAL: 
 R$ == 

Prazo para implantação do software de gestão educacional com todas as 
funcionalidades/módulos pormenorizados no Termo de Referência – Anexo I do Edital de 

Pregão Presencial  nº 16/2020: 180 (cento e oitenta) dias, a contar do início da vigência do 
respectivo instrumento contratual. 

 
DECLARAMOS, expressamente, que nos sujeitamos e aceitamos todas e quaisquer 
exigências estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 16/2020 e seus respectivos 
Anexos, inclusive normas, prazos e garantia, quando houver, tendo a presente proposta a 
validade de 60 (sessenta) dias, contados da data designada para a sua apresentação: ===. 
 
DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a solução integrada e o serviço ofertados atendem 
a todas as especificações do Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial 
nº 16/2020 e normas pertinentes ao objeto licitado. 
 
DECLARAMOS que os preços ofertados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
referentes ao objeto licitado. 

 
São Bernardo do Campo, == de ===== de 20==. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________________________________ 

                                                                    RG Nº ===
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ANEXO III 

 

CONTRATO Nº ==/20== DE FORNECIMENTO DE 

SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO 

ACADÊMICA, INCLUINDO: LICENCIAMENTO DE 

USO DE SISTEMAS INTEGRADOS WEB, 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, 

MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, 

CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, 

TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA. 

 

Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado a FACULDADE DE DIREITO DE 

SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

59.108.100/0001-89, neste ato representada por seu Diretor, Prof. Dr. Rodrigo Gago 

Freitas Vale Barbosa, doravante denominada apenas FACULDADE, e, de outro, a 

empresa ==, estabelecida na ==, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ==, neste ato representada 

por ==, inscrito no CPF/MF sob o nº == e portador da Cédula de Identidade RG nº ==, 

doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA                                                                                       DO OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada de Gestão 

Acadêmica, incluindo: licenciamento de uso de sistemas integrados WEB, serviços de 

instalação, implantação, migração de base de dados, customização, parametrização, 

treinamento, suporte e serviços de manutenção corretiva e evolutiva. 

 

Parágrafo único. Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, os 

seguintes documentos: 

 

a) Edital de Pregão Presencial nº 16/2020; 

 

b) Proposta Comercial de == de == de 20==, inserta às fls. ==/== do processo de compra 

e/ou serviço nº 114/2020; 

 

c) Ata de Pregão Presencial nº 16/2020, inserta às fls.==/== do processo de compra e/ou 

serviço nº 114/2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA                                                            DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

A presente contratação é formalizada com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e demais normas pertinentes, mormente aquelas aplicáveis ao objeto 

contratado. 
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§1º. A prestação dos serviços dar-se-á mediante o regime de execução indireta, empreitada 

por preço unitário. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA                                          DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo do disposto no Termo de Referência - 

Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 16/2020, da Proposta Comercial de fls. ==/== e 

da Ata de Pregão Presencial nº 16/2020 de fls. ==/==, todos insertos no processo de compra 

e/ou serviço nº 114/2020: 

 

I- Assinar o Termo de Ciência e de Notificação, nos termos da Instrução Normativa nº 

01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 

II- Prestar os serviços e fornecer a solução integrada de acordo com as especificações do 
Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 16/2020, nos termos 
deste Contrato e da Proposta Comercial de fls. ==/== do processo de compra e/ou serviço 
nº 114/2020 e na estrita observância da legislação em vigor; 
 
III- Executar, dentro da melhor técnica e qualidade, os serviços necessários à realização do 
objeto do Contrato; 
 
IV- Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, inclusive as 
decorrentes da respectiva correção e de qualquer infração comprovadamente praticada por 
seus empregados, quando do fornecimento da solução integrada e da realização dos 
serviços; 
 
V- Atender pronta e rigorosamente às solicitações e instruções do Coordenador de 
Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da FACULDADE; 

 
VI- Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à 
FACULDADE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, 

os quais não serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido 
pela FACULDADE, correndo às expensas da CONTRATADA os ressarcimentos e 

indenizações devidas; 
 
VII- Indenizar a FACULDADE pelos prejuízos que a esta causar com o descumprimento, 
total ou parcial deste Contrato; 
 
VIII- Aceitar, nas mesmas condições iniciais, os acréscimos ou supressões, nos termos do 
artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
IX- Não transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes deste 
Contrato, admitindo-se subcontratação, fusão, cisão ou incorporação da empresa, desde 
que haja consentimento formal da FACULDADE e mediante a ausência de estabelecimento 
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de qualquer vínculo com esta, sendo certo que a CONTRATADA responderá pelo pessoal 

técnico e operacional destas empresas terceiras, bem como por prejuízos e danos 
eventualmente causados por estas; 
 
X- Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas e com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do Pregão 
Presencial nº 16/2020, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, comunicando 
qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa ou na localização de seu 
estabelecimento; 
 
XI- Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas de administração, bem como despesas e obrigações financeiras de 
qualquer natureza, resultantes da execução deste Contrato, inclusive as decorrentes da 
respectiva substituição/correção, sendo que sua inadimplência, em relação a tais encargos, 
não transfere à FACULDADE o ônus pelo seu pagamento nem permite onerar o presente 

Contrato, e pode, inclusive, autorizar a rescisão desta avença; 
 
XII- Apresentar, no prazo que lhe for assinalado pela FACULDADE, as Certidões e 

Documentos que forem exigidos para comprovação da manutenção das condições de 
habilitação exigidas na licitação, sob pena de aplicação das sanções cabíveis e, inclusive, 
rescisão do Contrato; 
 
XIII- Comunicar à FACULDADE a ocorrência de qualquer anormalidade ou irregularidade 
durante a execução do Contrato; 
 
XIV- Comunicar e justificar formalmente à FACULDADE eventuais motivos que impeçam o 
cumprimento do objeto; 
 
XV- Arcar com eventuais multas, sanções ou indenizações pagas pela FACULDADE em 

decorrência de irregularidades relativas à presente contratação; 
 
XVI- Observar, integralmente, toda e qualquer Lei, Decreto, Resolução, Portaria etc. que 
estiver vigorando ou que passar a vigorar acerca do objeto do presente Contrato, durante a 
vigência deste; 
 
XVII- Responder e responsabilizar-se pela prevenção de acidentes e pela segurança de 
suas atividades e de seus funcionários quando do cumprimento do objeto, fazendo com que 
eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, 
bem como tomando ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias; 
 
§1º. A CONTRATADA será responsável por eventuais multas, sanções ou indenizações, 
pagas pela FACULDADE em decorrência de irregularidades na execução do objeto 

contratado. 
 
§2º. O recebimento definitivo da solução integrada e dos serviços não exclui a 
responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade ou 
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disparidades com as especificações estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do 

Edital de Pregão Presencial nº 16/2020. 
 
§3º. A CONTRATADA, em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar 

o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que 
solicitada pela FACULDADE, e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do 
administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, a FACULDADE. 

  
CLÁUSULA QUARTA                                                 DAS OBRIGAÇÕES DA FACULDADE 

 
São obrigações da FACULDADE: 

 
I- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por meio do Coordenador de Tecnologia 
da Informação (GFD-1.5) da FACULDADE, sob o aspecto qualitativo e quantitativo, 
podendo recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com 
as condições e exigências especificadas, incluindo a solução integrada fornecida; 
 
II- Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas, irregularidades ou 

ocorrências consideradas de natureza grave constatadas no fornecimento da solução 
integrada e/ou na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
III- Rejeitar a solução integrada e/ou os serviços executados em desacordo com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, exigindo sua imediata correção, ressalvados os 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos; 
 
IV- Efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento da solução integrada e pela execução dos 
serviços licitados, dentro do prazo e das condições contratuais; 

 
V- Acompanhar o prazo de validade das certidões que atestam a regularidade fiscal e 
trabalhista da CONTRATADA, referida no artigo 29 da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 

4º, inciso XIII, da Lei Federal nº 10.520/02, bem como a sua qualificação econômico-
financeira, e, quando expirado, instruir os autos com aquelas que puderem ser emitidas por 
modo eletrônico, notadamente: a) Certidão de Regularidade ou Certidão Positiva com Efeito 
de Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF); b) Certidão Negativa de 

Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo, inclusive, as 
contribuições sociais do Sistema de Seguridade Social (INSS); c) Certidão Negativa ou 
Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas; d) Certidão de 

regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal da sede ou do domicílio da 
licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto licitado; e) comprovante de inscrição 
e de situação cadastral de pessoa jurídica (CNPJ/MF); e f) Certidão de Distribuições de 

pedidos de falência, concordatas, recuperações judiciais e extrajudiciais, emitida pelo 
Tribunal de Justiça do Estado da sede ou do domicílio da Contratada; g) Certidão de 
apenados expedida pelo TCESP; e h) Certidão negativa de licitantes inidôneos, expedida 

pelo TCU. As certidões que não puderem ser emitidas de modo eletrônico deverão ser 
exigidas da CONTRATADA, estabelecendo-se prazo razoável para apresentação. 
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CLÁUSULA QUINTA                                                                               DO RECEBIMENTO 

 
§ 1º. A solução integrada e os serviços serão recebidos pelo Coordenador de Tecnologia da 
Informação (GFD-1.5) da seguinte forma: 
 
I- Provisoriamente: mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo X do 
Edital de Pregão Presencial nº 16/2020) no prazo de até 03 (três) dias úteis após o 
recebimento da Nota Fiscal Eletrônica ou documento equivalente, a(o) qual deverá ser 
emitida(o) com observância ao que dispõe o subitem 35.1 do Anexo I - Termo de 
Referência do Edital de Pregão Presencial nº 16/2020, excluído o dia do próprio 
recebimento, para posterior inspeção técnica, conferindo se a solução integrada fornecida e 
os serviços prestados no período atenderam às especificações detalhadas no Anexo I – 

Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 16/2020, especialmente se os 
valores cobrados correspondem ao que efetivamente foi prestado pela CONTRATADA e/ou 
utilizado pela FACULDADE; 

 
II- A verificação da solução integrada fornecida e dos serviços prestados, descrita no inciso 
anterior, para fins de recebimento definitivo, deverá ser efetuada em prazo não superior a 5 
(cinco) dias úteis, computados a partir do dia seguinte à data de expedição do Termo de 
Recebimento Provisório (Anexo X do Edital de Pregão Presencial nº 16/2020); 

 
III- Eventuais irregularidades, falhas, defeitos de qualquer natureza, vícios e/ou dissonâncias 
com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 
16/2020, serão apontados em Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo XI 

do Edital de Pregão Presencial nº 16/2020), a ser expedido pelo Coordenador de Tecnologia 
da Informação (GFD-1.5) e enviado à CONTRATADA por e-mail ou ofício, no qual será 
fixado o prazo necessário para que a CONTRATADA os corrija, sem qualquer custo ou 

encargo financeiro para a Faculdade; 
 
IV- O Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) recusará as cobranças, a 
solução integrada e os serviços que, após a inspeção técnica, não apresentarem 
conformidade com as especificações mínimas constantes deste Instrumento, notadamente 
do Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 16/2020, quando a 
CONTRATADA se recusar a corrigi-los no prazo determinado na forma do inciso III; 

 
V- Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento do objeto 
licitado, tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, inclusive as decorrentes da correção e recusa das cobranças, da solução 
integrada e dos serviços por não atenderem ao Edital, ao Contrato e/ou à Proposta 
Comercial ou por apresentarem irregularidade, falha, vício ou defeito; 
 
VI- Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito e 
protocolizados junto ao Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) antes do 
vencimento do prazo, devidamente justificados pela CONTRATADA, para serem 

submetidos à apreciação da Faculdade; 
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VII- Considerar-se-á mora quando a CONTRATADA não corrigir a falha, irregularidade, 

dissonância, vício ou defeito do serviço no prazo assinalado, computada a partir do primeiro 
dia útil seguinte ao término do prazo: 
 
VIII- Definitivamente: quando, após a verificação da solução integrada, dos serviços e da 

Nota Fiscal ou documento equivalente, constatar-se que estão em consonância com as 
especificações exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 16/2020, no Contrato e na 
Proposta Comercial, e, na hipótese prevista no inciso III, tiverem sido sanadas todas as 
irregularidades, falhas, dissonâncias, vícios ou defeitos constantes do Termo 
Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo XI do Edital de Pregão Presencial nº 
16/2020), o Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) emitirá o Termo de 
Recebimento Definitivo (Anexo XII do Edital de Pregão Presencial nº 16/2020) e atestará a 

nota fiscal, na forma do § 2º da Cláusula Sexta deste Contrato, encaminhando-a para 
apreciação e pagamento; 
 
IX- O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XII) será enviado à CONTRATADA por e-
mail ou ofício prazo de até 03 (três) dias úteis após a sua emissão; 
 

X- O recebimento definitivo não exime a Contratada de falhas, irregularidades, vício/defeitos 
e/ou dissonâncias que só forem acusadas pela Faculdade posteriormente, observados os 
prazos legais/contratuais e de responsabilidade civil. 
  
CLÁUSULA SEXTA                             DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
Pela prestação dos serviços discriminados na Cláusula Primeira, a FACULDADE pagará à 
CONTRATADA: 

 

Qtde.  Unidade  Descrição 
Preço 

Unitário  

Preço 

Total 

Parcela 

Única 

Preço 

Mensal 

1 Unidade A) Licença(s) de uso / cessão de uso:  R$ == R$ ==  Sim Não 

1 Unidade 

B1) Instalação/Parametrização de Sistema 
Acadêmico Integrado, compreendendo: 
 
- instalação do software;  
- adequações de layout; 
- customizações de design;  
- parametrizações; 
- configuração de servidores;  
- configuração e parametrização dos módulos 
do sistema; 

R$ ==  R$ ==  Sim Não 
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1 Unidade 

B2) Importação de banco de dados e 
validação do sistema, compreendendo todo o 
banco de dados acadêmico; 

R$ ==  R$ ==  Sim Não 

200 Hora 
B3) treinamento inicial das funcionalidades 
descritas (200h). 

R$ ==  R$ ==  Sim Não 

600 Hora 

C) Customização e desenvolvimento de 
ferramentas solicitadas (durante o contrato) 
fora do escopo descrito no Termo de 
Referência, integrações com outros 
softwares, lojas dos aplicativos e outros 
custos operacionais gerais relacionados ao 
projeto (serão pagas apenas se utilizadas) 

R$ ==  R$ ==  Não Sim 

12 Mês 

D) Serviços de manutenção compreendendo: 
suporte técnico e evolução do sistema para 
Presencial e EAD, considerando 2.500 (dois 
mil e quinhentos) alunos ativos. 

R$ ==  R$ ==  Não Sim 

PREÇO MENSAL ESTIMADO:  R$ == 

PREÇO ANUAL ESTIMADO:  R$ == 

PREÇO GLOBAL:  R$ == 

Prazo para implantação do software de gestão educacional com todas as 
funcionalidades/módulos pormenorizados no Termo de Referência – Anexo 
I do Edital de Pregão Presencial nº 16/2020: 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar do início da vigência deste instrumento contratual. 

 

 

 
§1º. Os pagamentos somente serão efetuados após o recebimento definitivo da solução 
integrada e dos serviços prestados no mês, estando condicionados: 
 
a) à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exigível nos casos previstos em lei; e 
 
b) à atestação do Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da FACULDADE. 

 
§2º. O Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da FACULDADE terá o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para atestar a Nota Fiscal Eletrônica, computados a partir do dia 
seguinte à emissão do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XII do Edital de Pregão 

Presencial nº 16/2020), certificando que, além de a solução integrada e os serviços terem 
sido fornecida e realizados, respectivamente, em conformidade com este Edital, com o 
Contrato e com a Proposta Comercial, o documento fiscal se encontra de acordo com os 
valores e condições contratados. 
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§3º. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, computados a partir 
da data de atestação emitida pelo do Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5). 
 
§4º. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da CONTRATADA, o prazo para 

pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 
 
§5º. Os pagamentos serão realizados com observância da Lei Complementar nº 116, de 31 
de julho de 2003, da legislação deste Município e das Instruções da Secretaria de Finanças 
da Prefeitura Municipal local, no que couberem, mediante retenção de tributos na fonte. 
 
§6º. O prazo mínimo para processamento do pagamento pela Faculdade é de 5 (cinco) dias 
úteis anteriores ao vencimento do documento fiscal. A inobservância deste prazo pela 
CONTRATADA implicará a imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere 
este parágrafo, independentemente de notificação. 
 
§7º. O pagamento eventualmente efetuado com atraso, por responsabilidade exclusiva da 
FACULDADE, terá seu valor atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for a menor nos últimos 
12 (doze) meses, calculado entre a data prevista para o adimplemento da obrigação e a 
data do efetivo pagamento. 
 
§8º. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela 
CONTRATADA, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela 
FACULDADE. 

 
§9º. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, deverá 

apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou, 
se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do 
processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 
§10. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, junto 

com os demais comprovantes indispensáveis para a realização dos pagamentos, deverá 
apresentar atestação documental de que está honrando as obrigações do plano de 
recuperação extrajudicial. 
 
§11. O descumprimento das regras contidas nos parágrafos 9º e 10 assegurará à 
FACULDADE o direito de sustar o pagamento. 

 
§12. Os quantitativos previstos nesta cláusula são meramente estimativos, sendo certo que 
a não utilização pela FACULDADE de todos os montantes não gerará para a 
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização ou compensação. 
  
CLÁUSULA OITAVA                                                                DO PRAZO E DA RESCISÃO 
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O presente Contrato é firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em == de == 
de 20== a == de == de 20==, podendo ser prorrogado a critério exclusivo da FACULDADE, 

mediante termo aditivo, nas hipóteses autorizadoras legais. 
 
§1º. Prorrogado o prazo contratual, após o período inicial de 12 (doze) meses e, mediante 
requerimento expresso da CONTRATADA, os preços originalmente pactuados poderão ser 
reajustados monetariamente, adotando-se como indexador a variação registrada pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
ou pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação 
for a menor nos últimos 12 (doze) meses, calculado entre a data prevista para o 
adimplemento da obrigação e a data do efetivo pagamento. 
 
§2º. Em caso de ocorrência das hipóteses elencadas nos incisos I a V, VII a XII e XVII do 
artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, o Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, 
independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, ressalvados o 
contraditório administrativo e a ampla defesa, bem como os direitos da FACULDADE em 
caso de rescisão administrativa, prevista no artigo 77 do mesmo diploma legal. 
 
§3º. Na rescisão amigável observar-se-á o disposto no artigo 79, inciso II, § 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
§4º. A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência da FACULDADE 
não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 
 
CLÁUSULA NONA                                                                                          DA GARANTIA 

 
Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivou, 
conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia 
correspondente a R$ === (===), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total deste 

Contrato. 
  
§1º. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a finalização 

completa dos serviços contratados, considerando a emissão do derradeiro Termo de 
Recebimento Definitivo, e, quando em pecúnia, atualizada monetariamente.   
 
§2º. Tratando-se de garantia prestada em pecúnia, quando da finalização dos serviços 
contratados, o valor será devolvido, devidamente corrigido pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral 
de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor nos 
últimos 12 (doze) meses. 
 
§3º. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a 
indenização de terceiros, a CONTRATADA será notificada por ofício ou e-mail, estando 

obrigada a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 
(quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação, sob pena de 
aplicação das sanções contratuais e/ou legais cabíveis, sem prejuízo de rescisão do ajuste.   
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§4º. À FACULDADE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe 
for devida pela CONTRATADA.   

 
§5º. Havendo prorrogação deste Contrato, a validade da garantia deverá ser renovada, de 
forma a abranger o período integral de vigência contratual, e ser complementada, se houver 
reajuste de valor contratual para maior, no prazo fixado no termo aditivo, sob pena de 
rescisão e aplicação de sanção administrativa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA                                                     DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 

 
Aplicam-se a este Contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
§1º. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e da Lei 
Federal nº 8.666/93, sem prejuízo do quanto previsto no artigo 78 da Lei Federal nº 
8.666/93, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação: 
 
a) deixar de executar total ou parcialmente o Contrato; 
 
b) apresentar documentação falsa; 
 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
 
d) cometer fraude fiscal; 
 
e) descumprir quaisquer das obrigações contratuais. 
 
§2º. Se a CONTRATADA cometer qualquer das infrações discriminadas acima ou na lei 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
 
b) multa: 
 
b.1) moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total 
contratado, até o limite de 10 (dez) dias corridos; 
 
b.2) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 
não execução total da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, 
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado; 
 
b.3) compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 
não execução parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado. 
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§3º. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, bem como em aceitar ou 
retirar o instrumento, dentro do prazo estabelecido pela Faculdade, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa 
compensatória de 10% (dez por cento) do valor adjudicado. 
 
§4º. A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 

adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa compensatória de 

10% (dez por cento) do valor adjudicado. 

 

§5º. A ausência de renovação e de complementação da garantia contratual, quando for o 

caso, sujeitará a Contratada ao pagamento de multa compensatória de 10% (dez por cento) 

e de 5% (cinco por cento), respectivamente, sobre o valor contratado. 

 

§6º. Tratando-se de não execução parcial, a FACULDADE poderá autorizar ou não a 
continuidade dos serviços. 
 
§7º. A Faculdade poderá considerar o ajuste totalmente não executado se o atraso for 
superior a 10 (dez) dias corridos, ou poderá autorizar sua continuidade, ainda que em 
atraso. 
 
§8º. A Contratada também fica sujeita às penalidades de suspensão de licitar e impedimento 
de contratar e de declaração de inidoneidade, nos termos das Leis Federais nº 10.520/02 e 
8.666/93. 
 
§9º. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
§10. A autoridade superior competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à FACULDADE, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
§11. Os valores relativos às multas, quando possível, serão descontados da garantia, se 
tiver sido prestada em dinheiro; na falta desta, de eventuais créditos da CONTRATADA e, 
na falta ou insuficiência destes, cobrado por meio de boleto bancário com vencimento de 30 
(trinta) dias, contados do despacho que determinou sua aplicação, oportunizados, 
previamente, o contraditório e a ampla defesa. 
 
§12. Os valores relativos às multas aplicadas, referentes aos §§ 3º a 5º, serão cobrados por 
meio de boleto bancário, com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que 
determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. 
 
§13. As multas devidas e/ou prejuízos causados à FACULDADE, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
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§14. As sanções aqui previstas, incluindo as multas, são independentes entre si, podendo 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
§15. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a 
responsabilização civil e criminal da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do 

objeto ou pela inadimplência. 
 
§16. A aplicação das penalidades não impede a FACULDADE de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA. 

 
§17. No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 

convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da 
aplicação das demais cominações legais. 
 
§18. Encontrando-se a CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, o 

descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
 
§19. A CONTRATADA responderá pela diferença entre os valores contratados e os pagos 
pela FACULDADE, caso esta tenha que adquirir os serviços a que se refere este Contrato, 
de forma direta, por inexecução parcial ou inobservância das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, em decorrência do presente ajuste. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA                                                DO VALOR DO 
CONTRATO 

 
Estima-se ao presente Contrato o valor de R$ === (===) e as despesas com a sua 
execução correrão por conta da dotação orçamentária: 
28.80.00.12.122.0016.2009.3.3.90.40.00. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA                                                      DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Este Contrato regula-se pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, e demais normas de Direito Público, e as 
partes a elas se submetem, ficando eleito o foro da Comarca de São Bernardo do 
Campo/SP para dirimir questões oriundas do presente instrumento. 
 
E, por estarem as partes de comum acordo sobre as cláusulas, termos e condições deste 
instrumento, firmam-no em 2 (duas) vias, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
 

São Bernardo do Campo, == de == de 2020. 

 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 
Diretor 
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C O N T R A T A D A 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 
 

 

1._____________________________  2.________________________________ 

Nome:  Nome: 

RG:  RG: 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(Contratos) 

 
CONTRATANTE: ===  
CONTRATADA: === 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): ==/2020 
OBJETO: Fornecimento de solução integrada de Gestão Acadêmica, incluindo: 

licenciamento de uso de sistemas integrados WEB, serviços de instalação, implantação, 

migração de base de dados, customização, parametrização, treinamento, suporte e serviços 

de manutenção corretiva e evolutiva. 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)  
  
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1.      Estamos CIENTES de que: 
 
a)     o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
 
b)     poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
 
c)      além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º 
das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 
2.      Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a)     O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
 
b)     Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
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São Bernardo do Campo, == de === de 2020. 

 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: === 
Cargo: === 
CPF: === 
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
Nome: === 
Cargo: === 
CPF: === 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
Pelo contratante: 
Nome: === 
Cargo: === 
CPF: === 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela contratada: 
Nome: ===  
Cargo: === 
CPF: === 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
 
Nome: === 
Cargo: === 
CPF: === 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

CONTRATANTE: === 
CNPJ Nº: === 
CONTRATADA: === 
CNPJ Nº: === 
CONTRATO/ORDEM N° (DE ORIGEM): ==/2020 
DATA DA ASSINATURA: == 
VIGÊNCIA: == 
OBJETO: Fornecimento de solução integrada de Gestão Acadêmica, incluindo: 

licenciamento de uso de sistemas integrados WEB, serviços de instalação, implantação, 

migração de base de dados, customização, parametrização, treinamento, suporte e serviços 

de manutenção corretiva e evolutiva. 

VALOR: == 
 
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 
os demais documentos originais, atinentes à correspondente contratação, encontram-se no 
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 
 

São Bernardo do Campo, == de novembro de 2020. 
 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

diretoria@direitosbc.br 
rodrigo.barbosa@direitosbc.br 

Diretor 
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ANEXO IV 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Eu (nome completo do representante legal), RG nº (==), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas 

da lei, que esta empresa atende plenamente os requisitos de habilitação previstos no 

Edital de Pregão Presencial nº 16/2020, da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo, inexistindo qualquer fato impeditivo para sua participação no certame. 

 

Declaro, ainda, que esta empresa não utiliza mão-de-obra menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 16 (dezesseis) anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 

do inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal, c/c inciso V, do Artigo 27, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

São Bernardo do Campo, == de == 2020. 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 
 

  

RG nº=== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO N.º 114/2020     
 

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, SP - 09750-650 
Fone/Fax: (11) 4123-0222 / www.direitosbc.br 

 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa (razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

(==) é microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme enquadramento previsto 

na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 

nº 147, de 7 de agosto de 2014, e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, 

cujos termos declaro conhecer na íntegra. 

 

Declaro, ainda, que a referida empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos 

nos incisos I a XI do §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no Pregão 

Presencial nº 16/2020 da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

 

São Bernardo do Campo, == de == 2020. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

  

RG nº=== 
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ANEXO VI 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Artigo 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo) 

 

 

A (razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), por seu representante 

legal, interessada em participar do Pregão Presencial nº 16/2020 da Faculdade de Direito de 

São Bernardo do Campo, DECLARA, sob as penas da lei, que observa as normas relativas 

à saúde e segurança no trabalho, para os fins estabelecidos no parágrafo único do artigo 

117 da Constituição do Estado de São Paulo. 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 2020. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

 

  

RG nº=== 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO COM A PRÁTICA DO TRABALHO DECENTE 

(Conforme Decreto do Município de São Bernardo do Campo nº 17.146, de 13 de maio de 2010) 

 

 

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

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas 

da lei, que esta empresa compromete-se com a prática do “Trabalho Decente”, que, para 

efeitos desta Declaração, considera-se um trabalho produtivo e adequadamente 

remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer 

formas de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem 

de seu trabalho. 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 2020. 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

  

RG nº=== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO N.º 114/2020     
 

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, SP - 09750-650 
Fone/Fax: (11) 4123-0222 / www.direitosbc.br 

 

 

ANEXO VIII 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

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

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas 

da lei, estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverei apresentar cópia 

do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o 

nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório 

ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação 

judicial está sendo cumprido. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2020. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

 RG nº=== 
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ANEXO IX 

 

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

 

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

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas 

da lei, estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverei apresentar 

documento comprobatório de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão 

sendo cumpridas. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2020. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

 RG nº=== 
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ANEXO X 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: ==/2020 

CONTRATO: === 

CONTRATADA Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 114/2020 

OBJETO: Fornecimento de solução integrada de Gestão Acadêmica, incluindo: 

licenciamento de uso de sistemas integrados WEB, serviços de instalação, implantação, 

migração de base de dados, customização, parametrização, treinamento, suporte e serviços 

de manutenção corretiva e evolutiva. 

Por este termo, a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia 

Municipal, recebe da CONTRATADA, em caráter provisório, ====. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 20==. 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 

Cargo/Função 

 

 

 

 

Obs.: Este Termo será enviado à Contratada, mediante notificação por ofício ou por e-

mail. 
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ANEXO XI 

 

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: ==/2020 

CONTRATO: === 

CONTRATADA Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 114/2020 

OBJETO: Fornecimento de solução integrada de Gestão Acadêmica, incluindo: 

licenciamento de uso de sistemas integrados WEB, serviços de instalação, implantação, 

migração de base de dados, customização, parametrização, treinamento, suporte e serviços 

de manutenção corretiva e evolutiva. 

 

 

AFERIÇÃO DO OBJETO 

 

OBJETO RECEBIDO: ===== 

 

AFERIÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA: ===== 

 

DETALHAMENTO E INFORMAÇÕES 

 

=========== 

 

O objeto descrito acima foi recebido nas condições e circunstâncias supracitadas. 

 

 

PRAZO ESTABELECIDO PARA ===: ____________ (__________) DIAS ÚTEIS, A 

CONTAR DO RECEBIMENTO DO PRESENTE TERMO CIRCUNSTANCIADO, MEDIANTE 

NOTIFICAÇÃO POR OFÍCIO OU POR E-MAIL. 

 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 20==. 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 

Cargo/Função 
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ANEXO XII 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: ==/2020 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 114/2020 

CONTRATO Nº: ==/20== 

CONTRATADA: === 

Por este termo, a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

Autarquia Municipal, recebe da CONTRATADA, em caráter definitivo, === (descrição do 

objeto recebido). 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 20==. 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 

Cargo/Função 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Este Termo será enviado à Contratada, mediante notificação por ofício ou por e-mail. 
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ANEXO XIII 
 

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 
 

 
Atestamos, para os devidos fins, que o Sr.(a) (nome completo do representante legal), 

representante da empresa (razão/denominação social) vistoriou o(s) local(ais) no qual(ais) 

será(ão) executado(s) o(s) serviços(s), conforme o subitem 5.4.1, letras “c” a “c.2”, do Edital de 

Pregão Presencial nº 16/2020, processo de compra e/ou serviço nº 114/2020, tomando 

conhecimento de todas as condições necessárias ao cumprimento das obrigações objeto do 

referido certame. 

 
São Bernardo do Campo, == de == de 2020. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 
 
 

 RG nº ==== 
 
 
 
 
 
 

(CARIMBO E ASSINATURA DE SERVIDOR DA FACULDADE) 
 

 


