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PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2021 
 

 
SESSÃO PÚBLICA 
 
DATA: 13 de maio de 2021. 
 
HORÁRIO: 9h30 (nove horas e trinta minutos) – horário de Brasília 
 
LOCAL: Auditório Cidade de São Bernardo do Prédio Java da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo, situado na Rua Java nº 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, a 
Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas pertinentes. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O presente Pregão Presencial tem como objeto a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de cessão de direito de uso de Sistema Integrado de Comunicação 
Interna, Externa, Gestão Documental com Assinatura Eletrônica e Central de Atendimento, pelo 
período de 12 (doze) meses.  
 
1.2. Os serviços aludidos acima deverão ser realizados em conformidade com as especificações 
do Anexo I – Termo de Referência.  
  
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Os interessados deverão atender às seguintes exigências: 
 
2.1. Os documentos exigidos por este instrumento convocatório deverão ser apresentados em 2 
(dois) envelopes devidamente lacrados. 
 
2.1.1. Cada envelope deverá mencionar em seu exterior: 
 
a) a razão ou denominação social da licitante; 
 
b) o número e o objeto deste Pregão; 
 
2.1.2. 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: 1/2021 
Objeto: ===== 

 

Envelope “B” – Documentos de Habilitação 
Razão/Denominação Social: ==== 
Pregão Presencial nº: 1/2021 
Objeto: ===== 
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2.2. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será 
permitida a participação de empresas: 
 
2.2.1. De ramo de atividade incompatível com o objeto licitado; 
 
2.2.2. Estrangeiras não sediadas no Brasil; 
 
2.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e/ou impedidas de contratar com a Administração 
Pública, nos termos do inciso III, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e da Súmula nº 51 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
 
2.2.4. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 7º, da 
Lei Federal nº 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; 
 
2.2.5. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

 
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 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 XII). 
 
3.4. O representante da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial 
com foto.  
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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, preferencialmente, nos moldes do Anexo 
II deste Edital. 
 
4.1.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada impressa por meios mecânicos, eletrônicos 
ou preenchida à mão de forma legível, sem rasuras e borrões, em 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 dos serviços a serem prestados, em conformidade com as pormenorizações 
constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital; 
 
4.2.3. Preços unitários, preços totais e preço total 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 mínimo, 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 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 
que compõem o objeto licitado; 
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4.4. A ausência de indicação de preço unitário, preço total e/ou preço total 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; 
 
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 a Fazenda Municipal da sede ou do domicílio da 
licitante, relativamente aos tributos que incidem sobre o objeto licitado; 
 
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 
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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; 
 
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. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL  
 
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto licitado, por meio da apresentação de, no mínimo, 1 (um) 
Atestado ou Certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual conste:  

I) o nome da proponente;  

II) período contratual; 

III) valor da contratação, preferencialmente; 

IV) identificação da pessoa jurídica emitente, bem como o nome, o cargo do signatário e o 
telefone para contato; e  

V) execução de serviço de locação de sistema integrado de comunicação interna, externa, 
gestão documental com assinatura eletrônica e central de atendimento, demonstrando a 
similaridade dos serviços às respectivas funcionalidades e especificações técnicas contidas no 
Anexo I deste Edital, correspondente a 60% (sessenta por cento) da execução pretendida, de 
acordo com a Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou seja 60% (sessenta 
por cento) da quantidade de usuários solicitados, fixados no Anexo I – Termo de Referência. 

b) O(s) Atestado(s) ou Certidão(ões) de capacidade técnica poderá(ão) ser objeto(s) de 
averiguação/diligência a critério da Faculdade para verificação de autenticidade de seu(s) 
conteúdo(s) e/ou aspectos funcionais e de desempenho; 

c) 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; 
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5.4. PARA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão negativa de falência e concordata, 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 VII) 
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 
VIII) 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. 
 
5.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
5.5.1. 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 V) 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 VI); 
 
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; 
 
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, 
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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 informação ou documento; 
 
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; 
 
7.5.3. Que apresentarem preços manifestamente excessivos ou inexequíveis; 
 
7.5.4. Que deixarem de indicar preços unitários, preços totais, preço total global e/ou de 
qualquer modo deixarem de precificar algum item estabelecido no Anexo II; 
 
7.5.5. Havendo equívoco de cálculo, diferença de valor ou disparidade entre os preços 
unitários, preços totais e/ou preço total global, prevalecerá o preço total 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 total global e das demais com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela; 
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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 total 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 total 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. 
 
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. 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. 
 
7.17. 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. 
 
7.18. 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, 
obrigatoriamente, mediante sorteio na presença das interessadas, conforme previsto nos §§ 2º e 
3º do artigo 45 da Lei n.º 8.666/93. 
 
7.19. A Pregoeira poderá negociar com a autora da oferta de menor valor para obtenção de 
melhor preço. 
7.20. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço 
total global, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.21. Será declarada vencedora a empresa que, tendo atendido todas as exigências deste Edital, 
apresentar o menor preço total global para a satisfação do objeto licitado. 
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7.22. Considerada aceitável a oferta de menor preço total 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. 
 
7.23. Até a decisão final da fase de habilitação, eventuais falhas, omissões ou outras 
irregularidades nos documentos entregues poderão ser sanadas na sessão pública. 
 
7.24. A averiguação será certificada pela Pregoeira, que anexará aos autos os documentos 
acessíveis por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
7.24.1. No momento da averiguação, a Faculdade não se responsabilizará por eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações. 
 
7.24.2. Indisponíveis os meios eletrônicos de informações, não sendo apresentados os 
documentos pela licitante, a mesma será declarada inabilitada. 
 
7.25. Constatando-se o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
7.26. Se a oferta de menor preço total 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. 
 
7.27. 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. 
 
7.28. 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. 
 
7.29. Não havendo imediata e motivada intenção de recorrer por parte de qualquer licitante, 
incumbirá à Pregoeira adjudicar à licitante vencedora o objeto deste Pregão. 
 
7.30. A adjudicatária deste Pregão deverá apresentar em até 2 (dois) dias úteis, podendo ser 
prorrogado à critério da Faculdade, contados do dia útil imediatamente posterior à adjudicação, 
planilha com a readequação dos preços constantes da proposta escrita ao valor adjudicado. 
 
7.31. A apresentação do documento mencionado no subitem 7.30 deste Edital é obrigatória, sob 
pena de convocação da licitante classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente. 
 
7.32. 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. 
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8.2. Os escarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente na Seção de Compras e Contratos 
(SFD-109) da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, situada na Rua Barentz na 
altura do n.º 78, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 12h e das 13h às 16h, pelo telefone (11) 3927-0269 ou pelo e-mail licitacao@direitosbc.br. 
Eventuais alterações de horário e de atendimento poderão ocorrer em virtude de novos 
protocolos sanitários advindos das autoridades superiores, em decorrência da pandemia de 
Covid-19, cujos comunicados serão publicados no sítio institucional da Faculdade - 
www.direitosbc.br. 
 
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; 
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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. DA PROVA DE CONCEITO 
 
9.1. Considerando que o objeto buscado pela Faculdade consiste em uma solução sistêmica 
pronta e já disponível no mercado, a licitante vencedora deverá apresentar à Faculdade, no 
prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, computados a partir do dia seguinte à sessão pública, o 
sistema de informática ofertado para atender o objeto deste certame. Este prazo poderá ser 
prorrogado mediante justificativa fundamentada e acatada pela Faculdade. 
 
9.2. A Faculdade analisará as funcionalidades da plataforma por meio do Coordenador de 
Tecnologia da Informação (GFD-1.5), devendo, a licitante vencedora, demonstrá-las mediante os 
seguintes critérios objetivos: 
 
9.2.1. Critério de avaliação: o critério adotado para avaliação na Prova de Conceito é o de 
atendimento, no ato da apresentação, de um percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) 
das funcionalidades da plataforma, descritas no Termo de Referência – Anexo I, objetivamente, 
como “Atende” e até 40% (quarenta por cento) como “Não Atende - Customização”, a serem 
conferidas* no ato da prova de conceito, através da demonstração do sistema**, constatando-se 
ou não a existência e o funcionamento das funcionalidades exigidas;  
 
9.2.1.1. Com base nos critérios objetivos de avaliação citados no subitem 9.2.1 e conceituados 
nos subitens 9.2.1.2 e 9.2.1.3, serão analisadas as funcionalidades do sistema de informática, 
pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade, com foco na avaliação 
dos pontos do item B do Termo de Referência – Anexo I - “Descrição dos serviços técnicos”; 
 
9.2.1.2. *Conferência: será utilizado como checklist o próprio Termo de Referência - Anexo I, no 
qual cada item de função sistêmica exigida será verificado no ato da demonstração pelo 
Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5), recebendo como resposta “ATENDE” ou 
“NÃO ATENDE” na coluna lateral direita ao item; 
 
9.2.1.2.1. Para os itens que não atendem (dentro de um máximo de 40% do Anexo I – Termo de 
Referência), a empresa deverá desenvolver e entregar dentro do prazo de implantação, 
excluindo-se desta possibilidade de desenvolvimento posterior os pontos citados dentro do item 
B do Termo de Referência – Anexo I - “Descrição dos serviços técnicos", os quais devem ser 
apresentados obrigatoriamente em pleno funcionamento no ato da Prova de Conceito; 
 
9.2.1.3. **Demonstração do sistema: não será permitido o uso de apresentações em slides ou 
vídeos, devendo a apresentação ser exclusivamente por meio da plataforma em ambiente Web 
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durante a realização da prova de conceito. 
 
9.3. Todas as exigências que não fazem parte de funções sistêmicas, ou fazem parte dos itens 
desejáveis (igualmente excluídos, portanto, da Prova de Conceito) continuam fazendo parte 
obrigatória do objeto contratual e deverão ser entregues durante a fase de implantação ou em 
momento oportuno do Contrato, quando requisitados (ex. suporte técnico, treinamentos avulsos). 
 
9.4. 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. 
 
9.5. A Prova de Conceito terá uma duração máxima de até 2 (dois) dias úteis, dentro do horário 
comercial (das 9h às 17h). O Representante da licitante deverá estar presente durante a 
diligência, bem como a empresa deverá efetuar a comprovação do atendimento de todos os 
itens listados no Termo de Referência (Anexo I), dentro do referido prazo. 
 
9.6. A empresa terá até as 17:00 horas do segundo dia para concluir a Prova de Conceito e 
realizar sua(s) demonstração(ões), utilizando-se o Google Meet como instrumento de gravação 
na Faculdade (a critério da Faculdade devido ao período de enfrentamento do COVID-19). A(s) 
demonstração(ões) serão gravadas e arquivadas, em formato de vídeo e/ou imagens para 
garantir a instrução e comprovação do processo. 
 
9.7. Ao final da prova de conceito, o Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da 
Faculdade aprovará ou não o sistema ofertado, e, em caso de reprovação, especificará os 
critérios objetivos que não foram atendidos, mediante fundamentação. 
 
9.8. Em caso de reprovação, a licitante não será contratada, situação em que a segunda 
colocada será convocada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proponente que 
atenda todos os requisitos deste Edital e do Termo de Referência (Anexo I). 
 
9.9. Verificado o integral atendimento das especificações do objeto licitado, e acatada a prova de 
conceito, a licitante adjudicatária será contratada. 
 
10. DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
10.1. Após a Prova de Conceito, e em 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. 
 
10.2. 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 XI) e eventuais aditamentos de prazo, e, quando em 
pecúnia, será atualizada monetariamente. 
   
10.3. 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. 
 
10.4. 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 
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Brasil (BACEN), e seus valores econômicos serão avaliados pela Seção de Finanças (SFD-102) 
da Faculdade. 
 
10.5. 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).  
 
10.6. Havendo prorrogação contratual, a validade da garantia deverá ser renovada, de 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. 
 
10.7. 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.   
 
10.8. À Faculdade cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for 
devida pela Contratada. 
 
10.9. A garantia assegurará, inclusive, o pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
fiscais de qualquer natureza, não honrados pela CONTRATANTE. 
 
11. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 

 
11.1. DA ASSINATURA 
 
11.1.1. 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; 
 
11.1.2. 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; 
 
11.1.3. 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; 
 
11.1.4. 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 
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não atender a todas as condições para a celebração da contratação; 
 
11.1.4.1. A nova sessão pública será realizada em prazo não inferior a 3 (três) dias úteis, 
contados da divulgação do aviso; 
 
11.1.4.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, Jornal “Notícias do Município” de São Bernardo do Campo e divulgação no endereço 
eletrônico www.direitosbc.br; 
 
11.1.4.3. Na sessão pública, respeitada a ordem de classificação, passar-se-á diretamente à 
fase de negociação. 
 
11.2. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
11.2.1. 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; 
 
11.2.2. Este Edital, inclusive seus anexos, e a proposta comercial da licitante integrarão o 
Contrato a ser firmado com a licitante vencedora; 
 
11.2.3. 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; 
 
11.2.4. 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; 
 
11.2.4.1. Respeitadas as hipóteses autorizadoras legais, prorrogado o prazo contratual, após o 
período 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, tendo por data base a data 
assinalada na proposta comercial da adjudicatária por ocasião da sessão pública do Pregão; 
 
11.2.4.2. A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência da FACULDADE 
não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização, salvo as legais e 
expressamente previstas; 
 
11.2.5. 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; 
 
11.2.5.1. 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 exclusivamente com a 
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Contratada, que responderá pela subcontratada, por seu pessoal técnico e operacional e, 
também, por prejuízos e danos eventualmente causados. 
 
11.3. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
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. 
 
11.4. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.4.1. 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. 
 
11.4.2. 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. 
 
11.4.3. 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 10% (dez por cento) sobre o valor total remanescente, 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; 
 

11.4.4. Tratando-se de inexecução parcial, a Faculdade poderá autorizar ou não a continuidade 
do ajuste. 
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11.4.4.1. 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. 
 
11.4.5. 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. 
 
11.4.5.1. 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; 
 
11.4.5.2. A ausência de renovação e de complementação da garantia contratual, quando for o 
caso, inclusive na forma do subitem 10.6, sujeitará a Contratada ao pagamento de multa 
compensatória de 10% (dez por cento) e de 5% (cinco por cento), respectivamente, sobre o valor 
contratado. 
 
11.4.6. Pela inobservância das obrigações assumidas, pelas deficiências ou omissões 
verificadas na execução do objeto ou no cumprimento de ordens ou instruções da Faculdade, a 
infratora estará sujeita às sanções previstas neste Edital e reiteradas no Contrato (Anexo III). 
 
11.4.7. As sanções são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente.  
 
11.4.8. O valor relativo à multa aplicada, referente aos subitens 11.4.5, 11.4.5.1 e 11.4.5.2 (se 
continuaro novo item), será 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. Na hipótese de inadimplência, o valor da multa será inscrito em 
Dívida Ativa, ensejando, desta forma, a cobrança judicial. 
 
11.4.9. Os valores relativos às multas aplicadas, concernentes aos subitens 11.4.1, 11.4.2, 
11.4.3, 11.4.4, 11.4.4.1 e 11.4.6 serão descontados da garantia, quando esta for prestada em 
dinheiro; na falta ou insuficiênca desta, serão descontados de eventuais créditos pertencentes à 
Contratada; 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. Na hipótese de inadimplência, os 
valores das multas serão inscritos em Dívida Ativa, ensejando, desta forma, a cobrança judicial. 
 
11.4.10. 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. 
 
11.4.11. 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. 
 
11.4.12. 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. 
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11.4.13. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Faculdade inadimplidos, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
 
11.4.14. 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. 
 
11.4.15. A aplicação das penalidades não impede a Faculdade de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela Contratada. 
 
11.4.16. 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. 
 
11.4.17. 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. 
 
11.4.18. Considerar-se-á em mora quando a adjudicatária não promover a supressão/correção 
de falhas/vícios/defeitos/irregularidades constatados sobre a execução dos serviços, computada 
a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo lhe assinalado.  
 
12.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. Os pagamentos serão efetuados depois de recebidos definitivamente os serviços 
estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, mediante a comprovação do 
recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados (quando aplicável, INSS, 
FGTS e ISSQN) e condicionados:  
 
a) à apresentação da nota fiscal eletrônica, exigível nos casos previstos em lei a qual só deverá 
ser emitida após o recebimento definitivo dos serviços correspondentes; e  
 
b) à atestação do Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade. 
 
12.2. 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 ao 
seu recebimento (ao da emissão do Termo de Recebimento Definitivo anexoXI), certificando que, 
além de os serviços terem sido realizados em conformidade com este Edital e seus Anexos, bem 
como com o Contrato, e com a Proposta Comercial, o documento fiscal se encontra de acordo 
com os valores e condições contratados.  
 
12.3. 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). 
 
12.3.1. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da Contratada, o prazo para 
pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 
 
12.4. Os pagamentos serão realizados com observância da Lei Complementar nº 116, de 31 de 
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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. 
 
12.5. 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 imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere este subitem, 
independentemente de notificação.  
 
12.6. Os pagamentos eventualmente efetuados com atraso, por responsabilidade exclusiva da 
Faculdade, terão seus valores atualizados monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice Geral de Preços 
do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 12 (doze) 
meses, calculado entre a data prevista para o adimplemento da obrigação e a data do efetivo 
pagamento. 
 
12.7. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela 
Contratada, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela Faculdade. 
 
12.8. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar 
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrado 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. 
 
12.9. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os 
demais comprovantes indispensáveis para a realização do pagamento, deverá apresentar 
atestação documental de que está honrando as obrigações do plano de recuperação 
extrajudicial. 
 
12.10. O descumprimento das regras contidas nos subitens 12.8 e 12.9 assegurará à Faculdade 
o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 
13. DO RECEBIMENTO 
 
13.1. Os serviços prestados serão recebidos pelo Coordenador de Tecnologia da Informação 
(GFD-1.5) da seguinte forma: 
 
13.1.1. Provisoriamente, mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX 
do Edital de Pregão Presencial nº 1/2021), após o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica, 
conferindo se os serviços foram prestados de acordo com as especificações e descrições 
contidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 1/2021, e nas 
normas aplicáveis à espécie;  
 
13.1.1.1. O Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX) será emitido no prazo de até 3 (três) 
dias úteis, computados após a comunicação escrita da Contratada de que os serviços que 
integram a correspondente fase foram finalizados. 
  
13.1.1.2. Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX), o Coordenador de 
Tecnologia da Informação (GFD-1.5) procederá à inspeção dos serviços prestados, para fins de 
recebimento definitivo, a ser efetuada em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, 
computados a partir do dia útil seguinte à emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo 
IX); 
 
13.1.1.3. O(s) serviço(s) prestado(s) e/ou materiais empregados que apresentar(em) 
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irregularidade, falha, vício e/ou defeito de qualquer natureza ou estiver(em) em desacordo com 
as especificações do Anexo I, e/ou normas aplicáveis à espécie, serão reportados em Termo 
Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo X), devendo, pois, ser(em) 
corrigido(s)/substituído(s) pela Contratada, mantido o preço inicialmente ofertado, no prazo 
fixado pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5);  
 
13.1.1.4. O Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) recusará os serviços 
empregados que, após a inspeção técnica, não apresentar(em) conformidade com as 
especificações mínimas constantes deste Instrumento, notadamente do Anexo I – Termo de 
Referência, e/ou normas aplicáveis à espécie, quando a Contratada se recusar a corrigi-los no 
prazo determinado; 
 
13.1.1.5. Correrão por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento do objeto 
licitado, tais como seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive as 
decorrentes da recusa de serviços e/ou materiais que não atenderem ao Edital, ao Contrato, às 
normas aplicáveis à espécie e/ou à Proposta Comercial ou por apresentarem irregularidade, 
falha, vício e/ou defeito; 
 
13.1.1.6. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito e 
protocolizados na Coordenadoria de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade, antes 
do vencimento do prazo, devidamente justificados pela Contratada, para serem submetidos à 
apreciação da Faculdade;  
 
13.1.1.7. Considerar-se-á mora quando a Contratada não corrigir a falha, vício, irregularidade 
e/ou defeito no prazo assinalado, computada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do 
prazo. 
 
13.2. Definitivamente: mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XI), 
quando, após a verificação dos serviços prestados, observado o prazo previsto no subitem 
13.1.1.2, constatar-se que estão em consonância com as especificações exigidas neste Edital, 
no Contrato, nas normas aplicáveis à espécie e na Proposta Comercial e, na hipótese prevista 
no subitem 13.1.1.3, tiverem sido sanadas todas as irregularidades, falhas, vícios e/ou defeitos 
apontados pela Faculdade.  
 
13.2.1. Em até 3 (três) dias úteis contados do recebimento definitivo, a FACULDADE 
comunicará a CONTRATADA do(s) serviço(s) e valor(es) aprovado(s) e autorizará a emissão da 
correspondente nota fiscal; 
 
13.3. O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XI) será enviado à Contratada por e-mail ou 
ofício, no prazo de até 3 (três) dias úteis de sua emissão. 
 
13.4. O recebimento definitivo não exime a Contratada de falhas, irregularidades, defeitos e/ou 
dissonâncias que só forem acusadas pela Faculdade posteriormente, observados os prazos 
legais/contratuais de garantia e de responsabilidade civil. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1. A Pregoeira e Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente 
formais, observados os princípios que regem as contratações públicas. 
14.2. 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. 
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14.3. Os casos omissos serão solucionados pela Pregoeira. 
 
14.4. 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. 
 
14.5. Decorrido o prazo estabelecido no subitem 14.4, as licitantes deverão, mediante 
requerimento próprio, retirar os respectivos envelopes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
após o qual serão inutilizados. 
 
14.6. Integram este Edital os Anexos de I a XII. 

 
São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2021. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 
Diretor 
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A N E X O I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de direito de uso de 
Sistema Integrado de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental com Assinatura 
Eletrônica e Central de Atendimento, pelo período de 12 (doze) meses.  
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

A presente contratação vem ao encontro de dar continuidade com a realização de projetos que 
priorizam a Modernização Administrativa da Faculdade de Direito SBC. O cenário atual, face a 
pandemia do covid-19, tem exigido, mais do que nunca, soluções que possibilitem o trabalho via 
home office, de modo a preservar a saúde dos servidores e de pessoas que diariamente 
frequentam a Faculdade.  
 

Sendo assim, o objeto da presente contratação tem por finalidade a otimização do serviço 
público, além de primar pelo princípio da economicidade, eficiência, transparência e 
sustentabilidade. 
 

Um sistema informatizado, integrado e oficial de Comunicação Interna, Externa, Gestão 
Documental, Central de Atendimento, Protocolo e Gestão de Atividades para a Faculdade tem 
como objetivo a padronização da comunicação e a expressiva redução de gastos públicos com 
papel e impressão, além de registrar informações de atendimento aos usuários, proporcionando 
o acesso de todos a uma plataforma via web, de forma a proporcionar um total controle de 
prazos dos serviços oferecidos e o acompanhamento das estatísticas do uso da plataforma, 
possibilitando ao cidadão, usuário de serviços da Faculdade o encaminhamento de demandas 
pela via eletrônica, através da internet. 
 

3. AVALIAÇÃO DE CUSTO 
 

A previsão de custo estimada, para 12 (doze) meses, com os serviços objeto do presente Termo 
é de R$ 286.997,53 (duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e 
cinquenta e três centavos), divididos em:  
 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, SENDO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 

Item Quantidade Unidade Descrição 
Preço Médio 

Unitário 
Preço Médio 

Total 

1 

180 Usuários 
Licença(s) de uso / cessão de uso de todas 
as funcionalidades do sistema para todos os 

usuários*, conforme item B 
R$ 85,56** R$ 184.800,20 

1 Unidade Migração de dados, conforme item E R$ 57.666,67 R$ 57.666,67 

12 Mês Serviços de manutenção, conforme item F R$ 1.362,00 R$ 16.344,00 

1 Unidade 
Treinamento inicial das funcionalidades 

descritas, conforme item G 
R$ 156,59***  R$ 28.186,66 

 

PREÇO MÉDIO TOTAL GLOBAL: R$ 286.997,53 

 

*A ativação das licenças ocorrerá de acordo com as necessidades da Faculdade facultada a ativação parcial ou total 
das licenças licitadas, iniciando-se com o mínimo de 120 (cento e vinte) licenças ativas, sendo que o restante das 
licenças não ativas, deverão ser cobradas, sob demanda, apenas se utilizadas (conforme Item B, 1.1. das 
especificações técnicas). 
** Valor mensal por usuário. Valor arredondado para 2 (duas) casas decimais. 
*** Valor por usuário. Valor arredondado para 2 (duas) casas decimais. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Item DESCRIÇÃO 
ATENDE 

A.C - ATENDE CUSTOMIZADO 
 NÃO ATENDE 

A JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO   

1 

A presente contratação vem ao encontro de dar continuidade com a realização de 
projetos que priorizam a Modernização Administrativa da Faculdade de Direito 
SBC. O cenário atual, face a pandemia do covid-19, tem exigido, mais do que 
nunca, soluções que possibilitem o trabalho via home office, de modo a preservar 
a saúde dos servidores e de pessoas que diariamente frequentam a faculdade. 
Sendo assim, o objeto da presente contratação  tem por finalidade a otimização 
do serviço público, além de primar pelo princípio da economicidade, eficiência, 
transparência e sustentabilidade. 

 

2 

Um sistema informatizado, integrado e oficial de Comunicação Interna, Externa, 
Gestão Documental, Central de Atendimento, Protocolo e Gestão de Atividades 
para a Faculdade tem como objetivo a  padronização da comunicação e a 
expressiva redução de gastos públicos com papel e impressão, além de registrar 
informações de atendimento aos usuários, proporcionando o acesso de todos a 
uma  plataforma via web, de forma a proporcionar um total controle de prazos dos 
serviços oferecidos e o acompanhamento das estatísticas do uso da plataforma, 
possibilitando ao cidadão, usuário de serviços da  Faculdade o encaminhamento 
de demandas pela via eletrônica, através da internet.  

  

B DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS   

1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

1.1 

 

A ativação das licenças ocorrerá de acordo com as necessidades da Faculdade, 
facultada a ativação parcial ou total das licenças licitadas, iniciando-se com o 
mínimo de 120 (cento e vinte) licenças ativas. 
 
Obs 1: O restante das licenças não ativas deverão ser cobradas, sob demanda, 
apenas se utilizadas. 
Obs 2: O pagamento das licenças será mensalmente  

  

1.2 Sistema deverá ser 100% WEB, para uso em computador, tablet e smartphone.   

1.3 
Possuir interface responsiva, ajustando-se de acordo com o dispositivo utilizado, 
garantindo boa leitura e usabilidade. 

  

1.4 

Considerando a estratégia interna sobre a qualificação de segurança de sistemas, 
e o tremitado, esta solução deverá obrigatoriamente ser apresentada em 
ambiente cloud (nuvem), em Servidor WEB com certificado de segurança SSL, 
garantindo assim a troca de dados criptografados entre o servidor e todos os 
usuários da plataforma. 

  

1.5 
Servidor de aplicação e banco de dados: Arquitetura distribuída e Data center 
certificado. 

  

1.6 
Garantia de SLA (Acordo de nível de serviço) para atendimento e no mínimo 98% 
de disponibilidade e uptime da plataforma a serem publicamente disponibilizado 
em uma página de status. 

  

1.7 

SLA para atendimento: 
Até 2 horas - tempo para primeira resposta; 
Até 4 horas - retorno sobre problema constatado; 
Até 24 horas - retorno sobre prazo de conserto/adaptação de problema 
constatado; 
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1.8 
Cópia de segurança automatizada (backups) sem necessidade de ação por parte 
da Faculdade e de responsabilidade da Contratada. 

  

1.9 

Sistema de notificação de e-mail com entregabilidade estendida, garantida por 
autenticação nos padrões SPF e DKIM e envio dos e-mails por meio de IP 
dedicado; E-mails de saída enviados com encriptação TLS e possibilidade de 
descadastrado para quem recebe; 

  

1.10 
Os anexos enviados aos documentos deverão ficar hospedados em servidor 
seguro e não devem ser acessíveis publicamente, somente por meio de link 
seguro gerado dinamicamente pela ferramenta. 

  

1.11 
Deve permitir aos usuários administradores poderem consultar o log de acessos e 
eventos, de modo a poder auditar as ações e informações inseridas na 
plataforma. 

  

2 ACESSO À PLATAFORMA   

2.1 
O acesso à plataforma deverá ser realizado por meio de senha pessoal e 
intransferível cadastrada pelo Administrador da plataforma ou usuário por ele 
autorizado. 

  

2.2 
Usuários devem conseguir recuperar a senha por meio de formulário "esqueci a 
senha", remetido ao e-mail cadastrado e confirmado. 

  

2.3 
Contatos externos devem igualmente conseguir se cadastrar e também recuperar 
senhas, caso já estejam cadastrados. 

  

2.4 
Deve haver a possibilidade de desativação automática de cadastros de usuários 
considerados inativos, ou seja, que não tenham acessado a plataforma por um 
longo intervalo.   

2.5 

Como características de segurança, a plataforma deve ainda permitir cadastro de 
dupla autenticação, possibilitando a utilização de ferramenta externa de validação 
de login, por meio de token/código gerado automaticamente a cada intervalo curto 
de tempo (aprox. 30 segundos) associado à conta do usuário e sincronizado com 
servidores de horário (NTP) mundiais.  
 
Neste caso, além de e-mail e senha, deverá ser exigido do usuário necessitará a 
posse de dispositivo gerador do código para acessar sua conta.  
 
Esta funcionalidade deve ser passível de desativação, por meio de envio de e-
mail à conta associada. 

  

2.6 Acesso interno:   

2.7 
O acesso interno por meio de usuários (colaboradores) deverá ser autorizado pela 
Faculdade, mediante indicação do administrador da plataforma; 

  

2.8 
O administrador deverá ter acesso e permissão para cadastrar setores e usuários 
da Faculdade; 

  

2.9 
A parte interna da plataforma deverá ser acessada por usuários autorizados da 
Faculdade, mediante cadastro seguro; 

  

2.10 
O Administrador deverá ter acesso a todas as funcionalidades da plataforma e 
autorização para cadastrar setores e usuários e da Faculdade; 
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2.11 
A plataforma deverá contemplar cadastro único de usuários, provendo acesso a 
todos os módulos no mesmo local e mesma ferramenta, plataforma integrada; 

  

2.12 
A plataforma deve permitir a customização de setores para acessar módulos, 
devendo ser possível aplicar restrição em atos de abertura de documento ou 
movimentação; 

  

2.13 

O cadastro de novos usuários deverá ser feito por responsáveis diretos do setor 
ou hierarquicamente superior, ficando assim registrado a data/hora e usuário que 
o cadastrou, caracterizando a criação de cadeia de responsabilidades e ainda 
deverá disponibilizar o rastreamento de informações por IP e informações 
técnicas: navegador de acesso, versão; 

  

2.14 
A plataforma deverá permitir o cadastro de usuário com as informações mínimas 
de: nome, cargo, função, matrícula, CPF, data de nascimento, senha (de uso 
pessoal) e foto; 

  

2.15 

A plataforma deve permitir que os usuários editem seus dados a qualquer 
momento, inclusive senha, foto;  
 
A foto, caso presente, deverá ser visível durante a tramitação de documentos, de 
modo a identificar visualmente as pessoas que estão dando continuidade nos 
processos; 

  

2.16 
Deve ser possível ao usuário configurar na plataforma que está afastado do 
trabalho por motivos de (a) férias, (b) licença maternidade, (c) licença 
paternidade, (d) licença (outros) ou (e) afastado por outro motivo; 

  

2.17 
Deve haver a possibilidade do usuário escolher entre o editor de texto básico e 
avançado em página de preferências da conta; 

  

2.18 
Deve haver a possibilidade do usuário configurar modo de visualização de anexos 
preferencial na plataforma; 

  

2.19 
Deve haver a possibilidade do usuário configurar e-mail secundário em página de 
preferências da conta, afim de servir como e-mail de notificação; 

  

2.20 
Deve ser possível ao usuário definir uma assinatura em tela que será utilizada nos 
documentos assinados pelo usuário; 

  

2.21 
Deve haver a possibilidade do usuário definir configurações de quando deve 
receber notificações por e-mail; 

  

2.22 

Deve haver a possibilidade do usuário conseguir escolher entre tudo que chegar 
para o seu setor: somente enviados diretamente ao usuário, somente demandas 
marcadas como urgentes ou se não deseja receber nenhum tipo de notificação 
por este canal; 

  

2.23 

Deve haver a possibilidade do usuário consultar em página específica todo o 
histórico de mudança de setor desde o seu cadastro, página essa que deve 
conter informações do nome do setor, data e hora da ocorrência, setor principal e 
quem realizou a alteração; 

  

2.24 

A plataforma deve possuir sistema de captura automática de mensagens de e-
mails respondidos, sendo que se um usuário responder uma notificação 
automática enviada pela plataforma, sua resposta deverá ser incluída no 
documento em formato de despacho; 

  

2.25 
O administrador deve conseguir alterar setor que o usuário trabalha (a partir deste 
momento ele deverá ter acesso somente aos documentos do setor atual, porém 
todo o seu histórico deve permanecer no setor anterior); 
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2.26 
O Administrador deve conseguir customizar quais usuários ou setores podem 
acessar determinadas funcionalidades, com a possibilidade, também, de restringir 
procedimentos de abertura ou tramitação de documentos; 

  

2.27 
Não deve ser possível excluir o cadastro de um usuário, apenas suspender seu 
acesso, de maneira que o histórico de todos usuários que já utilizaram a 
plataforma seja preservado; 

  

2.28 

Níveis de acesso: possibilidade da divisão de permissões por usuários, com no 
mínimo os seguintes níveis: 
- Master: Pode acessar e interagir em todos os documentos/setores da 
Faculdade. 
- Administrador: Acessar somente documentos do seu setor, porém pode 
gerenciar usuários, setores e estatísticas de toda Faculdade. 
- Nível 1: Pode movimentar documentos do setor e cadastrar novos usuários, bem 
como subsetores abaixo de sua hierarquia atual. Pode também acessar todos os 
documentos e interagir em todos os subsetores abaixo do setor atual. 
- Nível 2: Somente movimenta documentos do setor atual. 
- Nível 3: Somente visualiza documentos do setor atual. 

  

2.29 

O usuário interno deve utilizar seu e-mail institucional ou login próprio, para 
garantir seu acesso à plataforma. O administrador deverá conseguir fazer o 
cadastro do usuário na plataforma através do organograma da Faculdade. No e-
mail do usuário deverá chegar o link e senha provisórios para acessar a 
plataforma pela primeira vez. A plataforma, por sua vez, deverá exigir do usuário 
um simples cadastro de informações, e, após este procedimento, deverá ser 
direcionado à Caixa de Entrada do setor, no qual o administrador lhe alocou. 

  

2.30 
Deve ser possível aos usuários consultarem o número de usuários online na 
plataforma em tempo real; 

  

3 ACESSO EXTERNO (CENTRAL DE ATENDIMENTO):   

3.1 
A parte externa da plataforma deve permitir acesso por contatos externos da 
Faculdade, com possibilidade de login na central por e-mail e senha, certificado 
digital ou acesso gov.br; 

  

3.2 

Deverá ser possível o cadastro de contatos/pessoas externos que também 
deverão conseguir interagir na ferramenta via acesso à Central de Atendimento 
ou por meio de integração de e-mail, sem limite de contatos e interações 
externas; 

  

3.3 

Deve haver a possibilidade de abertura de documentos externamente por 
usuários internos da própria plataforma, com mesmo login/senha, neste caso a 
identificação deverá ser somente no cadastro da pessoa e seu atual setor de 
trabalho não é vinculado. 

  

3.4 
As pessoas externas à Faculdade (clientes, fornecedores, pessoas físicas) devem 
conseguir se cadastrar na plataforma de atendimento preenchendo um formulário 
com dados pessoais;  

  

3.5 Mediante este cadastro, deverá ser possível acessar áreas específicas para:   

3.6 - Abertura de Atendimento, atualização e acompanhamento do mesmo;   

3.7 - Consulta de autenticidade de Ofícios recebidos;   

3.8 - Consulta, acompanhamento e atualização de documentos;   
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3.9 - Anexo de novos arquivos;   

3.10 

Deve permitir cadastro ao receber um e-mail de uma pessoa que até então não 
fazia parte do banco de cadastros. Tal pessoa recebe, obrigatoriamente, um e-
mail com mensagem personalizada de volta confirmando seu primeiro cadastro na 
Central de Atendimento. A senha, neste caso, deverá ser gerada 
automaticamente. 

  

3.11 

Deve haver sistema de captura automática de mensagens de e-mails 
respondidos, sendo que se um contato externo responder uma notificação 
automática enviada pela plataforma, sua resposta deverá ser incluída no 
documento em formato de despacho, facilitando assim a interação com contatos 
externos; 

  

3.12 

Deve possibilitar abertura de Atendimentos e outras demandas com suporte a 
inclusão de anexos obrigatórios, tornando obrigatório que o requerente envie os 
documentos especificados e os identifique através de uma lista de seleção pré-
definida de tipos de anexos;  

  

3.13 
O requerente deve conseguir incluir informações e anexos, inclusive através de 
responder o e mail de notificação enviado pela plataforma a cada nova interação; 

  

4 ESTRUTURA DAS INFORMAÇÕES   

4.1 
A plataforma deve ser organizada hierarquicamente por setores e subsetores 
(com ilimitados níveis de profundidade), de acordo com a estrutura setorial da 
Faculdade. 

  

4.2 
Os usuários internos da plataforma devem ser vinculados a um setor principal e 
possibilitar a opção de ter acesso também às demandas de outros setores 
(quando se trabalha em mais de um setor) 

  

4.3 
Usuários (Administrador e nível 1) presentes em setores onde o mesmo possua 
subsetores podem trocar de setor e ter acesso às demandas de sua árvore; 

  

4.4 
As demandas na plataforma são multi-setoriais, ou seja, cada setor envolvido 
pode tramitar, encaminhar, definir um estágio de andamento bem como marcar 
unitariamente como resolvido, não alterando a situação geral do documento. 

  

4.5 
Tem-se como demanda resolvida apenas quando todos os envolvidos resolvem e 
arquivam a solicitação. Todo documento pode ser rastreado por meio de número 
gerado, código ou QR Code. 

  

4.6 
O acesso aos documentos somente deverá ser permitido para usuários 
devidamente autorizados por meio de envio, encaminhamento dos documentos 
ou entrega de chave pública (código) para consulta. 

  

4.7 
Todos os acessos aos documentos e seus despachos devem ser registrados e 
ficarem disponíveis a listagem de quem visualizou, de qual setor e quando.  

  

4.8 

A Caixa de Entrada geral de documentos da Faculdade, deverá ser dividida por 
setor. A Caixa de Entrada deverá ser organizada em abas, onde os documentos 
devem ser agrupados pelos tipos “Em aberto”, “Caixa de Saída”, “Favoritos” e 
“Arquivados”. 

  

4.9 

Os documentos da Faculdade estarão presentes na Caixa de Entrada  dos 
setores, de acordo com permissões setadas no momento de sua criação ou 
encaminhamento. Usuários vinculados aos documentos terão acesso a eles pela 
"Caixa de Entrada pessoal", além da Caixa de Entrada do setor, onde aparecem 
todos os documentos, independentemente de estarem associados a alguém ou 
estarem sem atribuição individual. 
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4.10 
Documentos sempre estarão associados à setores e usuários devem ter a 
possibilidade de participar dos documentos, atribuir responsabilidade para si 
próprio e fazer com que tal demanda apareça no "Caixa de Entrada Pessoal". 

  

4.11 
Documentos devem pertencer ao setor. Caso um usuário seja desativado ou 
mesmo trocado de setor, todo histórico produzido por ele deve continuar no setor, 
permitindo a continuidade das demandas sem perda de informações. 

  

4.12 
Deve permitir migração de documentos entre setores, para readaptação em caso 
de mudanças na hierarquia, os documentos permanecem no setor antigo como 
arquivados e sua situação atual deve ser transportada ao setor novo. 

  

4.13 

É esperado que a plataforma tenha seu funcionamento dividido/organizado em 
módulos de modo a retratar a realidade operacional da Faculdade, os módulos 
devem permitir o  acesso por usuários internos e externos, devidamente 
autorizados e configurados durante setup da ferramenta; 

  

4.14 
Os módulos deverão ter a funcionalidade de comunicação interna e externa, 
informações gerenciais/operacionais, onde as informações devem ser acessadas 
por usuários e setores devidamente autorizados. 

  

4.15 
O Layout de impressão dos documentos quando necessário, deverá ser de 
acordo com fonte padrão e cores da Faculdade. 

  

5 ORGANOGRAMA   

5.1 
O organograma deverá ser dinâmico e criado automaticamente a partir dos 
setores e usuários adicionados na plataforma. 

  

5.2 
Não deverá ter limite de setores filhos, ou seja, pode-se cadastrar setores na raiz 
e setores filhos tanto quanto o necessário. 

  

5.3 
a plataforma deverá apresentar no mínimo as seguintes informações sobre os 
usuários dentro de cada setor:  
Nome, Cargo, Data de cadastro na plataforma e última vez online. 

  

6 CALENDÁRIO / CONTROLE DE PRAZOS   

6.1 
Deve permitir criação de prazos pessoais ou prazos coletivos (prazos de 
resolução de demandas pelo setor); 

  

6.2 
Deve permitir a visualização em modo calendário de todos os prazos associados 
ao usuário atual ou ao setor que trabalha. 

  

6.3 
Deve possibilitar a identificação visual, por meio de cores, acerca do vencimento 
do prazo: com folga, vencendo ou vencido. 

  

7 SITUAÇÃO DOS DOCUMENTOS, LEITURA E IDENTIFICAÇÃO VISUAL   

7.1 

Prazos:  
- Verde (prazo confortável) 
- Amarelo (prazo se aproximando) 
- Vermelho (prazo vencido - ação necessária) 
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7.2 

Situações de leitura: 
- não lido pelo setor (É um documento ainda não acessado por ninguém do setor). 
- não lido "por mim" (É quando alguém do setor já acessou o documento, mas o 
usuário atual ainda não o leu). 
- lido (Significa que o usuário atual já leu o documento). 
- Privado: somente o remetente e o destinatário terá acesso ao documento. 

  

7.3 
Os registros de acesso a cada acesso à plataforma, ou acesso aos documentos 
ou demandas deverão ser registrados, para se ter o histórico de quem acessou e 
quando, de acordo com a LGPD; 

  

8 GERENCIAMENTO DE CONTATOS E ORGANIZAÇÕES   

8.1 Deve permitir gerenciar contatos internamente na ferramenta;   

8.2 

Os contatos devem ser do tipo:  
- Contato/pessoa física 
- Setor de organização (para contatos como: Financeiro, Suporte)  
- Organização/pessoa jurídica. 

  

8.3 
Deve possibilitar importação e exportação de contatos através de um arquivo 
CSV; 

  

8.4 
Deve permitir unificação de contatos repetidos para higienização da base de 
pessoas e organizações; 

  

9 SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO MULTICANAIS   

9.1 A plataforma deve possuir no mínimo, o e-mail como canal de notificações;   

9.2 
Em cada módulo, deverá ser possível escolher quais ações geram notificações 
para os envolvidos; 

  

9.3 

As ações por e-mail devem ser: abertura de novo documento, atualização no 
documento (nova postagem de conteúdo) por parte da Faculdade, atualização no 
documento por parte do Atendido/externo, marcação como resolvido por todos os 
envolvidos pelo atendimento, reabertura de documento já resolvido. 

  

9.4 

As notificações deverão aparecer em forma de linha do tempo, juntamente às 
atualizações no atendimentos/documentos, de forma a ficar claro a todos os 
envolvidos: quem leu, por onde passou a demanda, se foi encaminhada, resolvida 
ou reaberta, bem como a cronologia dos fatos. 

  

9.5 

As notificações externas por e-mail deverão ser rastreáveis, ou seja, a plataforma 
deve informar aos usuários internos se o e-mail de notificação foi entregue, aberto 
e se o link externo de acompanhamento da demanda foi acessado a partir do 
aviso enviado. 

  

10 BUSCA AVANÇADA   

10.1 

Deve permitir busca avançada dentro dos documentos gerados na plataforma, 
sendo os seguintes tipos de buscas minimamente:  
- por termo 
- data de emissão 
- tipo de documento  
- remetente 
- destinatário 
- situação geral (em aberto ou arquivado). 
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10.2 
Deve possibilitar realizar busca avançada de documentos por assunto oriundo de 
lista de assuntos; 

  

10.3 Deve possibilitar realizar busca avançada de documentos por assunto textual;   

10.4 
Deve possibilitar realizar busca avançada por termos presentes em anexos 
enviados para a plataforma que foram processados por OCR (Reconhecimento 
Óptico de Caracteres); 

  

10.5 
Deve possibilitar realizar busca avançada por termos exatos com o uso de aspas 
(""). 

  

11 CONTRASSENHA   

11.1 

Deve possibilitar uso de contrassenha internamente.  
Esse recurso de permitir a pessoa que redige um documento não é a pessoa que 
assina. Neste caso, o emissor do documento fornece uma senha alfanumérica, 
automaticamente gerada para seus colaboradores gerarem documentos e os 
mesmos saírem em seu nome. Os documentos gerados com esta funcionalidade 
estarão visualmente identificados para fácil compreensão. A contrassenha tem 
seu uso limitado pelo emissor e poderá ser cancelada antes do final do uso. 

  

12 SISTEMA DE MARCADORES / TAGS   

12.1 
Deve permitir todos os setores da Faculdade adotarem uma organização própria 
dos documentos, por meio da criação de marcadores ou tags; 

  

12.2 Os marcadores do setor ficam disponíveis somente para usuários daquela pasta;   

12.3 
A categorização dos documentos por meio de marcadores também só deverá 
aparecer para usuários do setor onde a marcação foi feita; 

  

12.4 
Deve permitir busca e filtragem de todos os tipos de documento disponíveis por 
meio de marcadores, bastando selecionar a tag antes de realizar uma busca 
avançada; 

  

13 SISTEMA DE MENÇÃO DE DOCUMENTOS, USUÁRIOS E CONTATOS   

13.1 
Deve permitir mencionar outro usuário na plataforma por meio da digitação do 
caractere específico e escolher quem quer marcar; 

  

13.2 
Deve permitir solicitar a assinatura de um usuário interno ou contato externo na 
plataforma por meio da digitação de caractere específico; 

  

13.3 
Deve permitir mencionar um contato externo na plataforma por meio da digitação 
de caractere específico; 

  

13.4 
Deve permitir mencionar um documento na plataforma por meio da digitação de 
caractere específico; 

  

13.5 
Após marcar e enviar o documento (ou tramitação), caso o usuário ainda não 
esteja envolvido naquele documento, a plataforma automaticamente envia para a 
caixa de entrada e libera para o setor do usuário; 
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13.6 Cada documento mencionado deverá ser referenciado no documento de origem;   

13.7 
Ao enviar ou tramitar um documento, deve permitir atribuir responsabilidade a si 
próprio ou a outro usuário;   

13.8 Deve permitir enviar uma demanda a mais de um usuário ao mesmo tempo. 
  

14 SISTEMA DE ASSINATURA DIGITAL NO PADRÃO ICP-BRASIL   

14.1 
A plataforma deve estar em conformidade com as normas da ICP-Brasil para 
documentos assinados, mais especificamente: DOC-ICP-15; DOC-ICP-15-01; 
DOC-ICP-15-02; DOC-ICP-15-03; 

  

14.2 
Possuir suporte aos seguintes formatos de documentos assinados: CAdES, 
incluindo CMS (.P7S); PAdES (.PDF); 

  

14.3 Possuir suporte a representação visual em assinaturas no formato PAdES;   

14.4 
Possuir componente para execução de assinaturas digitais no browser sem a 
necessidade de instalar Java; 

  

14.5 
Possuir componente para execução de assinaturas digitais no browser sem a 
necessidade de instalar certificados de terceiros (não fornecidos originalmente 
com a distribuição da plataforma Operacional); 

  

14.6 Possuir suporte a assinaturas em lote;   

14.7 Assinatura eletrônica de documentos com validade jurídica via ICP-Brasil   

14.8 
Deve possibilitar anexar arquivos PDF à documentos da plataforma para posterior 
assinatura digital. Para tal, o usuário precisa ter o plugin instalado e também ter 
algum certificado digital válido; 

  

14.9 Possuir funcionalidade de autenticação de usuários com certificados digitais;   

14.10 
Deve possibilitar verificação da assinatura para tirar uma relação de todos os 
assinantes, documento oficial (CPF ou CNPJ) bem como toda a cadeia de 
certificação para comprovar a validade do certificado digital emitido; 

  

14.11 

Possuir geração de assinaturas no padrão brasileiro de assinatura digital, nos 
formatos CAdES, de acordo com as políticas de assinatura definidas no DOC-
ICP-15.03 da ICP-Brasil, em sua versão mais atual à data de publicação do 
presente documento. 

  

14.12 

Deve possibilitar geração de assinaturas simples, co-assinaturas e contra-
assinaturas no padrão CMS Advanced Eletronic Signature - CAdES de acordo 
com o DOC-ICP 15.03 da ICP Brasil, permitindo as representações attached e 
detached por meio da codificação DER. 

  

14.13 
Possibilitar a realização da assinatura digital sem requerer a exportação da chave 
privada do signatário do repositório seguro onde ela estiver armazenada. 

  

14.14 
Deve possibilitar geração de assinaturas simples, múltiplas assinaturas e 
assinatura de certificação no formato PDF Signature de acordo com o padrão ISO 
32000-1. 

  

14.15 
Possibilitar a verificação da validade do certificado digital do signatário e sua 
correspondente cadeia de certificação no momento da geração da assinatura 
digital. 
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14.16 
Possuir funcionalidades e características seguindo as definições do documento 
DOC-ICP-15.01 da ICP-Brasil para validação de assinaturas digitais nos formatos 
CAdES do padrão brasileiro de assinatura digital. 

  

14.17 
Funcionalidade de emissão de carimbos do tempo, possibilitando utilizar a 
evidência segura de tempo nos trâmites processuais e documentos eletrônicos 
tramitados nos sistemas já existentes. 

  

14.18 
Permitir a validação do carimbo do tempo (Integridade da assinatura do carimbo, 
e validade do certificado que assinou o carimbo). 

  

14.19 
Possibilitar a opção de gerar carimbo do tempo baseado no resumo criptográfico 
(hash) de um conteúdo. 

  

14.20 
Possuir suporte a dispositivos criptográficos (tokens e smartcards) para 
certificados do tipo A3 da ICP-Brasil e repositórios (Keystore) para certificados do 
tipo A1 da ICP-Brasil; 

  

14.21 
Disponibilização da funcionalidade de verificação de documentos assinados, de 
forma a permitir a implantação de suporte a documentos eletrônicos seguros. 

  

14.22 

Fornecer para cada solicitação de verificação, uma resposta à aplicação 
solicitante contendo dados a respeito da integridade da assinatura digital, validade 
do certificado digital utilizado, presença e validade de carimbo do tempo, cadeias 
de certificação e demais informações pertinentes à validade do documento. 

  

14.23 
Possuir componente para execução de assinaturas digitais nos seguintes 
navegadores de internet: Internet Explorer; Firefox; Chrome; 

  

14.24 
Possuir componente para execução de assinaturas digitais no browser nos 
seguintes Sistemas Operacionais: Windows; Linux; MacOS; 

  

14.25 
Deve haver a possibilidade do usuário acessar a plataforma através de certificado 
digital ICP-Brasil em dispositivos móveis, com suporte para os sistemas 
operacionais Android e iOS; 

  

14.26 
Deve haver a possibilidade do usuário ou contato externo acessar a Central de 
Atendimento da plataforma através de certificado digital ICP-Brasil em dispositivos 
móveis, com suporte para os sistemas operacionais Android e iOS; 

  

14.27 
Deve haver a possibilidade do usuário assinar documentos digitalmente em 
dispositivos mobile, bem como despachos e/ou arquivos anexos, através de 
certificado ICP-Brasil, com suporte aos sistemas operacionais Android e iOS; 

  

14.28 

Deve haver a possibilidade ou contato externo assinar documentos digitalmente 
na Central de Atendimento em dispositivos mobile, bem como despachos e/ou 
arquivos anexos, através de certificado ICP-Brasil, com suporte aos sistemas 
operacionais Android e iOS; 

  

14.29 
Deve possibilitar realizar co-assinatura digital de documentos utilizando 
Certificado Digital ICP-Brasil, despachos e/ou anexos em formato PDF na Central 
de Atendimento sem necessitar a criação de login/senha na plataforma; 

  

14.30 

Deve possibilitar acessar os arquivos originais assinados (PDF em formato 
PAdES ou arquivo acompanhado do P7S em formato CAdES) através da Central 
de Verificação, exibindo informações técnicas e validação de integridade 
referentes aos certificados utilizados. 
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14.31 
Deve permitir solicitar assinatura de outros usuários em documentos. Esta 
solicitação é exibida para o assinante em formato de notificação na plataforma. 

  

14.32 

Deve permitir listar as assinaturas pendentes em documentos através das 
notificações, exibindo o status de pendente ou assinado em cada notificação, 
permitindo ao assinante acompanhar os documentos que dependem da sua 
assinatura eletrônica. 

  

15 ASSINATURA ELETRÔNICA NATIVA   

15.1 

A Assinatura Eletrônica é amparada pela Medida Provisória 2.200-2/2001, 
especificamente no Artigo 10, § 2º, em conjunto a instrumento a ser publicado 
pela Organização, ratificando que os usuários da plataforma devem ser pessoais 
e intransferíveis, admitindo como forma de comprovação da autoria. 

  

15.2 
Deve permitir mencionar um documento na plataforma por meio da digitação de 
caractere específico; 

  

15.3 

Geração automática de certificados no padrão X509 para cada usuário interno ou 
contato externo cadastrado na plataforma que tenha um documento de 
identificação válido (CPF ou CNPJ). Tais certificados devem ser vinculados a uma 
cadeia certificadora emitida pela própria plataforma, em conformidade com a 
Medida Provisória 2.2000-2/2001 e compostas de uma autoridade certificadora 
pai e uma sub-autoridade certificadora; 

  

15.4 
O certificado X509 está em conformidade com os padrões utilizados na assinatura 
digital no formato PAdES e é gerado pela sub-autoridade certificadora, 
pertencente à raiz certificadora da plataforma; 

  

15.5 

O certificado X509 dos usuários e contatos são mantidos vinculados à própria 
conta do usuário e só são ativados em caso de digitação e validação da senha e 
só tem validade para utilização no contexto de uso da plataforma pela 
organização. 

  

15.6 
Deve possibilitar assinar documentos ou despachos emitidos e/ou anexos em 
formato PDF, utilizando certificados digitais individuais, por meio de cadeia 
própria, criando arquivos assinados no formato PAdES; 

  

15.7 

Deve permitir salvamento automático das preferências de assinatura do usuário, 
em determinado fluxo. Se o usuário for requerido para sempre assinar 
digitalmente tal documento, na próxima vez que a tela for carregada, a opção 
deverá vir selecionada. 

  

15.8 

Deve possibilitar geração de arquivo em formato PDF para materialização de 
documento assinado eletronicamente (versão para impressão), estampando em 
todas as páginas um selo informando sobre o(s) assinante(s), código de 
verificação e endereço para site para conferir autenticidade do documento. 

  

15.9 
Deve permitir geração de uma página com extrato técnico das assinaturas na 
central de verificação, contendo nome do assinante, políticas de assinatura. 

  

15.10 

Deve possibilitar co-assinar documentos previamente assinados no formato 
PAdES com Certificados ICP-Brasil ou outras assinaturas nativas, mantendo 
assim todas as assinaturas existentes do documento e no mesmo padrão e local 
para conferência. 

  

15.11 
Deve possibilitar ao usuário assinar documentos eletronicamente através da 
Assinatura Eletrônica no conteúdo dos documentos, apenas nos arquivos 
anexados (PDF) ou no conteúdo dos documentos e nos anexos (PDF). 
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15.12 
Deve permitir escolher, no momento da assinatura, se será utilizada Assinatura 
Eletrônica ou Assinatura Digital ICP-Brasil (requer certificado digital A1 ou A3 
emitido ICP-Brasil). 

  

15.13 
Deve permitir pré-visualizar documentos e/ou anexos que serão assinados 
digitalmente com a Assinatura Eletrônica antes de efetuar a operação. 

  

15.14 
Deve permitir visualizar os dados de assinatura do usuário no momento que 
documentos e/ou anexos serão assinados digitalmente com a Assinatura 
Eletrônica. 

  

15.15 
Para assinar digitalmente com a Assinatura Eletrônica é necessário que o usuário 
insira sua senha, como método de confirmação de segurança. 

  

15.16 
Deve permitir verificar a autenticidade de assinatura e de documentos ao utilizar 
Assinatura Eletrônica. 

  

15.17 
Deve permitir a inserção de assinatura em tela nos documentos que foram 
assinados com a Assinatura Eletrônica. 

  

15.18 
Deve possibilitar acessar os arquivos originais, versão para impressão, ou arquivo 
com resultado da assinatura (PDF em formato PAdES) através da Central de 
Verificação. 

  

15.19 
Deve permitir solicitar assinatura de outros usuários em documentos. Esta 
solicitação deverá ser exibida para o assinante em formato de notificação na 
plataforma. 

  

15.20 
Deve permitir solicitar assinatura por meio de busca utilizando tecla de atalho (por 
exemplo: @) no momento da criação ou despacho de documentos. 

  

15.21 

Deve permitir listar as assinaturas pendentes em documentos através das 
notificações, exibindo o status de pendente ou assinado em cada notificação, 
permitindo ao assinante acompanhar os documentos que dependem da sua 
assinatura. 

  

15.22 
Disponibilização de todo o histórico de solicitação de assinaturas, assinaturas e 
co-assinaturas na linha do tempo, dentro de cada documento. 

  

15.23 
Deve permitir exibir a lista de assinaturas em cada despacho ou documento 
principal, devendo ser exibidas as mesmas informações da central de verificação; 

  

16 EDITOR DE TEXTO   

16.1 
A plataforma deve disponibilizar um editor de textos para emissão de documentos 
nativos. 

  

16.2 
Deve permitir formatação do texto como negrito, sublinhado e itálico, bem como 
alteração do tamanho da fonte, cor do texto e alinhamento do texto. 

  

16.3 
Deve possibilitar formatação com tabelas, listas ordenadas e não ordenadas, 
inclusão de imagens e vídeos no corpo do texto, e hiperlinks; 

  

16.4 
Deve possuir funcionalidade de corretor ortográfico, que destaca visualmente 
palavras digitadas incorretamente. 

  

16.5 Deve possibilitar exibir o editor de texto em tela cheia;   
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17 MEMORANDO   

17.1 
Deve permitir troca de informações entre setores da Faculdade: respostas, 
encaminhamentos, notas internas; 

  

17.2 
Deve permitir envio de comunicação privada, onde apenas o remetente e o 
destinatário têm acesso ao documento e seus despachos e anexos. 

  

17.3 
Deve permitir a movimentação de documentos por meio de 
despachos/atualizações. 

  

17.4 
Deve permitir anexar arquivos ao enviar um documento ou em suas 
atualizações/despachos (Respostas e Encaminhamentos). 

  

18 CIRCULAR   

18.1 
Deve permitir a troca de informações internas na Faculdade: entre um setor e 
diversos outros, com caráter de informação. 

  

18.2 Deve permitir consulta da data/hora que cada usuário de cada setor recebeu.   

18.3 
Deve permitir respostas à circular, podendo esta ser aberta (todos os envolvidos 
na circular podem visualizar) ou restrita (somente usuários do setor remetente a 
podem visualizar). 

  

18.4 
Deve permitir anexar arquivos ao enviar a circular ou em suas 
atualizações/despachos (Respostas e Encaminhamentos). 

  

18.5 
Deve permitir incluir uma atividade ou prazo dentro da circular, para controle de 
datas. 

  

18.6 
Deve permitir arquivar a circular recebida e parar de acompanhar: para que 
respostas e encaminhamentos de outros setores não devolvam o documento para 
a caixa de entrada do setor; 

  

18.7 
Deve permitir encaminhamento da circular para um setor até então não presente 
no documento; 

  

18.8 Todos os setores envolvidos podem ver todos os despachos.   

18.9 Deve possibilitar restringir a resposta endereçando exclusivamente ao remetente.   

18.10 Deve possibilitar definir uma data para auto-arquivamento da Circular;   

18.11 
Deve possibilitar marcar a Circular como meramente informativa, onde não é 
aceito respostas/encaminhamentos. 

  

19 OUVIDORIA DIGITAL   

19.1 

Essa função deve atender os atendimentos realizados por meio do setor de 
Ouvidoria da Faculdade. 
Deve permitir a abertura de atendimento por:  
- Acesso externo via Central de Atendimento; 
- Cadastro de atendimento por operador da plataforma. 
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19.2 
Deve possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com histórico do seu 
recebimento e tramitações, até seu encerramento. 

  

19.3 
Deve permitir acesso aos dados do atendimento através de código ou login do 
emissor. 

  

19.4 
Deve permitir o cadastramento do roteiro inicial padrão de cada Solicitação por 
assunto e finalidade; 

  

19.5 
A lista de assuntos deverá ser pré-cadastrada, de modo a facilitar a escolha do 
tipo de demanda por meio de menu de escolha; 

  

19.6 
Disponibilizar comprovante de atendimento (código) mostrado para o interessado 
no momento da inclusão da solicitação com login e senha pela web ou de forma 
anônima. 

  

19.7 
Deve possuir o registro da identificação do usuário/data que promoveu qualquer 
manutenção (cadastramento ou alteração) relacionada a um determinado 
Ouvidoria, inclusive nas suas tramitações. 

  

19.8 
Deve permitir a inclusão de anexos nos documentos, podendo ser imagens, 
documentos, planilhas,etc. 

  

19.9 
O setor de destino do atendimento poderá acessar diretamente o histórico ou 
documento específico, possuindo total liberdade de encaminhar ou responder, a 
alguém internamente ou diretamente ao requerente. 

  

19.10 
Os setores/áreas da Faculdade podem resolver sua participação na demanda 
unilateralmente e ela continua em aberto por quem está com alguma tarefa 
pendente ou atendendo integralmente o requerente. 

  

19.11 Deve permitir a configuração dos assuntos e histórico de atendimentos.   

19.12 
Deve possuir o registro de usuário, data de todo cadastramento ou 
encaminhamento dos atendimentos. 

  

19.13 
Deve permitir que seja efetuada uma avaliação de atendimento por parte do 
requerente na visualização externa do documento de atendimento, podendo 
reabrir a solicitação, caso tenha interesse. 

  

19.14 
Todos os usuários que estão em setores envolvidos pela demanda, poderão ter 
acesso ao documento, exceto que o documento que seja privado. 

  

19.15 
Todos os acessos a demanda e despachos deverão ser registrados e gerar uma 
listagem de quem acessou, de qual setor e quando. 

  

19.16 
Deve permitir direcionamento automático da demanda baseado no tipo de 
atendimento e no assunto do mesmo. 

  

19.17 Deve permitir regras de acesso.   
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19.18 

Deve permitir ativação ou não dos modos de identificação do atendimento: 
Normal, Sigiloso (onde somente o setor inicial pode ver os dados do requerente e 
suas respostas tanto pelo painel de acompanhamento quanto quando respondido 
diretamente por e-mail) e anônimo, onde não é necessário realizar cadastro para 
abertura de solicitação. 

  

19.19 
Deve permitir escolha no modo de funcionamento acerca de manifestações 
anônimas, recebendo-as pela internet ou por meio de mensagem informando que 
só é aceito demandas anônimas presencialmente; 

  

19.20 
Deve permitir organização de informações das solicitações por diversos agentes 
(solicitante/requerente,prestador ou empresa associada). 

  

19.21 
Deve permitir o controle de acesso no mesmo documento com diversos agentes, 
os mesmos podendo acessar área restrita (com e-mail e senha) para responder. 

  

19.22 
Deve possibilitar a integração com e-mail, não sendo necessário adentrar área 
restrita para responder ou fechar solicitações na qual o agente está envolvido. 

  

19.23 Deve permitir organização por assunto e sub-assunto.   

19.24 
Deve permitir ordenação de demandas por prazo a vencer, número, última 
atividade. 

  

20 PROTOCOLO ELETRÔNICO   

20.1 
Deve permitir a abertura de solicitações por:  
- Acesso externo via Central de Atendimento; 
- Cadastro de atendimento por operador da plataforma. 

  

20.2 
Deve possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com histórico do seu 
recebimento e tramitações, até seu encerramento. 

  

20.3 
Deve permitir acesso aos dados do protocolo por meio de código ou login do 
emissor. 

  

20.4 
Deve permitir o cadastramento do roteiro inicial padrão de cada Solicitação por 
assunto e finalidade; 

  

20.5 
Deve disponibilizar comprovante de atendimento (código) mostrado para o 
interessado no momento da inclusão da solicitação com login e senha pela web 
ou de forma anônima. 

  

20.6 
Deve permitir registrar a identificação do usuário/data que promoveu qualquer 
manutenção (cadastramento ou alteração) relacionada a um determinado 
atendimento, inclusive nas suas tramitações. 

  

20.7 
Deve permitir a inclusão de anexos nos documentos, podendo ser imagens, 
documentos, planilhas etc. 

  

20.8 
O setor de destino do atendimento poderá acessar diretamente o histórico ou 
documento específico, possuindo total liberdade de encaminhar ou responder, a 
alguém internamente ou diretamente ao requerente. 
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20.9 
Os setores/áreas da Faculdade podem resolver sua participação na demanda 
unilateralmente e ela continua em aberto por quem está com alguma tarefa 
pendente ou atendendo integralmente o requerente. 

  

20.10 Deve permitir a configuração dos assuntos.   

20.11 
Deve permitir o registro de usuário / data de todo cadastramento ou 
encaminhamento dos atendimentos. 

  

20.12 
Deve permitir a avaliação de atendimento por parte do requerente, podendo 
reabrir, caso tenha interesse. 

  

20.13 
Todos os usuários que estão em setores envolvidos pela demanda, devem ter 
acesso ao documento, a menos que seja privado. 

  

20.14 
Todos os setores envolvidos podem ver todos os despachos, menos em 
circulares onde os despachos possuem a opção de serem endereçados 
exclusivamente ao remetente. 

  

20.15 
Todos os acessos a demanda e despachos devem ser registrados e gerar a 
listagem de quem acessou, de qual setor e quando. 

  

20.16 
Deve permitir direcionamento automático da demanda baseado no tipo de 
atendimento e no assunto do mesmo. 

  

20.17 Deve permitir regras de acesso.   

20.18 
Deve permitir ativação ou não dos modos de identificação do atendimento: 
Normal, Sigiloso (onde somente o setor inicial pode ver os dados do requerente) e 
anônimo, onde não é necessário realizar cadastro para abertura de solicitação. 

  

21 PEDIDO - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO   

21.1 
Deve permitir recebimentos de demandas oriundas da LAI - Lei de Acesso à 
Informação; 

  

21.2 
As solicitações podem ser feitas via internet ou cadastradas manualmente por 
operador, a partir de visita presencial, telefone ou correspondência do licitante; 

  

21.3 
Deve permitir resposta/encaminhamento da demanda internamente para qualquer 
setor da árvore que tiver ao menos um usuário ativo; 

  

21.4 
Deve permitir a inclusão de anexos na solicitação original ou em qualquer uma 
das movimentações; 

  

21.5 Deve permitir categorização das demandas por assunto.    

21.6 
Deve permitir divulgação pública na web de gráfico contendo as informações de: 
quantidade total de demandas da LAI recebidas, divisão do quantitativo por 
assunto, por setor, por situação ou por prioridade; 

  

22 OFÍCIO ELETRÔNICO   

22.1 
Possuir mecanismo de envio de documentos oficiais Externos com E-mails 
rastreados; 
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22.2 
O documento deve ser gerado dentro da Faculdade e remetido de forma oficial e 
segura a seu destinatário,via e-mail; 

  

22.3 
Deve permitir enviar automaticamente o Ofício ao salvar ou em momento 
posterior, com a outra parte recebendo o conteúdo do Ofício e podendo interagir, 
não necessitando imprimir e responder por meio físico; 

  

22.4 
Deve permitir receber respostas dos Ofícios via plataforma (Central de 
Atendimento) ou quando o destinatário responder o e-mail de notificação; 

  

22.5 
Deve possibilitar transparência de movimentações e todo o histórico mantido na 
plataforma; 

  

22.6 
O destinatário não precisa ser usuário da plataforma para acessar o documento 
ou tramitá-lo, basta ser cadastrado como um contato da plataforma; 

  

22.7 
Os ofícios a serem acessados na parte externa da plataforma devem compartilhar 
da mesma numeração do ofício interno; 

  

23 PARECER   

23.1 
Deve possibilitar o registro de documentos a serem embarcados ou incluídos 
dentro de outro documento; 

  

23.2 Deve possuir controle automático de numeração dos pareceres;   

23.3 Deve permitir a emissão de pareceres por setores e/ou usuários autorizados;   

23.4 Deve permitir anexo de arquivos no parecer;   

24 PROCESSO ADMINISTRATIVO   

24.1 
Possibilidade da criação de Processos Administrativos na Faculdade, vinculando 
um contato para ser parte envolvida em tal, possibilitando encaminhamentos e 
respostas; 

  

24.2 
Disponibilidade para criação de objetos que irão identificar o processo ao longo da 
tramitação; 

  

24.3 
Deve permitir configuração para cada processo aceitar somente um objeto ou 
diversos; 

  

24.4 
Deve permitir configuração de rota inicial do processo a partir do assunto ou 
objeto definido; 

  

24.5 
Deve permitir o processo administrativo ser o fluxo estrutural na tramitação, ou 
seja, diversos documentos acessórios podem ser "incluídos" na linha do tempo do 
processo; 

  

24.6 Deve permitir inserir anexo de arquivos no processo original ou em seu despacho;   
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24.7 
Deve permitir inclusão de outros documentos para serem referenciados no 
Processo administrativo; 

  

24.8 
Deve permitir visualização em modo cronológico, ou seja, todos os documentos 
incluídos na árvore do processo podem ser visualizados abertos como forma de 
abrir o histórico; 

  

24.9 
Possibilidade da geração da Árvore do processo, onde é possível fazer a 
exportação de um único arquivo PDF onde as informações do processo estão 
concatenadas. 

  

24.10 
Em cada página do arquivo exportado deve constar um ato, anexo ou menção de 
outro documento no histórico. 

  

24.11 
Deve possibilitar a colocação de informações no rodapé para fácil identificação 
dos conteúdos; 

  

24.12 
Deve permitir expor as assinaturas digitais nos atos do processo (quando 
disponível); 

  

24.13 
Deve permitir configuração de rota padrão de aprovação e autorização da 
abertura do processo administrativo (Termo de abertura); 

  

24.14 
Deve permitir configuração para utilização da funcionalidade de 
Deferido/Indeferido em determinados setores; 

  

24.15 
Deve permitir configuração da visibilidade para o ente externo acessar, quando o 
processo estiver pronto para ser visualizado, o acesso externo poderá ser 
liberado ou restrito a partir de um despacho com opção específica; 

  

24.16 
Deve permitir utilizar outros documentos como base para abertura de um 
processo administrativo, criando assim um elo entre eles; 

  

24.17 
Deve permitir geração automática de numeração para o processo por setor, por 
assunto, geral para a organização, manual; 

  

24.18 
Deve permitir configuração de numeração do processo a partir de padrão 
customizado a ser utilizado pela Faculdade; 

  

24.19 
Deve permitir a colocação de campos personalizados na abertura do processo, 
configuração inicial; 

  

24.20 
Deve permitir utilização de modelos pré-prontos de texto, para padronização da 
abertura e trâmite dos processos; 

  

24.21 Deve possibilitar a inserção de prazos dentro dos processos administrativos;   

24.22 
Deve permitir gerar outros documentos e utilizar o processo administrativo como 
base; 

  

24.23 Deve permitir restringir a abertura e tramitação de Proc. Administrativos por setor;   
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24.24 
Deve permitir configuração de como os processos devem tramitar: em paralelo ou 
somente com a carga do processo, em que somente o último setor a receber a 
demanda pode movimentá-lo; 

  

24.25 
Deve permitir baixar todos os anexos de um processo administrativo de uma vez, 
compactados em formato ZIP; 

  

24.26 
Deve permitir solicitar assinatura para outros usuários dentro de um processo ou 
em qualquer de seus atos; 

  

25 WORKFLOW PARA GESTÃO DE PROCESSOS   

25.1 
Deve permitir impressão do processo em modo cronológico juntando os 
conteúdos e seus anexos em PDF; 

  

25.2 
Deve permitir da árvore do processo em um arquivo para exportação em formato 
PDF; 

  

25.3 
Deve permitir configuração de workflow básico por assunto, onde a demanda só 
poderá ser encaminhada na ordem pré-estabelecida, sem pular etapas; 

  

25.4 Deve permitir ordenar os anexos após inclusão.   

26 ATOS OFICIAIS   

26.1 
Módulo para tramitação e coleta de assinaturas digitais de atos oficiais da 
Faculdade (Empenhos, Portarias, Decretos, Leis, Contratos, etc). 

  

26.2 
Deve possibilitar adicionar respostas e encaminhar o documento para outros 
setores da Faculdade; 

  

26.3 
Deve possibilitar cadastrar assuntos específicos para classificação dos 
documentos e configurar roteamento automático (distribuição do documento para 
setores pré-definidos); 

  

26.4 
Deve possibilitar configuração para certos setores e/ou perfil de usuários poderem 
enviar documentos; 

  

26.5 
Numeração automática do documento, devendo ainda possibilitar a configuração 
de numeração única dentro de cada setor ou permitindo numeração manual; 

  

26.6 
Deve possibilitar configuração permitindo que usuários externos consultem e co-
assinem documentos; 

  

26.7 Deve possuir geração de QR-Code para cada documento criado;   

26.8 
Deve permitir que usuários assinem arquivos PDF anexados utilizando certificado 
digital ICP-Brasil. 

  

26.9 
Deve possibilitar o registro de documentos a serem barcados ou incluídso dentro 
de outro documento; 

  

27 ATA DE REUNIÕES   

27.1 
Deve permitir identificar, por meio de campos descritivos, os participantes, 
objetivos e principais tópicos abordados; 
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27.2 Deve permitir compartilhar o documento entre setores da Faculdade;   

27.3 Deve permitir o encaminhamento externamente a Faculdade;   

27.4 Deve permitir a inclusão de anexos;   

27.5 Deve permitir a inserção de título para nomear e identificar a reunião;   

27.6 Deve permitir opção de marcar como “urgente” para sinalizar importância;   

27.7 
Deve permitir redigir o documento e salvar como rascunho para ser revisado e 
enviado posteriormente; 

  

27.8 Deve permitir a inserção de data e hora da reunião;   

27.9 Geração automática de numeração;   

27.10 Deve permitir parametrizar prazos automaticamente para controle de datas;   

27.11 
Deve permitir assinar e solicitar assinatura para outros usuários envolvidos no 
documento, tanto interno quanto externamente a Faculdade; 

  

27.12 Deve permitir assinar os anexos;   

27.13 Deve permitir modelos de documentos pré configurados;   

27.14 Deve permitir interação no documento das partes envolvidas;   

28 GESTÃO DE CONTRATOS   

28.1 Possuir construtor de contratos com carregamento de dados dos autores   

28.2 Deve permitir inserção e criação de banco de modelos   

28.3 Possuir busca inteligente pelas menções dos campos citados   

28.4 Deve permitir extração de dados para B.I   

28.5 Deve permitir a menção de contatos externos ou usuários internos   

28.6 Possuir relatório financeiro do volume de contratos e suas tipologias   

28.7 Possuir o Ciclo de Vida do Contato correlacionando seus aditivos   

28.8 Possuir Assinatura Digital em lote   
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28.9 Deve permitir o controle de prazos   

28.10 Deve permitir o cadastro de campos   

28.11 Possuir a gestão de usuários conforme permissionamentos concedidos   

28.12 Possuir classificação de responsáveis vinculados aos contratos   

28.13 Não deve possuir limite de Documentos   

28.14 Não deve possuir limite de Signatários   

28.15 Não deve possuir limite de Assinaturas   

29 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO   

29.1 
Módulo para recebimento de inscrições em Processo Seletivo Simplificado ou 
aplicações em vagas e/ou outras oportunidades da Faculdade; 

  

29.2 
Deve possibilitar discriminação dos requisitos da inscrição por meio da exibição 
de texto associado a cada do assunto; 

  

29.3 
Na Central de Atendimento, o candidato pode se cadastrar de modo a continuar o 
processo e efetuar a inscrição; 

  

29.4 
Deve possibilitar configurar modelo de documento (template de ficha de inscrição) 
para cada assunto do Processo Seletivo Simplificado, a ser carregado 
automaticamente para preenchimento do requerente; 

  

29.5 

Deve possibilitar configurar campos personalizados para cada assunto, para ser 
preenchido pelo requerente no momento do registro da demanda, permitindo 
assim adaptar às necessidades específicas de cada tipo de Processo Seletivo 
Simplificado (Professor Contratado, Estagiários etc). 

  

29.6 
Deve possibilitar envio de resposta por usuários internos para os contatos 
externos que realizaram a inscrição; 

  

29.7 Deve possibilitar exportar informações das inscrições realizadas em formato CSV.   

30 APROVAÇÃO E VERSIONAMENTO DE ASSINATURAS   

30.1 
Deve permitir analisar/revisar documentos em formato PDF, com anotações 
diretamente nos documentos; 

  

30.2 Deve permitir carimbar documentos de forma eletrônica;   

30.3 
Deve permitir marcar o processo como deferido (aprovado) ou indeferido 
(reprovado); 

  



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 19/2021    
 

30.4 
Deve permitir assinar documentos com certificado digital, diretamente na 
plataforma, sem custos adicionais e sem limite de quantidade de documentos ou 
assinaturas; 

  

30.5 

Cadastro de atendimento presencial diretamente com o(s) colaborador(es) da 
Faculdade, acompanhado dos documentos físicos (neste caso a Faculdade 
providenciará scanner para digitalização dos documentos) ou em formato digital 
disponibilizados em dispositivos móveis de armazenamento (pen drive ou 
similares); 

  

30.6 
Permissão aos usuários externos de enviar documentos de forma eletrônica, em 
formato de grande porte, com capacidade expandida para até 64MB por arquivo 
e/ou 512MB no total; 

  

30.7 
Os usuários externos só poderão protocolar seus pedidos se anexarem e 
classificarem todos os documentos obrigatórios, definidos previamente pela 
Faculdade; 

  

30.8 

Usuários externos poderão consultar o andamento dos processos com total 
transparência: visualizam dia e horário que foi protocolado, em quais setores já 
tramitou, quem analisou os documentos, qual o parecer dos analistas, assim 
como o histórico do andamento do processo a partir da URL ou outro identificador 
sem a exigência de login; 

  

30.9 

Usuários internos também poderão visualizar se os usuários externos receberam 
os documentos, visualizaram, quantas vezes visualizaram ou ainda se baixaram 
os arquivos anexados no pedido de análise, garantindo a transparência para 
todos os envolvidos; 

  

30.10 
Deve possibilitar inclusão de requerimentos e formulários, previamente 
fornecidos, tanto para preenchimento na própria plataforma quanto para 
download; 

  

30.11 
Plataforma deve permitir que os anexos sejam analisados individualmente, 
permitindo ao analista aceitar ou recusar o documento. Se recusado, o analista 
deve redigir texto explicativo sobre o motivo do indeferimento; 

  

30.12 
A cada documento recusado, uma cópia deverá ser enviada ao usuário externo 
no email informado no cadastro, para que este possa ajustar e reenviar para 
análise; 

  

30.13 
Analista poderá escrever textos, inserir figura geométricas, linhas e traços, marca 
texto, inserir carimbos e anotações, da mesma forma como procedia no papel, 
sobre os documentos revisados; 

  

30.14 

O progresso da realização da análise deverá ser salvo no Servidor Cloud em 
tempo real, sem a necessidade de qualquer ação do analista responsável, 
permitindo que este reinicie a análise em outro momento oportuno, além de 
assegurar proteção contra interrupções como quedas de energia ou outros 
problemas técnicos que possam ocorrer no hardware do analista; 

  

30.15 
Em cada nova análise, seja aceitando ou recusando anexo, o arquivo original 
deverá ser mantido inalterado. O arquivo que foi analisado deve ficar com o título 
aceito ou recusado; 

  

30.16 Todos os anexos ficam disponíveis para download, caso o analista necessite;   

30.17 
Deve haver a possibilidade externo e o usuário interno acompanharem o 
progresso do processo de forma temporal: na tela do processo, onde as 
movimentações mais antigas aparecem acima, e as novas entram abaixo; 
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30.18 

A plataforma deve permitir assinar digitalmente os documentos anexados com a 
geração de código verificador e QR Code (consultar as informações protocoladas 
e a integridade dos arquivos e dados do processo), procedimento este final da 
aprovação dos projetos; 

  

30.19 

Caso necessário, pode-se imprimir todo o processo, apresentando todas as 
informações e tramitações inseridas no processo, tais como: Código identificador 
do processo, miniatura de todos os arquivos anexados no processo, informações 
inseridas pelo usuário junto de suas versões, data de inserção, quem inseriu a 
informações, histórico de todas as ações executadas, histórico de trâmite, data e 
horário dos que já visualizaram. 

  

31 PASTA FUNCIONAL (PRONTUÁRIOS)   

31.1 
Deve possibilitar anexar documentos digitalizados com campos para inclusão de 
informações de classificação; 

  

31.2 Deve possibilitar associar os contatos já cadastrados na base aos documentos;   

31.3 Deve possibilitar busca nos campos de classificação de documentos;   

31.4 Deve possibilitar listar todos os documentos de um contato;   

31.5 
Deve possibilitar assinatura digital do documento digitalizado (PDF) utilizando 
certificado ICP-Brasil; 

  

31.6 Deve possibilitar consulta externa por código.   

31.7 
Deve possibilitar incluir o documento digitalizado em outro documento 
(apensamento) da plataforma no momento da inclusão. 

  

31.8 
Deve possibilitar inserir arquivos digitalizados via API através de multifuncionais 
compatíveis com esta leitura com esta funcionalidade. 

  

32 CHAMADOS TÉCNICOS   

32.1 
Deve permitir abertura de chamados técnicos (tickets) de modo a serem 
encaminhados a setores específicos da Faculdade; 

  

32.2 
Deve permitir configuração permitindo que usuários externos abram chamados e 
estes sejam encaminhados aos setores responsáveis; 

  

32.3 
Deve permitir um usuário que está no setor que recebe as demandas abrir o 
chamado em nome de outro usuário; 

  

32.4 
Deve permitir adicionar respostas e encaminhar o chamado para outros setores 
da Faculdade; 

  

32.5 

Deve permitir cadastrar assuntos específicos para os chamados, como por 
exemplo: Chamados de TI, Chamados da Manutenção, Chamados da 
Comunicação Social e permitir configurar roteamento automático (distribuição do 
chamado para setores pré-definidos); 
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32.6 
Vincular do número de patrimônio (caso aplicável), na abertura do chamado 
técnico; 

  

32.7 Deve permitir geração de folha de rosto na abertura do chamado;   

32.8 Deve permitir anexar arquivos no chamado e em suas movimentações;   

32.9 
Deve permitir inserir tabelas no corpo do texto do chamado, bem como 
formatação simples: negrito, itálico, sublinhado, listas, links e alinhamento 

  

33 GUIA DE SERVIÇOS   

33.1 
Deve permitir ter uma página pública na Central da Atendimento com índice dos 
serviços e também busca pelo título do serviço; 

  

33.2 Deve permitir criar, editar e suspender serviços do Guia de Serviços;   

33.3 Deve permitir definir hierarquia para os serviços presentes no Guia de Serviços;   

33.4 
Deve permitir descrever os serviços presentes no Guia de Serviços através de um 
editor de texto com opções de formatação simples; 

  

33.5 
Deve permitir definir setor responsável por um serviço do Guia de Serviços, bem 
como a descrição deste serviço; 

  

33.6 
Deve permitir associar um Serviço do Guia a um assunto de Protocolo ou 
Ouvidoria, desta forma é aberta a solicitação externa e a mesma deve ser 
tramitada dentro da plataforma. 

  

34 MALA DIRETA   

34.1 
Deve possibilitar envio de comunicados por e-mail, onde vários contatos externos 
recebem a informação de uma vez; 

  

34.2 
Deve permitir criação listas de contatos externas e posterior envio para todos os 
membros desta lista; 

  

34.3 

Deve conter sistema de captura automática de mensagens de e-mails 
respondidos, sendo que se um destinatário responder uma notificação automática 
enviada por e-mail pela plataforma, sua resposta é incluída no documento em 
formato de despacho no Ofício Circular, facilitando assim a interação com os 
destinatários; 

  

34.4 
Retorno sobre os e-mails enviados, entregues e lidos por meio de status exibido 
dentro do próprio Ofício Circular; 

  

34.5 Deve possibilitar arquivamento do ofício circular enviado   

35 RELATÓRIOS E GRÁFICOS   

35.1 Relatórios de Produtividade   

35.1.1 
De acordo com a utilização da ferramenta, deverão ser gerados automaticamente 
indicadores e estes serão apresentados aos gestores devidamente autorizados, 
contendo: 
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35.1.2 Eficiência: porcentagem de resolução de documentos do setor.   

35.1.3 
A plataforma deve possuir indicador que apresente porcentagem de leitura dos 
documentos recebidos do setor. 

  

35.1.4 
Deve possuir a capacidade de comparar o gráfico geral da faculdade(média de 
todos os setores) com um setor em específico. 

  

35.1.5 
Relatório de Uso, por setor. Uma listagem de todos os usuários na ferramenta e 
sinalizados visualmente por última data de acesso. 

  

35.1.6 
Possuir relatório com listagem de uso da plataforma para Gestores, onde seja 
possível identificar em grupos as pessoas que mais acessam a ferramenta. 

  

35.2 Monitoramento    

35.2.1 
Deve ser possível o acompanhamento em tempo real das estatísticas e visão 
geral de uso da ferramenta. 

  

35.2.2 
Permitir auditoria de uso, todas as ações dos usuários devem ser registrados e 
com fácil acesso ao Administrador. 

  

35.2.3 
Deve possuir visão geral da Faculdade: em quais setores as demandas não estão 
sendo resolvidas, lidas ou gargalos. 

  

35.2.4 
Deve possibilitar acompanhamento, setor por setor, de quais usuários estão 
acessando a plataforma; 

  

35.2.5 
Deve possibilitar identificação por cores de usuários que acessaram nos últimos 2 
dias, última semana e mais de 30 dias. 

  

35.2.6 
Deve haver gráfico indicativo, que mostre a quantidade de documentos abertos 
por dia, nos últimos 30 dias. 

  

35.4 Gráficos gerais   

35.4.1 Deve permitir escolha de período para geração dos gráficos;   

35.4.2 
Deve permitir a geração de gráficos quantitativos dos documentos presentes na 
Faculdade; 

  

35.4.3 
Deve permitir a geração de gráfico demonstrativo de setores que mais participam 
de documentos de certo tipo; 

  

35.4.4 

Deve permitir a geração de gráfico demonstrativo por situação dos documentos: 
Em aberto, parcialmente resolvido (quando ao menos um setor presente no 
documento o resolveu), totalmente resolvido (quando todos os setores o 
resolveram). 

  

C QUALIFICAÇÃO TÉCNICA    

1 

A proponente deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado ou certidão, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual conste:  
I) o nome da proponente;  
II) período contratual; 
III) valor da contratação, preferencialmente; 
IV) identificação da pessoa jurídica emitente, bem como o nome, o cargo do 
signatário e o telefone para contato. 
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2 

O(s) atestado(s) de serviços similares ao objeto da licitação deve(m) demonstrar 
que a empresa prestou serviços correspondentes a 60% (sessenta por cento) da 
execução pretendida, de acordo com a Súmula 24 do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, ou seja 60% (sessenta por cento) da quantidade de 
usuários solicitados, fixados no Anexo I – Termo de Referência. 

  

3 
O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente 
bem como o nome, o cargo do signatário e telefone para contato. 

  

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 cidadã no atestado), para certificação da 
veracidade das informações prestadas acima pela empresa Licitante.  

  

D PROVA DE CONCEITO – POC (PROOF OF CONCEPT)   

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. 

  

2 

Forma de avaliação da POC: durante a POC o Anexo I será utilizado como 
checklist, devendo ser preenchido no ato da demonstração, na coluna lateral 
direita ao item descrito os termos: "atende" ou "não atende".  
 
O critério adotado para avaliação na Prova de Conceito é o de atendimento, no 
ato da apresentação, de um percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) das 
funcionalidades da plataforma, descritas no Termo de Referência – Anexo I, 
objetivamente, como “Atende” e até 40% (quarenta por cento) como “Não Atende 
- Customização”, a serem conferidas no ato da prova de conceito, através da 
demonstração do sistema, constatando-se ou não a existência e o funcionamento 
das funcionalidades exigidas.  
 
Com base nos critérios objetivos de avaliação citados no subitem 9.2.1 e 
conceituados nos subitens 9.2.1.2 e 9.2.1.3, serão analisadas as funcionalidades 
do sistema de informática, pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-
1.5) da Faculdade, com foco na avaliação dos pontos do item B do Termo de 
Referência – Anexo I - “Descrição dos serviços técnicos”. 
 
Para os itens que não atendem (dentro de um máximo de 40% do Anexo I) a 
empresa deverá desenvolver e entregar dentro do prazo de implantação, 
excluindo-se desta possibilidade de desenvolvimento posterior os pontos citados 
dentro do item "B - Descrição dos serviços técnicos" os quais, devem ser 
apresentados obrigatoriamente em pleno funcionamento no ato da POC. 

  

3 
A POC será realizada após a data da licitação, para aferir atendimento às 
especificações técnicas que, caso não atendidas, implicará em desclassificação e 
passagem ao próximo colocado. 

  

4 PRAZO PARA ELABORAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA POC:   

5 

A POC terá uma duração máxima de até 2 (dois) dias úteis, dentro do horário 
comercial (das 9h às 17h). Dentro desse prazo, a Licitante deverá efetuar a 
comprovação do atendimento de todos os itens listados no Item B – Descrição 
dos Serviços Técnicos. 
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6 

A empresa terá até as 17 horas do segundo dia para concluir a POC e realizar 
sua(s) demonstração(ões) (utilizando-se o Google Meet como instrumento de 
gravação) na Faculdade (a critério da Faculdade devido ao período de 
enfrentamento da COVID-19). 

  

7 
A(s) demonstração(ões) serão gravadas e arquivadas, em formato de vídeo e/ou 
imagens para garantir a instrução e comprovação do processo. 

  

8 
A avaliação da plataforma apresentada pela licitante vencedora será realizada 
pela Coordenação de TI da Faculdade. 

  

9 
Somente participará da fase de demonstração à empresa vencedora da etapa de 
lance e devidamente habilitada. 

  

10 
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. 

  

11 O Representante da LICITANTE deverá estar presente durante a diligência.   

12 
Não será permitido o uso de apresentações em slides ou vídeos, devendo a 
apresentação ser exclusivamente por meio da plataforma em ambiente Web 
durante a realização da prova de conceito. 

  

13 

 

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 60% (sessenta por cento) das 
funcionalidades da plataforma descritas no Termo de Referência – Anexo I, 
objetivamente, como “Atende” e até 40% (quarenta por cento) como “Não Atende 
- Customização”. 
 
Para os itens que não atendem (dentro de um máximo de 40% do Anexo I) a 
empresa deverá desenvolver e entregar dentro do prazo de implantação, 
excluindo-se desta possibilidade de desenvolvimento posterior os pontos citados 
dentro do item "B - Descrição dos serviços técnicos" os quais, devem ser 
apresentados obrigatoriamente em pleno funcionamento no ato da POC. 
  

  

E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS E PROPRIEDADE DOS DADOS   

1 

A empresa contratada deverá garantir a migração total dos dados (processos, 
memorandos, atas, ofícios, circulares, pareceres) da plataforma atualmente 
utilizada para a nova plataforma, a ser paga em parcela única após a conclusão, 
sendo preservados os trâmites/fluxos processuais desenhados, numeração de 
processos etc. 

  

2 
A contratada deverá colher os requisitos necessários, analisar os processos 
internos, adequá-los da melhor forma à plataforma e capacitar usuários sobre 
documentos eletrônicos. 

  

3 
A contratada deverá migrar os documentos já digitalizados na plataforma 
atualmente utilizada pela Faculdade, garantindo a integridade dos dados. 

  

4 
A contratada deverá firmar compromisso em não utilizar as informações 
confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou 
unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros. 
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5 

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

  

6 

Todos os dados são de exclusiva propriedade da Faculdade e deverão ser 
disponibilizados na integralidade sempre que solicitados em formato digital e sem 
qualquer custo. A empresa cotratada deve se responsabilizar pelo mantenimento 
e guarda segura destes dados, excluindo-se a responsabilidade sobre o conteúdo 
dos mesmos. 

  

7 

Em caso de rescisão contratual e/ou solicitação dos dados, deverá ser 
disponibilizado acesso para realizar a transferência dos arquivos dos servidores 
seguros para que hospedam o serviço para ambiente seguro da Faculdade, por 
tempo determinado. Estes arquivos consistem nos dados gerados na plataforma, 
bem como seus anexos. 

  

8 

Os módulos e funcionalidades da plataforma poderão ser implantados de forma 
parcial, estando o pagamento de suporte e locação mensal, condicionados à 
liberação de uso do referido módulo/funcionalidade, o qual será comprovado após 
homologação de uso pelo Sr. Coordenador de Tecnologia de Informação. 

  

F SUPORTE E MANUTENÇÃO   

1 
O suporte deverá ser oferecido sem custos e de forma ilimitada, via sistema de 
atendimento e respostas acessadas por e-mail ou em formato de chat. 

  

2 
O suporte deverá estar disponível de segunda a sexta, minimamente das 9h às 
19h. 

  

3 
Deverá ser fornecida sempre a última versão da plataforma. Devendo a 
atualização ocorrer sem nenhuma interrupção no serviço. 

  

4 
Serão permitidas janelas de manutenção programada nos servidores de 
hospedagem, desde que alertadas com no mínimo 1 semana de antecedência. 

  

5 A manutenção poderá ser cobrada de forma mensal.  

G TREINAMENTO   

1 Treinamento Remoto - EAD   

1.1 
A empresa contratada deverá disponibilizar material de treinamento em formato 
de vídeo, organizado em módulos, apresentando como utilizar a plataforma e 
suas funcionalidades; 

  

1.2 
A plataforma disponibilizada de ensino a distância (EAD) para apresentação do 
material em vídeo deve controlar quais aulas foram assistidas, de maneira a 
identificar que o conteúdo programático foi integralmente acessado pelo usuário; 

  

1.3 
É desejado que a plataforma de ensino a distância (EAD) seja integrada com a 
aplicação, exibindo o progresso em formato percentual e absoluto do usuário 
no(s) curso(s) em que estiver matriculado; 

  

1.4 
A plataforma de ensino a distância (EAD) deve controlar a ordem em que as aulas 
são assistidas, visando assim garantir que o conteúdo seja repassado conforme 
planejamento do instrutor; 

  

1.5 
A plataforma de ensino a distância (EAD) deve possibilitar que o usuário assista 
novamente as aulas; 
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1.6 
A plataforma de ensino a distância (EAD) deve aplicar avaliação ao final do curso, 
com questões objetivas, sendo que a nota deve ser exibida ao término 

  

1.7 
Deverá ser emitido um certificado eletrônico de conclusão do(s) curso(s) em 
formato PDF, onde deve obrigatoriamente constar o conteúdo programático 
apresentado e a carga horária do(s) curso(s). 

  

1.8 
O treinamento poderá ser cobrado sob demanda (por usuário) após execução do 
mesmo.  
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ANEXO II 

PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2021 
 

 PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 19/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de direito de 
uso de Sistema Integrado de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental com Assinatura 
Eletrônica e Central de Atendimento, pelo período de 12 (doze) meses. 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE 

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF: RG: 

ENDEREÇO:  

CEP: FONE: CELULAR: FAX: 

E-MAIL:  CNPJ/MF: 
 

ATENÇÃO: 
 

Serão desclassificadas as propostas comerciais: 
 

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 indicar preços unitários, preços totais, preço total global e/ou de qualquer 
modo deixarem de precificar algum item estabelecido no Anexo II; 

 

(*) Havendo equívoco de cálculo, diferença de valor ou disparidade entre os preços unitários, 
preços totais e/ou preço total global, prevalecerá o preço total global para fins de proposta. 
 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, SENDO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 

Item Quantidade Unidade Descrição 
Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

1 

180 Usuários 
Licença(s) de uso / cessão de uso de todas as 

funcionalidades do sistema para todos os 
usuários*, conforme item B 

R$ == ** R$ == 

1 Unidade Migração de dados, conforme item E R$ == R$ == 

12 Mês Serviços de manutenção, conforme item F R$ == R$ == 

1 Unidade 
Treinamento inicial das funcionalidades 

descritas, conforme item G 
R$ == *** R$ == 

 

PREÇO TOTAL GLOBAL: R$ == 

 

*A ativação das licenças ocorrerá de acordo com as necessidades da Faculdade facultada a ativação parcial ou 
total das licenças licitadas, iniciando-se com o mínimo de 120 (cento e vinte) licenças ativas, sendo que o restante 
das licenças não ativas, deverão ser cobradas, sob demanda, apenas se utilizadas (conforme Item B, 1.1. das 
especificações técnicas). 
** Valor mensal por usuário. 
*** Valor por usuário.  
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DECLARAMOS, expressamente, que nos sujeitamos e aceitamos todas e quaisquer exigências 
estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 1/2021 e seus respectivos Anexos, inclusive normas, 
prazos e garantia, quando houver, tendo a presente proposta a validade de == (==) dias (mínimo de 
60 dias), contados da data designada para a sua apresentação: ===. 
 
DECLARAMOS, expressamente, na Proposta Comercial, sob as penas da lei, de que os serviços 
ofertados atendem a todas as especificações do Anexo I. 
 
DECLARAMOS, sob as penas da lei, que o serviço ofertado atende a todas as especificações do 
Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 1/2021 e normas pertinentes ao 
objeto licitado. 
 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  
                          RG nº=== 
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ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO  
 

CONTRATO Nº ==/2021 DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE 
SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO 
INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL 
COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE 
ATENDIMENTO. 

 

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

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 

Prestação de serviços de cessão de direito de uso de Sistema Integrado de Comunicação 
Interna, Externa, Gestão Documental com Assinatura Eletrônica e Central de Atendimento, pelo 
período de 12 (doze) meses.  
 

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

a) Edital de Pregão Presencial nº 1/2021; 
b) Proposta Comercial de == de == de 2021, inserta às fls. ==/== do processo de compra e/ou 
serviço nº 19/2021; 
c) Ata da Comissão de Julgamento de Licitações da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, inserta às fls.==/== do processo de compra e/ou serviço nº 19/2021; 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

A presente contratação é formalizada com fundamento na Lei 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. 
 

Parágrafo único. Os serviços serão prestados mediante execução indireta pelo regime de 
empreitada por preço unitário. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
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 (Anexo XI) e eventuais aditamentos de prazo, e, quando em 
pecúnia, será atualizada monetariamente. 
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§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.   
 
§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 QUARTA 
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Pela prestação dos serviços discriminados na Cláusula Primeira, a FACULDADE pagará à 
CONTRATADA a quantia total estimada de R$ == (==), conforme Proposta Comercial de == de 
== de 2021 (fls. ==) do processo de compra e/ou serviço nº 19/2021), dividida em: 
 
a) R$ == (==) mensais por usuário, sob demanda, pela cessão de direito de uso de todas as 
funcionalidades do sistema integrado, totalizando o valor estimado de R$ == (==) para 120 
(cento e vinte) usuários ativos; 
 
b) R$ == (==) mensais por usuário, sob demanda, pela cessão de direito de uso de todas as 
funcionalidades do sistema integrado, totalizando o valor estimado de R$ == (==) para 60 
(sessenta) usuários previstos; 
 

c) R$ == (==) em parcela única, pela migração de dados para o sistema integrado, após sua 
conclusão; 
 

d) R$ == (==)  mensais, para os serviços de manutenção do sistema integrado; 
 

e) R$ == (==) por usuário, sob demanda, pelo treinamento inicial das funcionalidades do sistema 
integrado, após sua execução, totalizando o valor estimado de R$ == (==) para 180 (cento e 
oitenta) usuários previstos. 
 
§1º Os pagamentos serão realizados após o recebimento definitivo dos serviços prestados, 
estando subordinados à correspondente medição e condicionados: 
 
a) à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exigível nos casos previstos em lei, a qual só 
deverá ser emitida após o recebimento definitivo dos serviços correspondentes; e 
 
b) à atestação do Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da FACULDADE.  
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§2º. O Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da FACULDADE terá o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para atestar a Nota Fiscal Eletrônica, computados a partir do dia seguinte ao 
seu recebimento, certificando que, além de os serviços terem sido realizados em conformidade 
com o Anexo I - Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 1/2021, com o presente 
Contrato, e com a Proposta Comercial, o documento fiscal se encontra de acordo com os valores 
e condições contratados.   
 
§3º. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, computados a partir da 
data de atestação emitida pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da 
FACULDADE. 
 
§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 imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere este 
parágrafo, independentemente de notificação.  
 
§7º. Os pagamentos eventualmente efetuados com atraso, por responsabilidade exclusiva da 
FACULDADE, terão seus valores atualizados monetariamente pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for 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 do pagamento, 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 respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DO RECEBIMENTO E SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES 

 
Os serviços prestados serão recebidos pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-
1.5) da seguinte forma: 
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a) Provisoriamente, mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX do 
Edital de Pregão Presencial nº 1/2021), após o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica, conferindo 
se os serviços foram prestados de acordo com as especificações e descrições contidas no 
Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 1/2021, e nas normas 
aplicáveis à espécie;  
 
a.1) O Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX do Edital de Pregão Presencial nº 1/2021) 
será emitido no prazo de até 3 (três) dias úteis, computados após a comunicação escrita da 
Contratada de que os serviços que integram a correspondente fase foram finalizados. 
 
a.2) Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX do Edital de Pregão 
Presencial nº 1/2021), o Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5)  procederá à 
inspeção dos serviços prestados, para fins de recebimento definitivo, a ser efetuada em prazo 
não superior a 15 (quinze) dias corridos, computados a partir do dia útil seguinte à emissão do 
Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX do Edital de Pregão Presencial nº 1/2021); 
 
a.3) O(s) serviço(s) prestado(s) e/ou materiais empregados que apresentar(em) irregularidade, 
falha, vício e/ou defeito de qualquer natureza ou estiver(em) em desacordo com as 
especificações do Anexo I e/ou normas aplicáveis à espécie, serão reportados em Termo 
Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo X do Edital de Pregão Presencial nº 1/2021), 
devendo, pois, ser(em) corrigido(s)/substituído(s) pela CONTRATADA, mantido o preço 
inicialmente ofertado, no prazo fixado pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) 
 
a.4) O Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) recusará os serviços que, após a 
inspeção técnica, não apresentar(em) conformidade com as especificações mínimas constantes 
deste Instrumento, notadamente do Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão 
Presencial nº 1/2021, e/ou normas aplicáveis à espécie, quando a CONTRATADA se recusar a 
corrigi-los no prazo determinado; 
 
a.5) Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para o efetivo atendimento do objeto 
adjudicado, tais como transporte, seguros, garantia, tributos, mão-de-obra total e qualificada, 
encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive as decorrentes da recusa de serviços e/ou 
materiais que não atenderem ao Edital, ao Contrato, às normas aplicáveis à espécie e/ou à 
Proposta Comercial ou por apresentarem irregularidade, falha, vício e/ou defeito decorrentes de 
sua execução; 
 
a.6) Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito e 
protocolizados na Coordenadoria de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da FACULDADE, 
antes do vencimento do prazo, devidamente justificados pela CONTRATADA, para serem 
submetidos à apreciação da FACULDADE; 
 
a.7) Considerar-se-á mora quando a CONTRATADA não corrigir a falha, vício, irregularidade 
e/ou defeito no prazo assinalado, computada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do 
prazo. 
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b) Definitivamente, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XI do 
Edital de Pregão Presencial nº 1/2021), quando, após a verificação dos serviços prestados, 
observado o prazo previsto na alínea a.2, constatar-se que estão em consonância com as 
especificações exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 1/2021, neste Contrato, nas normas 
aplicáveis à espécie e na Proposta Comercial e, na hipótese prevista na alínea a.3, tiverem sido 
sanadas todas as irregularidades, falhas ou defeitos apontados pela FACULDADE; 
 
b.1) Em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento definitivo, a FACULDADE comunicará a 
CONTRATADA do(s) serviço(s) e valor(es) aprovado(s) e autorizará a emissão da 
correspondente nota fiscal; 
 
b.2) As notas fiscais deverão ser emitidas pela CONTRATADA e apresentadas no prazo de 3 
(três) dias úteis, contados da comunicação da FACULDADE, que poderá se dar por ofício ou e-
mail.  
 
b.3) O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XI) será enviado à Contratada por e-mail ou 
ofício, no prazo de até 3 (três) dias úteis de sua emissão. 
 
b.4) O recebimento definitivo não exime a Contratada de falhas, irregularidades, defeitos e/ou 
dissonâncias que só forem acusadas pela Faculdade posteriormente, observados os prazos 
legais/contratuais de garantia e de responsabilidade civil. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das indicadas no Anexo I - Termo de 
Referência do Edital de Pregão Presencial nº 1/2021: 
 
I- assinar o Termo de Ciência e de Notificação, nos termos da Instrução Normativa nº 1/2020 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
 
II- prestar os serviços de acordo com as especificações do Anexo I do Edital de Pregão 
Presencial nº 1/2021, nos termos deste Contrato, da Proposta Comercial de fls. ==/== do 
processo de compra e/ou serviço nº 19/2021;  
 
III- atender pronta e rigorosamente as solicitações e orientações da FACULDADE; 
 
IV- responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à FACULDADE ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste Contrato, inclusive por acidentes de 
trabalho, os quais não serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento 
exercido pela FACULDADE, correndo às expensas da CONTRATADA os ressarcimentos e 
indenizações devidas; 
 
V- responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de 
seguros, de transportes e taxas de administração, bem como despesas e obrigações financeiras 
de qualquer natureza resultantes da execução deste Contrato; 
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VI- aceitar, nas mesmas condições iniciais, os acréscimos ou supressões nos termos do artigo 
65 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
VII - 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 de 
qualquer vínculo com a FACULDADE, sendo certo que a CONTRATADA responderá pelo 
pessoal técnico e operacional destas empresas terceiras, bem como por prejuízos e danos 
eventualmente causados por estas; 
 
VIII- manter durante a vigência deste Contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação, comunicando qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa ou na localização de 
seu estabelecimento; 
 
IX- refazer, às suas expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado 
pela FACULDADE; 
 
X- observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização 
dos serviços, os quais são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que responderá em 
seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores; 
 
XI- a inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere à FACULDADE a responsabilidade de seu pagamento, nem é capaz de 
onerar o objeto, e, inclusive autorizará a rescisão deste Contrato; 
 
XII- antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar à FACULDADE a relação 
dos colaboradores, funcionários e prepostos que laborarão nos serviços aqui contratados, 
indicando a função ou atividade de cada um, bem como seus documentos trabalhistas; 
 
XIII- comunicar à FACULDADE sobre a ocorrência de qualquer anormalidade ou irregularidade 
na execução do Contrato; 
 
XIV- comunicar e justificar formalmente à FACULDADE sobre eventuais motivos que impeçam a 
execução do Contrato; 
 
XV- indenizar a FACULDADE pelos prejuízos que a esta causar com o descumprimento total ou 
parcial do Contrato; 
 
XVI- executar, dentro da melhor técnica e qualidade, o objeto adjudicado, sanando, com 
prontidão, falhas, irregularidades, vícios e/ou defeitos eventualmente verificados; 
 
XVII- apresentar à FACULDADE, quando solicitados, os comprovantes de pagamentos de 
salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias relativas aos empregados alocados na prestação dos serviços contratados; 
 
XVIII- não utilizar mão de obra menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 19/2021    
 

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; 
 
XIX- 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. 
 
§1º. A CONTRATADA será responsável por eventuais multas, sanções ou indenizações pagas 
pela FACULDADE em decorrência de irregularidades na prestação dos serviços contratados.  
 
§2º. 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.  
 
§3º. O recebimento definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA 
por vícios de quantidade ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no 
Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 1/2021 ou pelos órgãos reguladores. 
 
§4º. Os serviços a serem realizados deverão obedecer às Normas reconhecidas, em suas 
últimas revisões, tais como: 
  
a) Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;  
 
b) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, leis, decretos, regulamentos e 
dispositivos legais emitidos pelas autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e 
Federal e pertinentes à execução dos serviços ora contratados. 
 
§5º Possíveis inspeções realizadas pela FACULDADE sobre os serviços não eximem e nem 
diminuem a responsabilidade da CONTRATADA, que é integral, por riscos e danos causados a 
pessoas físicas e/ou jurídicas, por si ou terceiros, como consequência direta ou indireta dos 
serviços prestados à FACULDADE. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS OBRIGAÇÕES DA FACULDADE 

 
São obrigações da FACULDADE: 
 
I- acompanhar e fiscalizar, sob o aspecto qualitativo e quantitativo, a execução do Contrato por 
meio do Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5); 
  
II- efetuar o pagamento dentro do prazo e das condições contratuais; 
 
III- notificar, por escrito ou e-mail, a ocorrência de irregularidades durante a execução do objeto. 
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IV- acompanhar o prazo de validade das certidões exigidas no procedimento licitatório e que 
atestam a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, referida no artigo 29 da Lei 
Federal nº 8.666/93, 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) Certidões de regularidade de débitos 
com a Fazenda Municipal da sede ou do domicílio da licitante; e) Certidão relativa à negativa de 
distribuições de pedidos de falência, concordatas, recuperações judiciais e extrajudiciais; f) 
Certidão de apenados expedida pelo TCESP; g) Certidão negativa de licitantes inidôneos, 
expedida pelo TCU; e h) Comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica 
(CNPJ/MF).  As certidões que não puderem ser emitidas de modo eletrônico deverão ser 
exigidas da CONTRATADA, estabelecendo-se prazo razoável para apresentação.  
 

CLÁUSULA OITAVA 
DO PRAZO E DA RESCISÃO 

 

O presente Contrato é firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em == de === de 
2021 e encerrando-se em == de === de 2022, podendo ser prorrogado a critério exclusivo da 
FACULDADE, mediante Termo Aditivo, nas hipóteses autorizadoras legais. 
 

§1º. Prorrogado o prazo contratual, decorrido o prazo de 12 (doze) meses e, mediante 
requerimento expresso da CONTRATADA, os preços poderão ser reajustados, adotando-se 
como indexador a variação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC/IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) ou pelo Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 12 
(doze) meses. 
 

§2º. A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência da FACULDADE não 
gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização, salvo as legais e 
expressamente previstas. 
 

§3º. 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 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

§4º. Na rescisão amigável observar-se-á o disposto no artigo 79, inciso II e § 1º, da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 
8.666/93.  
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§1º. Comete infração administrativa, sem prejuízo do quanto previsto no artigo 78 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação: 
 
a) inexecutar 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 da 
contratação, 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 do Contrato.  
 
b.3) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor  contratual remanescente, 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 do contrato. 
 
§3º. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções (não 
está no edital, e, tratando-se de inexecução parcial, a FACULDADE poderá autorizar ou não a 
continuidade dos serviços. 
 
§4º. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e 
de declaração de inidoneidade, nos termos das Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/93.  
 
§5º. 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. 
 
§6º. 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. 
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§7º. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
§8º. 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. 
 
§9º. A aplicação das penalidades não impede a FACULDADE de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA. 
 
§10. 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. 
 
§11. 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. 
 
§12. Considerar-se-á em mora quando a CONTRATADA não substituir ou não refizer o serviço 
no prazo assinalado, computada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo. 
 
§13. A Faculdade poderá considerar o ajuste totalmente inexecutado se o atraso for superior a 
10 (dez) dias corridos, ou poderá autorizar sua continuidade, ainda que em atraso. 
 
§14. 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. 
 
§15. A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 
adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa de 10% (dez por 
cento) do valor adjudicado. 
 
§16. A ausência de complementação da garantia contratual, quando for o caso, inclusive por 
descumprimento do disposto nos §§ 3º, 4º e 5º da cláusula terceira deste Contrato, sujeitará a 
CONTRATADA ao pagamento da multa de 5% (cinco vírgula cinco por cento) do valor 
contratado. A ausência de renovação da garantia, quando for o caso, sujeitará a Contratada ao 
pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor contratado. 
 
§17. Os valores relativos às multas aplicadas, quando possível, serão descontados da garantia, 
quando esta for 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 em 30 
(trinta) dias, contados do despacho que determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
§18. Os valores relativos às multas aplicadas, referentes aos §§ 14, 15 e 16, serão cobrados por 
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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.  
 
§19. As multas devidas e/ou prejuízos causados à FACULDADE inadimplidos, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
 
§20. A CONTRATADA responderá pela diferença entre os valores contratados e os pagos pela 
FACULDADE, caso esta tenha que contratar o objeto a que se refere este Contrato, de forma 
emergencial, por inexecução parcial ou inobservância das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, em decorrência do presente ajuste. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DO VALOR DO CONTRATO 

 
Dá-se ao presente Contrato o valor de R$ == (==) e as despesas com a sua execução correrão 
por conta da dotação orçamentária nº 28.80.00.12.122.0016. 2009.3.3.90.40.00. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Este Contrato regula-se pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 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 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, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2021. 

 
 
 

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

Diretor  
 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1.______________________________  2._______________________________ 
Nome:  Nome: 
RG nº   RG nº  
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(Contratos) 

 
CONTRATANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
CONTRATADA: === 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): ==/2021 
OBJETO:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de direito 
de uso de Sistema Integrado de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental com 
Assinatura Eletrônica e Central de Atendimento, pelo período de 12 (doze) meses.  
 
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. 
 
  

São Bernardo do Campo, == de === de 2021. 
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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: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
CNPJ Nº: 59.108.100/0001-89 
CONTRATADA: == 
CNPJ Nº: == 
CONTRATO/ORDEM N° (DE ORIGEM): ==/2021 
DATA DA ASSINATURA: ==/==/2021 
VIGÊNCIA: ==/==/2021 a ==/==/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de 
direito de uso de Sistema Integrado de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental 
com Assinatura Eletrônica e Central de Atendimento, pelo período de 12 (doze) meses.  
VALOR: R$ == (==) 
 
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 
os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 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 == de 2021. 
 
 
 

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

Diretor 
rodrigo.barbosa@direitosbc.br 

diretoria@direitosbc.br 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO  
 

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 não possui nenhum fato impeditivo para contratar com o Poder Público e 

submete-se a todas as exigências do Edital de Pregão Presencial nº 1/2021, atendendo 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos.  

 

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 === de 2021. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  
                          RG nº=== 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO 
 

(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 1/2021 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 2021. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  
                          RG nº=== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 
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ANEXO VI 
 

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 2021. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  
                          RG nº=== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 
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ANEXO VII 
 

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 2021. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  
                          RG nº=== 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
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ANEXO VIII 
 

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 2021. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  
 
 
 
 

                         RG nº=== 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 
Diretor 
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ANEXO IX 
 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1/2021 

CONTRATADA: === 

CONTRATO Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 19/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de direito 
de uso de Sistema Integrado de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental com 
Assinatura Eletrônica e Central de Atendimento, pelo período de 12 (doze) meses.  

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 2021. 
 
 
 

 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Servidor 

Cargo/Função 
 
 
 
 
 

(OBS.: O PRESENTE TERMO SERÁ ENVIADO POR OFÍCIO OU E-MAIL À CONTRATADA) 
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ANEXO X 
 

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1/2021 

CONTRATADA: === 

CONTRATO Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 19/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de direito 
de uso de Sistema Integrado de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental com 
Assinatura Eletrônica e Central de Atendimento, pelo período de 12 (doze) meses. 

 
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 
DA NOTIFICAÇÃO POR OFÍCIO OU POR E-MAIL. 

 
 

São Bernardo do Campo, == de === de 2021. 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Servidor 

Cargo/Função 
 
 

(OBS.: O PRESENTE TERMO SERÁ ENVIADO POR OFÍCIO OU E-MAIL À CONTRATADA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 
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ANEXO XI 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1/2021 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 19/2021 

CONTRATO Nº: ==/2021 

CONTRATADA: ===  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de 
direito de uso de Sistema Integrado de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental com 
Assinatura Eletrônica e Central de Atendimento, pelo período de 12 (doze) meses.  
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 2021. 

 
 
 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 
Cargo/Função 

 
 
 

(OBS.1: O PRESENTE TERMO SERÁ ENVIADO POR OFÍCIO OU E-MAIL À CONTRATADA) 
 
 
 

(OBS.2: SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS, INERENTES A 
CADA ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, A EMPRESA CONTRATADA 

ESTARÁ AUTORIZADA A EMITIR A CORRESPONDENTE NOTA FISCAL) 
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ANEXO XII  
 

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 (nome da pessoa jurídica), 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, cujos termos declaro conhecer na íntegra. 
 
Declaro, ainda, que a referida empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos 
incisos I a XI do § 4.º do artigo 3.º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta, portanto, a 
exercer direito de preferência no Pregão Presencial nº 1/2021 da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo. 
 

São Bernardo do Campo, == de == de 2021. 
 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  
                          RG nº=== 
                                                          

 
 
 
 

 


