
 

 
Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares 

Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Novo Horizonte (BNH), Linhares (ES), CEP 29902-120.  
Telefone: (27) 3373-7900  http://www.fundacaofaceli.edu.br/ 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022 
PROCESSO N° 000488/2022 

   
 
A FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE 
LINHARES, pessoa jurídica de direito público, constituída na forma de fundação, por 
intermédio de seu Presidente, com sede na Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Novo 
Horizonte, no município de Linhares, Estado do Espírito Santo, através da Comissão de 
Licitação na Modalidade Pregão, designada pela Portaria n° 227, de 13 de dezembro de 2022, 
do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, instalada à Avenida Augusto Pestana, 790, 
Centro, no município de Linhares, Estado do Espírito Santo, torna público que no dia 29 de 
dezembro de 2022, às 09:00 horas, realizará licitação na modalidade PREGÃO realizado na 
forma PRESENCIAL, sob o regime do MENOR PREÇO POR ITEM (item único), para a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licença de uso, 
instalação e manutenção, por tempo determinado, de sistema de gestão acadêmica, 
especificados nos anexos deste Edital, destinado a atender a esta Fundação, a qual será 
processada e julgada em conformidade com as Leis n°s 10.520/2002 e 8.666/1993, e suas 
alterações, Lei Complementar n° 123/2006, 147/2014 e suas alterações, Decreto n° 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, e tudo em conformidade com o processo administrativo n° 
000488/2022. 
 
A Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares fornecerá aos 
interessados, através do site oficial da Fundação, <http://www.fundacaofaceli.edu.br/editais> 
no link "LICITAÇÕES" o download gratuito do edital do certame. 
 
Os Envelopes contendo os documentos de Credenciamento (ENVELOPE A - opcional), 
Proposta Comercial (ENVELOPE B) e a Documentação Habilitatória (ENVELOPE C) deverão 
ser protocolizados no protocolo geral da Fundação Faculdades Integradas de Ensino 
Superior do Município de Linhares, situado no prédio da Fundação, à Avenida Presidente 
Costa e Silva, 177, Novo Horizonte, no município de Linhares, Estado do Espírito Santo, CEP 
29902-120, até às 08:30 horas, do dia 29 de dezembro de 2022, ou no mesmo horário do 
primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na data marcada.  
 
As empresas que apresentarem seus envelopes além do horário estipulado neste Preâmbulo 
serão consideradas desclassificadas na licitação. 
 

A conferência do edital cabe ao Licitante no momento da retirada do mesmo. 
 
1 - DO OBJETO  
 
1.1 - O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de licença de uso, instalação e manutenção, por tempo determinado, 
de sistema de gestão acadêmica, destinada a atender a Fundação Faculdades Integradas de 
Ensino Superior do Município de Linhares, conforme especificado no Termo de Referência 
anexo. 
 
1.2 - Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 
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A) Anexo I - Termo de Referência;  
B) Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;  
C) Anexo III – Modelo de Termo de Credenciamento; 
D) Anexo IV - Modelo de declaração: Cumprimento dos requisitos de habilitação; 
E) Anexo V - Modelo de Declaração de enquadramento no Regime de Microempresa - 
ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Micro Empreendedor Individual; 
F) Anexo VI - Modelo de Declaração de ELABORAÇÃO INDEPENDENTE da proposta 
comercial; 
G) Anexo VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à 
habilitação na presente licitação; 
H) Anexo VIII - Modelo de Declaração de Inexistência de Menores em seu quadro de 
pessoal, conforme determina o Inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e Lei n° 
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02; 
I) Anexo IX - Minuta do contrato. 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO  
 
2.1 - Poderão participar desta Licitação, os interessados que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seu(s) Anexo(s). 

2.1.1 - Os Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas.  

 
2.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  

2.2.1 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;  
2.2.2 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;  
2.2.3 - Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.4 - Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão. 
2.2.5 - Que tenha entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, alguém 
que mantenha vínculo empregatício com o Município.  
2.2.6 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição. 

 
2.3 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NAS LICITAÇÕES DEVERÃO SER OBSERVADO OS 
SEGUINTES REQUISITOS: 
2.3.1 - A fim de receber os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 o licitante deverá 
apresentar no ENVELOPE A juntamente com a declaração de enquadramento no regime das 
MEs e EPPs, pelo representante legal da empresa e pelo Contador responsável pela 
contabilidade da empresa informando o número de Registro no Conselho Profissional, 
conforme modelo constante do Anexo V, apresentar a certidão emitida pela junta comercial 
comprovando sua situação de enquadramento dentro do exercício financeiro ou seja emitida 
a partir 02 DE MAIO DE 2022. Conforme o caso a licitante enquadrada no regime poderá ainda 
encaminhar o comprovante de adesão ao SIMPLES NACIONAL, o qual não substituirá a 
Certidão emitida pela Junta Comercial como comprovação. 
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3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 - O Representante Legal ou Representante Constituído poderá apresentar no ato da 
abertura da sessão junto a Pregoeira e equipe de apoio ou  protocolizar o ENVELOPE A para 
credenciamento juntamente com a Declaração de Enquadramento no regime das MEs e EPPs 
e Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação, conforme modelo constante dos 
Anexos IV e V, o documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, 
conforme modelo contido no Anexo III deste Edital (reconhecido firma). 

3.1.1 - Na hipótese de os Licitantes não apresentarem no momento da entrega dos 
envelopes, a Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação, de caráter 
obrigatório, a Pregoeira disponibilizará a estes um modelo de declaração que poderá ser 
preenchido e assinado pelo representante credenciado; 
3.1.2 - Havendo a necessidade os documentos de credenciamento poderão ser 
autenticados no ato da sessão da abertura da sessão junto à Pregoeira e equipe de apoio; 
3.1.3 - Encaminhamento de cópia autenticada do Registro Comercial, no caso de empresa 
individual; ou, Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na junta comercial, observado as exigências do novo Código Civil e da Lei n° 
11.127, de 28 de junho de 2005, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
ou, Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; ou, Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
3.1.4 - Fazendo-se representar por proprietário, sócio ou diretor, este deverá comprovar 
através de cópia autenticada de um dos itens 3.1.3, conforme o caso, a condição alegada 
de representante, e consequente posse de poderes para prática de todos os atos 
inerentes ao certame, juntamente com a cópia autenticada de sua cédula de identidade, 
ou documento equivalente; 
3.1.5 - Caso a empresa se faça representar por terceiros, deverá apresentar:  

3.1.5.1 - Instrumento procuratório público ou particular, neste último caso, com firma 
reconhecida em cartório e cópia autenticada de um dos itens 3.1.3, conforme o caso, 
que lhe outorgue poderes específicos para a prática de todos os atos inerentes ao 
certame, juntamente com a cédula de identidade do OUTORGADO; ou 
3.1.5.2 - Cópia autenticada de um dos itens 3.1.3, conforme o caso, juntamente com o 
Termo de Credenciamento constante no Anexo III deste edital; juntamente com a 
cópia autenticada de sua cédula de identidade, ou documento equivalente do 
CREDENCIADO. 

 
3.2 - A NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE OU DOCUMENTO 
EQUIVALENTE EXIGIDO NOS ITENS ACIMA ACARRETARÁ NO DESCREDENCIAMENTO DO 
REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE. 
 
3.3 - A Licitante que não se fizer representar por credenciado, participando do certame com 
o envio dos Envelopes contendo os Documentos Habilitatórios e Proposta Comercial deverá 
encaminhar no ENVELOPE A à Declaração de Enquadramento no regime das ME’s e EPP’s e 
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Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação, conforme modelos constante do 
Anexo IV e V deste edital.  
   
3.4 - Na abertura da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento 
próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do inciso IV, artigo 
11, do Decreto n° 3.555/2000, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 3 
deste Edital. 
 
3.5 - A apresentação dos documentos descritos no item 3.1.3., no momento do 
credenciamento dispensa a reapresentação do documento no envelope de documentação 
habilitatória. 
 
4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO - ENVELOPE A, 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE B e OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 
C 
 
4.1 - Os envelopes contendo os documentos de Credenciamento (ENVELOPE A - opcional),  
Proposta Comercial (ENVELOPE B) e os Documentos Habilitatórios (ENVELOPE C) que a 
instruírem, deverão ser protocolizados no Protocolo Geral da Fundação Faculdades Integradas 
de Ensino Superior do Município de Linhares, no local, dia e hora determinados no preâmbulo 
do Edital, em 3 (três) envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados no fecho, sob 
pena de DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. 

4.1.1 - ENVELOPE A deverá conter os documentos de CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÃO 
DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE - EPP OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL e DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 
DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, contidas nos Anexos III, IV e V deste edital, ou 
apresentar na forma do item 3.1; 
4.1.2 - ENVELOPE B deverá conter a PROPOSTA COMERCIAL que atenda a todos os 
requisitos do Item 5 deste edital, devendo preferencialmente ser apresentada conforme 
modelo de Proposta Comercial no Anexo III deste edital. Deverá ainda integrar o envelope 
B sob pena de desclassificação, a DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA COMERCIAL conforme Anexo VII do Edital; 
4.1.3 - ENVELOPE C deverá conter os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no item 7 
deste Edital. 

 
4.2 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa, os dizeres:  
   

4.2.1 – FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ESINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO 
DE LINHARES 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022 
ENVELOPE A - CREDENCIAMENTO  
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  
CNPJ:  
   
4.2.2  - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ESINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO 
DE LINHARES  
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022 
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ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS  
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  
CNPJ: 
 
4.2.3 - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ESINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO 
DE LINHARES  
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022 
ENVELOPE C - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  
CNPJ:  

 
4.3 - A reunião para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Comercial e dos 
Documentos Habilitatórios, realizar-se-á Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Novo 
Horizonte (BNH), no município de Linhares, Estado do Espírito Santo, sendo pública, dirigida 
pela Pregoeira Oficial da Comissão de Licitação na Modalidade PREGÃO, criada pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal através da Portaria n° 227, de 13 de dezembro de 2022, e realizada 
de acordo com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e em conformidade com este Edital e 
seus Anexos. 
 
4.4 - Declarada a abertura da sessão de Pregão pela Pregoeira Oficial, dando-se início 
ABERTURA dos envelopes e após o horário designado para protocolo dos envelopes, não mais 
serão admitidos novos proponentes.  
 
4.5 - Serão abertos todos os envelopes de PROPOSTAS COMERCIAIS apresentados, sendo feita 
a sua conferência e rubrica da Equipe de Apoio e posteriormente pela Pregoeira, as propostas 
serão disponibilizadas para conferências e rubricas dos Licitantes Credenciados.  

4.5.1 - As Propostas Comerciais serão julgadas conforme disposto posteriormente neste 
edital e deverão atender aos requisitos deste edital.  

 
4.6 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 
suspenderá a sessão, informando nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
5 - DOS REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM (item único) portanto, a 
proposta deverá ser datilografada ou digitada, apresentada em papel timbrado ou impresso 
da empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; suas folhas devem estar 
preferencialmente numeradas e rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, 
obedecendo rigorosamente aos termos do edital e do Termo de Referência, e dela devem 
constar: 

5.1.1 -  Indicação de preço fixo e irreajustável, preferencialmente em algarismo e por 
extenso, para o lote cotado, CONFORME ANEXO II DO EDITAL, devendo nos preços informados 
já estar inclusos os impostos, taxas, seguros e garantias, bem como, assim, deduzidos 
quaisquer descontos que venham a ser concedido.  

5.1.2 - INDICAÇÃO DA VALIDADE, cujo prazo não seja inferior a 90 (NOVENTA) DIAS 
corridos, a contar da data da apresentação da Proposta Comercial, sendo vedada simples 



 

 
Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares 

Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Novo Horizonte (BNH), Linhares (ES), CEP 29902-120.  
Telefone: (27) 3373-7900  http://www.fundacaofaceli.edu.br/ 

 

manifestação "conforme o edital". Sob pena de desclassificação da Licitante que não informar 
a validade de sua proposta;  

5.1.3 - Indicação do Nome ou Razão Social da proponente, informando o endereço 
completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), para contato, bem como as informações 
do Representante Legal que assinará o Contrato: Nome, qualificação, n° do CPF/MF, Carteira 
de Identidade, nacionalidade, profissão e cargo na empresa, endereço completo, telefone e 
endereço eletrônico (e-mail), para contato;  

5.1.4 - Declaração expressa de que nos preços estão incluídos todos os custos, 
despesas, impostos, fretes e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus Anexos;  

5.1.5 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA DE PREÇOS, 
conforme modelo contido no Anexo VI deste Edital, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da 
Licitante;  

5.1.6 - Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas 
e custos, como por exemplo: Instalações, transportes, tributos de qualquer natureza e todas 
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 
licitação;  

5.1.7 - Caso o serviço não atenda a especificação do edital, a empresa será 
desclassificada, sendo neste caso convocados os demais licitantes, respeitando a ordem de 
classificação; 

5.1.8 - Quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela 
Licitante; 

5.1.9 - Somente serão aceitas as informações contidas na proposta comercial; 
5.1.10 - Está disponibilizado na página < http://www.fundacaofaceli.edu.br/ > o 

programa para download, que será utilizado para leitura e preenchimento da proposta. 
5.1.10.1 - O fornecedor deverá solicitar por e-mail o arquivo PCA (Proposta 

Comercial Automática), no endereço eletrônico compras@faceli.edu.br, informando 
os dados da Empresa (nome, endereço completo, CNPJ, e-mail e telefone) e o número 
do pregão ou processo em questão. 

5.1.10.2 - A não apresentação da proposta em CD ou Pen Drive, NÃO INCIDIRÁ 
A DESCLASSIFICAÇÃO, visto que será meramente um TESTE realizado pela Comissão. 

5.1.10.3 - A empresa que apresentar a proposta em arquivo PCA, não tem 
obrigatoriedade de apresentar a proposta em papel timbrado da empresa, caso venha 
apresentar as 02 (duas) propostas e havendo divergências nos preços, será 
desclassificada do certame. 

OBS.: O arquivo PCA NÃO poderá ser renomeado. 
 
5.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados serão considerados como inclusos na mesma, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo ser o serviço prestado 
a Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares – Fundação 
Faceli sem ônus adicionais. 
 
5.3 - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus Anexos, bem como as que sejam omissas, que apresentem irregularidades, ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 



 

 
Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares 

Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Novo Horizonte (BNH), Linhares (ES), CEP 29902-120.  
Telefone: (27) 3373-7900  http://www.fundacaofaceli.edu.br/ 

 

5.4 - A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte do Licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.5 - Em NENHUMA HIPÓTESE PODERÁ SER ALTERADA A PROPOSTA APRESENTADA, tanto no 
que se refere ao seu mérito, quanto ao preço, condições de pagamento, prazo ou qualquer 
modificação que importe em alterar os termos originais, SOB A PENA DE APLICAÇÃO DAS 
SANÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E NO ART. 7° DA LEI N° 10.520/2002. 
 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  
 
6.1 - Será julgada e adjudicada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO POR 
ITEM (item único), respeitada a fase de lances. 

6.1.1 - Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 
estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em 
desacordo. 

 
6.2 - Serão classificados pela Pregoeira, o proponente que apresentar a proposta com menor 
preço, definido no objeto deste Edital e Anexos e as propostas com preços até 10% (dez por 
cento) superior àquele ou, as propostas das 03 (três) melhores ofertas, conforme disposto nos 
incisos VIII e IX, do artigo 4°, da Lei n° 10.520/2002.  
   
6.3 - Aos proponentes classificados conforme subitem 6.2, será dada oportunidade para nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.  

6.3.1 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta de lances.  

   
6.4 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, 
observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. 

6.4.1 - A desistência em apresentar lances verbais implicará a exclusão do Licitante da 
etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo Licitante, para efeito 
de ordenação das propostas. 

 
6.5 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá a 
Pregoeira decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.  
 
6.6 - A Pregoeira conduzirá as rodadas de lances até a apresentação da proposta mais 
vantajosa que será declarada arrematante.  
 
6.7 - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme determina a Lei Complementar n° 
123/2006, em seu art. 44.  

6.7.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores a melhor proposta.  
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6.8 - Auxiliado pela Equipe de Apoio, o Pregoeira examinará e emitirá juízo quanto a 
aceitabilidade, observados aos requisitos do objeto apresentado, bem como o valor proposto 
pela primeira classificada, e o atendimento os requisitos do item 5 deste Edital e seus Anexos, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
6.9 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e Anexos, pela Pregoeira. 
 
6.10 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, 
o Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicada a aquisição, definida no objeto deste Edital e Anexos. 

6.10.1 - Ocorrendo a situação a que se refere este item, a Pregoeira poderá negociar com 
o Licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
6.11 - No caso de igualdade do preço ofertado entre duas ou mais propostas, não sendo caso 
de aplicação dos itens 6.7 e 6.8, a Pregoeira Oficial efetuará sorteio na própria sessão pública, 
para definição da ordem de oferta de lances. 
 
6.12 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e Licitantes 
presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes 
facultado este direito. 
 
6.13 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e Anexos, a Proposta será desclassificada. 
 
6.14 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em 
sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta. 
 
6.15 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital 
e Anexos. 
 
6.16 - Em atendimento aos artigos 10 c/c 11 d Decreto n° 7.892/2013, poderá haver formação 
de Cadastro de Reserva, quando os demais fornecedores concordarem com o valor vencedor. 
 
 
7 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço 
na forma prescrita neste Edital, proceder-se-á à abertura do envelope C, para análise dos 
documentos de habilitação da(s) proponente(s) classificada(s). 
 
7.2 - Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados 
nos subitens 7.2.1. a 7.2.7, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS ESPECIFICADOS NAS 
OBSERVAÇÕES 01 A 10 DO ITEM 7.2.7 DESTE EDITAL. 
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7.2.1 -  Habilitação Jurídica  
7.2.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; ou  
7.2.1.2 - Ato constitutivo e alterações subseqüentes, ou contrato consolidado, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; ou  
7.2.1.3 - Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Ato Constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou  
7.2.1.4 - Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; ou 
7.2.1.5 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 
filial ou agência.   

 
7.2.2 - Qualificação Econômico-Financeira.  

7.2.2.1 - Certidão Negativa de Pedido de falência, recuperação judicial, ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 
30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do 
documento; 
7.2.2.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 
(2020), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 
3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
7.2.2.3 - A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG =         Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo       _ 
                 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
SG =         Ativo Total                                                                 _ 
                 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
LC =          Ativo Circulante                                                       _ 
                 Passivo Circulante 

 
7.2.2.4 - As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da 
autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez) 
do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 
 

 
7.2.3 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 
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7.2.3.1 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
7.2.3.2 - Comprovação de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação 
de Tributos e Contribuições Federais conjunta com a Certidão Quanto à Dívida Ativa 
da União, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal, unificada com a 
Certidão Negativa de Débito com o INSS, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos instituídos por lei, expedida pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional – conforme Portaria MF n° 358, de 5 de setembro de 2014). 
7.2.3.3 - Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos 
Tributos relativos ao domicílio ou sede do proponente; 
7.2.3.4 - Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 
da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos 
relacionados com o objeto licitado; 
7.2.3.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecida no sítio 
eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho: http://www.tst.gov.br, em atendimento 
a Lei n° 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do Tribunal Superior do Trabalho n° 
1.470/2011. 

 
7.2.4 - Prova de Regularidade Cadastral  

7.2.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

7.2.5 - Qualificação Técnica 
7.2.5.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação, mediante apresentação de atestado de 
capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
compatíveis com o objeto desta licitação, devidamente assinado pela pessoa 
responsável, em papel timbrado da empresa emissora; 
7.2.5.2 - A Licitante poderá realizar visita técnica, para informações sobre as condições 
que poderão afetar os custos e o andamento da instalação e configuração do serviço, 
bem como para esclarecimentos de dúvidas porventura existentes; 
7.2.5.3 - As visitas poderão ser realizadas até o último dia útil anterior ao pregão, em 
horário administrativo, das 12 às 18 horas e deverão ser agendadas com o Sr. Welton 
Castoldi, através do telefone (27) 3373-7900 com, no mínimo, 02 (dois) dias úteis de 
antecedência; 
7.2.5.4 - O representante credenciado pela Licitante para efetuar a visita, deverá 
apresentar-se munido de documentação de identificação; 
7.2.5.5 - Na visita técnica não poderá o mesmo profissional (visitante) representar mais 
de uma empresa; 
7.2.5.6 - A Fundação fornecerá na mesma data da sua realização, o Atestado de Visita 
Técnica, que deverá ser anexado à documentação do Envelope A; 
7.2.5.7 - Caso a Proponente opte por NÃO realizar a visita, deverá incluir DECLARAÇÃO 
firmada pelo responsável da empresa, com firma reconhecida, de que a Licitante tem 
conhecimento do local, condições e peculiaridades do objeto, assumindo a 
responsabilidade por eventuais constatações posteriores que poderiam ter sido 
verificadas caso tivesse realizado a visita técnica. 

 
7.2.6 - Declarações  
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7.2.6.1 - Declaração de Inexistência de fato Superveniente Impeditivo à habilitação;  
7.2.6.2 - Declaração de Inexistência de menores em seu quadro de pessoal (Inciso 
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e Lei n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto 
n° 4.358/02). 

 
7.2.7 - Observações quanto à habilitação  

7.2.7.1 - Objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o 
objeto licitado; 
7.2.7.2 - Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da 
própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação; 
7.2.7.3 - A documentação exigida nos subitens do item 7 deverá ser compatível com as 
respectivas inscrições nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na 
apresentação, a mesclagem dos documentos de estabelecimentos diversos (número 
de inscrição no CNPJ); 
7.2.7.4 - A aceitação dos documentos obtidos via "internet" ficará condicionada 
conforme o caso, à confirmação de sua validade também por esse meio, pela Equipe 
de Apoio ou pela Pregoeira; 
7.2.7.5 - Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação 
do proponente. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação 
perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio 
documento, será considerado o lapso de 03 (três) meses entre a data de sua expedição 
e a da abertura do certame; 
7.2.7.6 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo 
de cópia reprográfica autenticada por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil 
das pessoas naturais, competentes ou em publicação de órgão da imprensa oficial, 
conforme art. 32 da Lei de Licitações; 

7.2.7.6.1 - Poderão ser autenticados documentos nas sessões da licitação do 
Credenciamento, bem como, do Envelope C "Documentos de Habilitação", desde 
que as cópias simples constantes no Envelope C estejam acompanhadas na sua 
forma original; 
7.2.7.6.2 - Na hipótese da apresentação de documentos sem "autenticação" e não 
havendo os originais em seu poder será inabilitado do certame. 

7.2.7.7 - Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 
7 deste Edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituído por protocolos que 
configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente 
ao prazo fixado para a abertura do certame; 
7.2.7.8 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a Pregoeira inabilitará o 
Licitante; 
7.2.7.9 - A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá 
apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
7.2.7.10 - Em caso de a empresa apresentar documento com restrição quanto à 
regularidade fiscal, para que a empresa regularize sua situação, ser-lhe-á assegurado 
o prazo 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial será declarado a partir do momento em 
que a Licitante for declarada vencedora, podendo ser prorrogado por igual período, a 
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critério da Administração, na forma do § 1° do art. 43 da Lei Complementar n° 
123/2006 e 147/2014; 
7.2.7.11 - Os modelos anexados ao Edital servem apenas como orientação, não sendo 
motivo de inabilitação ou desclassificação a apresentação de documentos que sejam 
elaboradas de forma diferente e que contenham os elementos essenciais. 

 
8 - DOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 
8.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão.  

8.1.1 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser direcionados à Pregoeira do Certame, 
por  meio eletrônico para o e-mail: pregao@linhares.es.gov.br, ou ainda, entregue no 
Protocolo Geral da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de 
Linhares, sito a Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Novo Horizonte, nesta Cidade, de 
segunda a sexta feira horário das 08:00h às 18:00h; 
8.1.2 - As Impugnações ao Edital de Licitação DEVERÃO SER PROTOCOLIZADAS NO 
PROTOCOLO DA FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO 
MUNICÍPIO DE LINHARES, sito à Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Novo Horizonte, 
neste município, de segunda a sexta feira no horário das 08:00h às 18:00h. 

8.1.2.1 - Não serão aceitos envelopes enviados via correio. 
 
8.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 
 
8.3 - Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
8.4 - As razões da impugnação deverão ser protocoladas junto ao protocolo geral desta 
Fundação. 
 
8.5 - É vedada a Licitante a utilização de recurso ou impugnação sem qualquer fundamento 
ou de natureza meramente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento licitatório. 
Identificado tal comportamento, poderá a comissão de licitação ou, se for o caso, a autoridade 
superior, arquivar sumariamente os expedientes, bem como aplicar penalidade. 
 
8.6 - As impugnações interpostas fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não 
serão conhecidos. 
 
8.7 - Para fins de identificação para interposição da impugnação citada no item anterior, o 
impugnante deverá juntar a cópia do contrato social consolidado, devidamente autenticado 
quando este for um dos sócios, ou instrumentos procuratório público ou particular, com firma 
reconhecida em cartório e cópia autenticada do contrato social consolidado. 
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8.8 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 
 
9 - DOS RECURSOS  
 
9.1 - Declarado o(s) vencedor(es), qualquer Licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados 
para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor. 
 
9.3 - As razões do recurso e/ou do contrarrecurso deverão ser protocoladas junto ao protocolo 
geral desta Fundação. 

9.3.1 - Qualquer recurso e impugnação contra a decisão da Pregoeira, não terá efeito 
suspensivo. 

 
9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
9.5 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a 
termo em ata. 
 
9.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de 
Compras da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares – 
Fundação Faceli, situado à Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Novo Horizonte, neste 
município, nos dias úteis, horário das 08:00h às 17:00h. 

9.6.1 - Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax, correios e/ou 
e-mail e vencidos os respectivos prazos legais. 

 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
 
10.1 - A empresa vencedora obrigar-se-á a cumprir o Contrato, este edital e as disposições de 
sua proposta. 

10.1.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1.1.1 – Executar os serviços conforme estabelecido no contrato e de acordo com 
as necessidades da Fundação, fiscalizando-os juntamente com o servidor 
especialmente designado para essa tarefa; 
10.1.1.2 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a 
prévia anuência do CONTRATANTE; 
10.1.1.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital; 
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10.1.1.4 - Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo 
necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene 
e segurança no trabalho;  
10.1.1.5 - Indenizar a CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, 
quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos 
seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução dos serviços; 
10.1.1.6 - Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da 
contratação com a Fundação; 
10.1.1.7 - Credenciar, junto a Fundação, um representante para prestar 
esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a 
execução do contrato; 
10.1.1.8 - Emitir, Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os serviços prestados, 
devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá 
deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja 
nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com 
o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor; 
10.1.1.9 - Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos; 
10.1.1.10 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor 
competente do CONTRATANTE; 
10.1.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários quanto ao objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente; 
10.1.1.12 - Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos 
devidamente assinados no Portal Transparência, para atendimento da Lei n° 12.527 
(Lei de Acesso a Informação), de 18 de novembro de 2011, e a Lei Complementar n° 
131, de 27 de maio de 2009, necessário se faz a assinatura digital dos contratos a 
serem celebrados com a Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do 
Município de Linhares. 
10.1.1.13 E demais condições previstas no Termo de Referência. 
 

 
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 -  Se o Licitante desistir de sua proposta ou não a mantiver após a abertura dos envelopes 
de proposta de preço, falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de 
fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, 
comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, 
poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos 
danos causados à Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de 
Linhares. 

11.1.1 - Advertência, nos casos de: 
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 
b) Cotação errôneo parcial ou total da proposta, devidamente justificada; 
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c) Não apresentação de amostra, quando solicitada. 
11.1.2 - Multa, nos seguintes casos e percentuais: 

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 
(trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado; 
b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, 
superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, 
com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual; 
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira: 15% (quinze por cento) 
sobre o valor global da proposta; 
d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) 
sobre o valor global da proposta; 
e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 
20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não 
executada, respectivamente. 

11.1.2.1 - As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 
cobradas judicialmente, se for o caso. 

11.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a Fundação: 

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior 
a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses; 
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira: até 01 (um) ano; 
c) Por reincidência, no mínimo de 03 (três) vezes, em não apresentação de amostra, 
quando solicitada: até 01 (um) ano;  
d) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de 
Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) 
ano; 
e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 
02 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. 

11.1.3.1 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública e a Declaração de inidoneidade será declarada em função da natureza e 
gravidade da falta cometida. 

 
11.2 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração 
de inidoneidade será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão 
aplicadas pelo Presidente da Fundação, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do contrato. 
 
11. 3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
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11.4 - Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
a contar da data da intimação. 

11.4.1 - O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão 
em 5 (cinco) dias úteis. 

 
11.5 - Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de 
reconsideração, apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da data da intimação do ato. 
 
11.6 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999. 
 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
12.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados a esta Fundação, conforme especificado abaixo: 
 

2.150 – Manutenção das atividades administrativas da FACELI 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 
Ficha: 17 - Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 

 
13 - DO CONTRATO 
 
13.1 - Será firmado contrato com o Licitante Vencedor que terá suas cláusulas e condições 
reguladas pelas Leis n° 10.520/2002 e 8.666/1993.  
 
13.2 - O Licitante Vencedor será convocado pela Administração para assinatura do termo de 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob 
pena de decair o direito de contratação conforme estipulado nos art. 64 e 81 da Lei n° 
8.666/1993. 
 
14 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
14.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado nos termos da legislação, em especial ao disposto no inciso IV, do art. 57, da Lei 
n° 8.666/1993. 
 
15 - DO PAGAMENTO 
 
15.1 - O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da 
CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) 
dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do 
bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao 
CONTRATADO comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no 
certame licitatório. 
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15.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX)                I        ( 6 / 100 )              I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual 
                            =       ________              = 6% 
                                           365 
 
15.3 - A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, 
número do Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento. 
 
16 - PRAZOS, CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1 - O prazo de início da prestação do serviço contratados na presente licitação será de até 
48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da assinatura do contrato. 
 
16.2 - O sistema de gestão acadêmica deverão ser entregues e instalados em local e horário 
designado pela Fundação, sendo ainda informado o responsável pelo recebimento e 
conferência dos mesmos. 
 
16.3 -  O sistema de gestão acadêmica deverá ser entregue em perfeitas condições de uso e 
de acordo com as especificações estabelecidas no Edital/Empenho, observando-se, também 
os prazos de entrega estabelecidos para que se declarem os aceites. 
 
16.4 - A Fundação poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 
verificadas a partir da instalação/configuração do sistema. 
 
17 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO E/OU CONTRATO 
 
17.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento e/ou Contrato constitui o instrumento de 
formalização da aquisição com os fornecedores, em conformidade com os prazos 
estabelecidos na Lei Federal n° 8.666/1993. 
 
17.2 - Se o Licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de 
fornecimento e/ou Contrato ou se não dispuser de condições de atender integralmente à 
necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento e/ou Contrato ser 
expedido(a) para os demais proponentes cadastrados que concordarem em executar os 
serviços ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de 
classificação. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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18.1 - É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
 
18.2 - Fica assegurado a Fundação o direito de, no interesse da Administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 
 
18.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Fundação não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
18.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
18.5 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
18.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 
 
18.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Fundação Faceli. 
 
18.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento 
do Licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.  
 
18.9 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 
contrato. 
 
18.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 
do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, à Pregoeira, na 
Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Novo Horizonte (BNH), nesta cidade, no prédio desta 
Fundação ou através do e-mail pregao@linhares.es.gov.br. 

18.10.1 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 
estritamente informal. 

 
18.11 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à execução dos 
serviços licitados. 
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18.12 - A devolução dos envelopes "HABILITAÇÃO" para as empresas não vencedoras da 
licitação, ocorrerá após a formalização do contrato, mediante recibo assinado pelo 
representante da empresa, e, se em até 10 (dez) dias após a publicação do Resumo do 
Contrato não houver ocorrido a retirada dos envelopes os mesmos serão destruídos.  
 
18.13 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n° 
10.520/2002, e do Decreto n° 3.555, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2000, e, 
subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993 e suas alterações, Lei n° 8.078/1990 (Código de 
Defesa do Consumidor) e, pela Lei Complementar n° 123/2006.  
 
18.14 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será na Comarca de Linhares 
(ES), com exclusão de qualquer outro.  
 
Linhares (ES), 15 de dezembro de 2022. 
 
 
 

________________________ 
Robson Guimarães do Valle 

Presidente da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, POR TEMPO 
DETERMINADO, DE SISTEMA DE GESTÃO ACADEMICA PARA A FACULDADE DE ENSINO 
SUPERIOR DO MUNICIPIO DE LINHARES – FACELI.  
 
1. OBJETO 
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licença de uso, 
instalação e manutenção, por tempo determinado, de Sistema de Gestão Acadêmica, para 
atender as necessidades de gestão acadêmica da Faculdade de Ensino Superior de Linhares - 
FACELI. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA 
Trata-se da locação de um Sistema para Gestão Acadêmica Integrado para a Fundação. O 
Sistema de Gestão Acadêmica Integrado é um instrumento que propiciará a Fundação 
aprimorar seus mecanismos de gestão por meio da interligação de dados facilitando a fluidez 
de informações entre os setores de secretaria, coordenação, professores, biblioteca, núcleo 
de práticas jurídicas, pesquisa institucional (CPA), processos seletivos de vestibular, cursos de 
extensão e integração com serviços ofertados aos alunos e comunidade. 
 
Há de se ressaltar que a escolha pela locação decorre da vantajosidade técnica, vez que a 
Fundação não dispõe de equipe técnica capacitada e em número suficiente para desenvolver 
e dar suporte a uma ferramenta própria. Além disso, analisando-se as ferramentas livres e 
gratuitas já disponíveis no mercado, não se identificou nenhuma capaz de atender a todas as 
demandas e objetos da Fundação, razão que justifica e escolha do presente modelo de 
contratação. 
 
 
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA 
3.1.1. Sistema “multiusuário”, “integrado”, permitindo o compartilhamento de arquivos de 

dados e informações de uso comum entre o (s) sistema (s);  
3.1.2. Possibilidade de Personalização do Sistema de Gestão Acadêmica Integrado de acordo 

com as demandas acadêmicas sem ônus para a FACELI. 
3.1.3. Ambiente Cliente-Servidor sob Protocolo de Rede TCP/IP ou HTTP/HTTPS;  
3.1.4. Funcionamento em Sistemas Operacionais de 64bits, Windows 10 Education e 

Windows Server 2016. 
3.1.5. Desenvolvido em interface gráfica;  
3.1.6. Prover controle de acesso efetivo ao aplicativo, por meio do uso de senhas, criptografia 

e expiração de senhas seguindo as recomendações de segurança da LGPD;  
3.1.7. Prover controle de restrição de acesso às funções do aplicativo por meio do uso de 

senhas, disponibilizando recursos de dupla custódia, utilizando o conceito de usuário 
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autorizador, em funções críticas de sistema como exclusão de um aluno, selecionada 
a critério do usuário;  

3.1.8. Permitir configurar em telas de entrada de dados, por usuário, permissão exclusiva 
para gravar, consultar e/ou excluir dados;  

3.1.9. Manter histórico dos acessos por usuário e por função, registrando a data, hora e o 
nome do usuário;  

3.1.10. Manter log de auditoria das alterações efetuadas sobre os principais cadastros 
e tabelas;  

3.1.11. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam 
salvos em disco para posterior reimpressão, inclusive permitindo selecionar a 
impressão de intervalos de páginas e o número de cópias a serem impressas, além de 
também permitir a seleção da impressora de rede desejada;  

3.1.12. Permitir que os relatórios sejam exportados minimamente nos formatos “PDF, 
XLS”;  

3.1.13. Permitir que os programas executáveis sejam instalados nas estações usuárias, 
provendo rotinas de atualização automática desses programas a partir do servidor, no 
caso de substituição de versões; 

3.1.14. As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, 
através de algoritmos próprios do sistema, de tal maneira que nunca sejam mostradas 
em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao 
sistema; 

3.1.15. Todos os portais Web deverão ser configurados usando apontamento dns e 
subdomínios definidos juntos a CONTRATANTE no domínio faceli.edu.br. 

3.1.16. Todos os procedimentos acadêmicos serão divididos em módulos e poderão 
ser telas ou outros sistemas que compõem o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. 
 
 

4. INFRAESTRUTURA PARA A INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS 
 
4.1.1. Instalação in loco: A CONTRATADA deverá usar a Infraestrutura de servidor da FACELI 

contendo as seguintes características: Servidor Windows Server 2016 DataCenter x64 
(Máquina Virtual) com até 8GB de memória RAM, com SQL Server 2017 licenciados, 
para as aplicações WEB temos: Servidor Windows Server 2016 DataCenter x64 com IIS 
configurado, rodando aplicações asp.net e php, a FACELI conta com equipe de 
tecnologia da informação capacitada para administrar este ambiente, com rotinas de 
backup local e backup em nuvem.  

4.1.1.1. A Solução contratada deverá ser compatível com o ambiente operacional da 
CONTRATANTE. 

4.1.1.2. A CONTRATANTE fornecerá autenticação necessária para que a CONTRATADA 
possa acessar o SGBD, para instalação do Banco de Dados. 

4.1.1.3. A CONTRATANTE será responsável pelas copias de segurança do banco de 
dados da Solução de Software. 

4.1.1.4. A CONTRATANTE poderá utilizar programas de terceiros como PowerBI, Excel 
e Word para conectar-se ao banco de dados para obtenção de dados não 
contemplados em relatórios do Sistema, ou de necessidade da CONTRATANTE e 
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poderá solicitar que a CONTRADA crie consultas no banco de dados para atender 
tal finalidade; 

4.1.1.5. Os certificados SSL para os subdomínios dos portais web serão configurados e 
instalados pela CONTRATANTE devendo a CONTRATADA prestar tudo suporte 
necessário para configuração de seus sistemas web no ambiente da 
CONTRATADA. 
 

4.1.2. Instalação em nuvem privada: A CONTRATADA poderá fornecer uma nuvem privada 
para a FACELI e configurar de acordo com as características do sistema ofertado desde 
que previamente discutido com o setor de tecnologia da informação da FACELI para 
demonstrar funcionamento e políticas de segurança para garantir a integridade e 
disponibilidade dos dados.  

4.1.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer acesso ao painel administrativo do (s) servidor 
(es) na nuvem. 

4.1.2.2. O Backup da Base de Dados será de responsabilidade da CONTRADA e deverá 
ser do tipo completo diário por 90 dias e completo mensal por 24 meses, a 
CONTRATADA deverá fornecer acesso ao repositório de backup para o setor de 
Tecnologia da Informação da FACELI. 

4.1.2.3. As demandas de crescimento de processamento e armazenamento deverão 
feitas sem ônus para a FACELI durante a execução do contrato. 

4.1.2.4. A CONTRATANTE poderá utilizar programas de terceiros como PowerBI, Excel 
e Word para conectar-se ao banco de dados para obtenção de dados não 
contemplados em relatórios do Sistema, ou de necessidade da CONTRATANTE e 
poderá solicitar que a CONTRADA crie consultas no banco de dados para atender 
tal finalidade;  

4.1.2.5. Os certificados SSL para os subdomínios dos portais web serão configurados e 
instalados pela CONTRATADA. 
 

4.1.3. Estações Cliente: Todas as estações de trabalho da CONTRATANTE utilizam Sistemas 
Operacional Windows 10 Education x64, com acesso a rede e internet controlados por 
políticas de gpo, proxy e firewall. Todos os desktops administrativos estão equipados 
com processador I3 7100, 8GB de ram e monitor de 21 polegadas com resolução de 
1080p. Os núcleos de práticas têm desktops equipados com processadores i5 3470, 
6GB de ram e monitor de 19 polegadas 720p. 
 

Todos os módulos descritos abaixo estão agrupados desta forma para facilitar o entendimento 
dos recursos mínimos necessários para atendimento aos requisitos dos setores acadêmicos 
da CONTRATANTE. Por tanto o módulo não necessariamente precisa ser um programa aparte 
exceto em casos como portais específicos conforme será detalhado nos itens a seguir. 
 
5. MÓDULO – VESTIBULAR 
 

5.1. SISTEMA WEB DE INSCRIÇÃO 
5.1.1. Deverá ser fornecido em formato Web Responsivo e deverá ser instalado 

conforme item 4; 
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5.1.2. Deverá permitir a visualização de documentos oficiais para download, como: 
editais, portarias, erratas que serão atualizados a cada processo seletivo de 
vestibular; 

5.1.3. Deverá exibir a publicação e do resultado final; 
5.1.4. Deverá ter página “home” com instruções do processo seletivo; 
5.1.5. Deverá permitir customização sem ônus para identidade visual da 

CONTRATANTE; 
5.1.6. A inscrição deverá contemplar todo o processo de vestibular conforme descrito 

no edital: https://faceli.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/EDITAL-035-
2022-VEST-FACELI-2022-2.pdf. Devera por tanto validar os dados necessários, 
parametrizar e entregar a classificação do resultado conforme regras definidas 
no edital.  

5.1.7. Abertura do processo seletivo deverá ser automatiza para abertura e 
encerramento automático. 

5.1.8. Após o preenchimento da inscrição o sistema deverá apresentar uma tela para 
confirmação dos dados podendo o candidato voltar e corrigir os dados ou 
confirmar sua inscrição. 

5.1.9. Após confirmação dos dados o sistema deverá enviar para o candidato um e-
mail de confirmação de inscrição com os dados fornecidos por ele inclusive com 
o Boletim do ENEM em anexo. 

5.1.10. Deverá permitir customização, inclusão de novas funcionalidades ou remoção 
de funcionalidades e alteração de regras de negócio de acordo com as 
necessidades da CONTRATANTE, considerando que a Faceli é uma faculdade 
pública municipal e que atende a Lei Municipal de cotas descritas no Edital do 
item: 4.2.6, que pode ser alterada por Lei Municipal ou pela comissão de 
vestibular da CONTRANTE.  
 

5.2. SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS INSCRIÇÕES 
5.2.1. Deverá ser fornecido em formato Web ou desktop versão compatível com 

Windows x64 e deverá ser instalado conforme item 4; 
5.2.2. O sistema deverá ser acessado por usuário autenticado; 
5.2.3. O sistema deverá permitir o cadastro de processos seletivos e permitir 

selecionar se o processo poderá ou não ter edição dos dados; 
5.2.4. O sistema deverá permitir cadastrar a data e hora de abertura e data e hora de 

fechamento automático do sistema. 
5.2.5. O sistema deverá ter tela para apresentar os dados dos candidatos em formato 

somente leitura bem como acesso ao boletim do enem anexado e as notas 
informadas pelo candidato; 

5.2.6. O sistema deverá permitir cadastrar peso para as áreas de conhecimento do 
ENEM por curso conforme observado no edital apontado no item: item: 4.2.6; 

5.2.7. O sistema deverá permitir a equipe de vestibular, classifique ou elimine um 
candidato realizando a conferência prévia dos dados e análise das notas 
informadas em relação ao boletim anexado, em caso de eliminação deverá 
informar o motivo pelo qual eliminou o candidato; 

5.2.8. O sistema deverá mostrar o histórico de alterações da inscrição do candidato; 
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5.2.9. O sistema deverá mostrar em tempo real o número de inscritos totais, por 
curso, turno e cota; 

5.2.10. O sistema deverá mostrar em tempo real a concorrência por curso, turno e 
cota; 

5.2.11. O sistema deverá apresentar gráficos em tempo real apresentando os seguintes 
dados: 

5.2.11.1. Concorrência por curso e cota; 
5.2.11.2. Comparativo de Inscritos por curso e cota; 
5.2.11.3. Comparativo por Sexo; 
5.2.11.4. Comparativo por Cidades; 
5.2.11.5. Comparativo por Bairros de Linhares; 

5.2.12. O sistema deverá executar a classificação dos candidatos de acordo com regras 
a definidas pelo processo seletivo, conforme edital apontado no item: 4.2.6; 

5.2.13. O sistema deverá permitir cadastramento de peso para disciplinas do ENEM por 
processo seletivo; 

5.2.14. O sistema deverá permitir a inclusão de editais, publicações de resultado final 
e publicação de chamada de matrícula; 

5.2.15. O sistema deverá gerar em PDF documento de classificação dos candidatos, em 
ordem de maior média conforme regras descritas no item: 4.2.6 
 
 

6. MÓDULO – TRANSFERêNCIA EXTERNA 
6.1. SISTEMA WEB DE INSCRIÇÃO 

6.1.1. Deverá ser fornecido em formato Web Responsivo e deverá ser instalado 
conforme item 4; 

6.1.2. Deverá permitir a visualização de documentos oficiais para download, como: 
editais, portarias, erratas que serão atualizados a cada processo seletivo de 
vestibular através de link ou download; 

6.1.3. Deverá ter página “home” com dados do processo seletivo; 
6.1.4. Deverá permitir customização sem ônus para identidade visual da 

CONTRATANTE; 
6.1.5. A inscrição deverá ser realizada uma única vez por CPF, não permitindo, 

portanto, uma pessoa se inscrever mais de uma vez no processo seletivo. 
6.1.6. Abertura do processo seletivo deverá ser automatiza para abertura e 

encerramento automático. 
6.1.7. A ficha de inscrição será composta por dados pessoais, contatos, endereço e 

boletim do Enem, deverá também solicitar o upload do boletim do Enem para 
conferencia das notas informadas no formulário com as notas oficiais do 
documento do INEP, upload do Histórico Escolar, upload da Declaração de 
Matricula. 

6.1.8. Após o preenchimento da inscrição o sistema deverá apresentar uma tela para 
confirmação dos dados podendo o candidato voltar e corrigir os dados ou 
confirmar sua inscrição. 
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6.1.9. Após confirmação dos dados o sistema deverá enviar para o candidato um e-
mail de confirmação de inscrição com os dados fornecidos por ele inclusive com 
o Boletim do ENEM em anexo. 

6.1.10. Deverá permitir customização, inclusão de novas funcionalidades ou remoção 
de funcionalidades e alteração de regras de negócio de acordo com as 
necessidades da CONTRATANTE. 
 

6.2. SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS INSCRIÇÕES 
6.2.1. Deverá ser fornecido em formato Web ou versão compatível com Windows 7 

x64 e Windows 10 x64 e deverá ser instalado conforme item 4; 
6.2.2. O sistema deverá ser acessado por usuário autenticado; 
6.2.3. O sistema deverá permitir os processos de transferência externa; 
6.2.4. O sistema deverá permitir o cadastrar a data e hora de abertura e data e hora 

de fechamento automático do sistema. 
6.2.5. O sistema deverá apresentar os dados cadastrais dos candidatos em formato 

somente leitura; 
6.2.6. O sistema deverá mostrar em tempo real o número de inscritos totais; 
6.2.7. O sistema deverá executar a classificação dos candidatos de acordo com regras 

a definidas por processo seletivo baseados na média do Enem e seus pesos; 
6.2.8. O sistema deverá permitir cadastramento de peso para disciplinas do ENEM por 

processo seletivo; 
6.2.9. O sistema deverá permitir a inclusão de editais, publicações de resultado e 

publicação diversas; 
6.2.10. O sistema deverá demonstrar a classificação geral dos candidatos em ordem de 

maior média para análise. 
6.2.11. O sistema deverá permitir a CONTRATANTE realizar a classificação manual dos 

candidatos em tela exibindo os seguintes dados: Nome, Nascimento, Curso, 
Notas do Enem informadas, anexos: Enem, histórico e declaração de matricula 
enviados pelos candidatos para realização da confirmação da inscrição ou a 
eliminação do candidato, em caso de eliminação deverá ser informado a 
justificativa para tal ação; 

 
 
7. MÓDULO – CURSOS DE EXTENSÃO E EVENTOS  

7.1. SISTEMA WEB DE INSCRIÇÃO 
7.1.1. Deverá ser fornecido em formato Web Responsivo e deverá ser instalado 

conforme item 4; 
7.1.2. Deverá permitir a visualização de documentos oficiais para download, como: 

editais, portarias, erratas, etc; 
7.1.3. Deverá ter página “home” com instruções do sobre curso de extensão em 

aberto permitindo a exibição de imagem do curso e descrição do curso em 
Layout; 

7.1.4. A inscrição deverá ser única por evento ofertado; 
7.1.5. A inscrição deverá ser programada para abertura e encerramento automático. 
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7.1.6. Deverá identificar no cadastro se o participante é da comunidade, egresso ou 
aluno identificando o Curso, período e turma; 

7.1.7. A Página de Inscrição deverá solicitar, os dados pessoais, contato, e permitindo 
ao cursista utilizar os mesmos dados em vários cursos diferentes, criando, 
portanto, um perfil para o candidato poder sempre ver em quais eventos ele 
está inscrito; 

7.1.8. A área do cursista deverá mostrar todos os cursos já cursados e permitir 
também a alteração dos dados pessoais com exceção do número do CPF. 

7.1.9. Após o preenchimento da inscrição o sistema deverá apresentar uma tela para 
confirmação dos dados. 

7.1.10. Após confirmação dos dados o sistema deverá enviar para o candidato um e-
mail de confirmação de inscrição com os dados fornecidos por ele. 

 
7.2. SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

7.2.1. Deverá ser fornecido em formato Web ou versão compatível com Windows 10 
x64 e deverá ser instalado conforme item 4; 

7.2.2. O sistema deverá ser acessado por usuário autenticado; 
7.2.3. O sistema deverá permitir o cadastro de cursos e eventos; 
7.2.4. O sistema deverá permitir o cadastrar a data e hora de abertura e data e hora 

de fechamento automático do sistema. 
7.2.5. O sistema deverá apresentar os dados dos candidatos em formato somente 

leitura; 
7.2.6. O sistema deverá mostrar em tempo real o número de inscritos totais; 
7.2.7. O sistema deverá executar a classificação dos candidatos de acordo com regras 

a definidas por processo seletivo; 
7.2.8. O sistema deverá permitir a inclusão de editais, publicações de resultado final 

e publicação diversas; 
7.2.9. O sistema deverá gerar em PDF documento de classificação dos candidatos por 

ordem de inscrição 
7.2.10. O sistema deverá enviar para o Moodle de extensão os alunos aprovados no 

processo seletivo caso ele utilize a plataforma para desenvolvimento do curso. 
 

 
8. MÓDULO – CONSULTA PÚBLICA DE DOCUMENTOS E DIPLOMAS  

8.1. SISTEMA WEB DE CONSULTA PÚBLICA DE DOCUMENTOS E DIPLOMA 
8.1.1. Deverá ser fornecido em formato Web Responsivo e deverá ser instalado 

conforme item 4; 
8.1.2. Deverá permitir a consulta para validação de documentos eletrônicos emitidos 

para CONTRATANTE; 
8.1.3. Deverá conter minimamente os seguintes itens; 

8.1.3.1.1. Consulta pública de diplomas: para o atendimento do que dispõe a 
Portaria n.º 1.095, de 25 de outubro de 2018 sobre a expedição e o 
registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito 
do sistema federal de ensino, a consulta deverá estar integrada ao 
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banco de dados para que seja possível buscar diretamente do banco 
de dados os registros solicitados pela portaria. 

8.1.3.1.2. Consulta pública de declarações: para permitir que seja possível a 
validação de declaração de matrícula emitidas automaticamente 
pelo aluno, e deverá também ter a opção para que o usuário que 
esteja validando possa ver a cópia original. 

8.1.3.1.3. Consulta pública de planos de ensino: para permitir que seja possível 
validar uma chave de autenticação de um plano de ensino com a 
possibilidade do usuário que esteja validando possa ver também a 
cópia original. 

8.1.3.1.4. Consulta pública de identidade estudantil: para permitir que o 
usuário que esteja validando a identidade estudantil possa ver uma 
identidade estudantil atualizada exibindo a situação acadêmica atual 
do aluno. 

8.1.3.2. O acesso deverá ser realizado por link existente no site www.faceli.edu.br 
 
 

9. MÓDULO – CPA (PESQUISA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL)  
9.1. SISTEMA WEB ENTREVISTADOR 

9.1.1. Deverá ser fornecido em formato Web Responsivo ou Mobile e deverá ser 
instalado conforme item 4; 

9.1.2. Deverá permitir o entrevistado selecionar os Perfis: Aluno, Professor, Servidor 
ou Comunidade; 

9.1.3. Para os Perfis: Aluno, Professor, Servidor o acesso deverá ser feito através de 
autenticação com os mesmos dados de seus respectivos portais ou estar 
integrados aos portais; 

9.1.4. Deverá manter os dados já respondido em caso de queda de conexão para 
Alunos, Professores e Servidores para que continuem da questão onde 
pararam; 

9.1.5. Para os alunos o sistema deverá trazer TODOS os professores/disciplinas que 
os alunos estão matriculados no semestre, mesmo sendo disciplinas de 
dependência ou adaptação; 

9.1.6. Para os Professores o sistema deverá trazer automaticamente os cursos que 
ele ministra aulas para que ele possa responder o questionário avaliando 
informações do curso, considerando que alguns professores ministram aulas 
em cursos diferentes; 

9.1.7. Após a conclusão do questionário o sistema deverá enviar um e-mail para o 
entrevistado de confirmação e agradecimento; 

9.1.8. Após a conclusão do questionário o sistema não poderá permitir o entrevistado 
responder novamente o questionário. 
 

9.2. SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 
9.2.1. Deverá ser fornecido em formato Web ou versão compatível com Windows 10 

x64 e deverá ser instalado conforme item 4; 
9.2.2. O sistema deverá ser acessado por usuário autenticado; 
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9.2.3. O sistema deverá permitir o cadastro da Pesquisa Institucional; 
9.2.4. O sistema deverá permitir o cadastrar a data e hora de abertura e data e hora 

de fechamento automático da Pesquisa. 
9.2.5. O sistema deverá permitir que seja cadastrado questionários diferentes para 

cada Perfil de pesquisa: Aluno, Professor, Servidor e Comunidade; 
9.2.6. O sistema deverá permitir cadastrar perguntas; 
9.2.7. O sistema deverá permitir respostas do tipo texto e múltipla escolha; 
9.2.8. O sistema deverá organizar as questões por Grupos e Subgrupos de questões; 
9.2.9. O sistema deverá permitir a montagem do Questionário por perfil de pesquisa; 
9.2.10. O sistema deverá fornecer relatórios para acompanhamento da Pesquisa 

Institucional, contendo minimamente os seguintes dados/relatórios: 
9.2.10.1. Relatório que mostre quais servidores já responderam o questionário, 

quem não respondeu o questionário ou iniciou e não terminou de 
responder; 

9.2.10.2. Relatório que mostre quais professores já responderam o questionário, 
quem não respondeu o questionário ou iniciou e não terminou de 
responder; 

9.2.10.3. Relatório que mostre quais alunos, já responderam o questionário, quem 
não respondeu o questionário ou iniciou e não terminou de responder; 

9.2.10.4. Relatório consolidado de respostas por Perfil; 
9.2.10.5. Relatório individual consolidado a ser entregue aos professores, 

coordenadores e setores avaliados; 
9.2.10.6. Relatório estatístico de respostas com possibilidade de filtros para 

obtenção de resultados por Perfil e pessoa ou setor avaliado; 
9.2.10.7. Relatório de respostas discursivas com possibilidade de filtros para 

obtenção de resultados por Perfil e pessoa ou setor avaliado; 
9.2.10.8. Exportação em formato Excel com espelho completo do questionário 

contabilizando as respostas obtidas. 
9.2.10.9. O Coordenador de CPA poderá solicitar outros relatórios ou exportação 

de dados para consolidar o resultado da CPA no semestre. 
 
 
10. MÓDULO – PORTAL DO PROFESSOR  

10.1. SISTEMA WEB PROFESSOR 
10.1.1. Deverá ser fornecido em formato Web Responsivo e deverá ser instalado 

conforme item 4; 
10.1.2. Deverá permitir acesso apenas a professores ativos; 
10.1.3. Deverá permitir o professor alterar seus dados pessoais e de contato; 
10.1.4. Deverá permitir ao professor alterar sua senha de acesso; 
10.1.5. Deverá permitir ao professor realizar as seguintes atividades acadêmicas: 

10.1.5.1. Cadastrar o plano de ensino com exceção dos campos: Ementa, 
Referência Básica e Critério de Avaliação, que deverão vir preenchidos 
de acordo com a disciplina e matriz curricular do curso; 
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10.1.5.1.1. Após o preenchimento o Coordenador de curso deverá 
ser notificado de que o Plano de Ensino foi cadastrado pelo 
professor; 

10.1.5.1.2. Após o Coordenador aprovar o plano de ensino o 
professor não poderá mais alterar os dados; a menos que o 
Coordenador libere novamente o plano de ensino para 
edição; 

10.1.5.1.3. Após o Coordenador aprovar o plano de ensino deverá 
ser disponibilizado no portal do aluno de acordo com o 
item.7.1.3.1.3 

10.1.5.2. Registrar frequência dos alunos; 
10.1.5.3. Registrar notas dos alunos (P1, P2, Atividades diversas, Prova 

final) conforme descrito no item 9.1.8; 
10.1.5.4. Registro de aulas e conteúdos aplicados, com indicação de carga 

horaria mínima das disciplinas e quantitativo de aulas já aplicadas. 
10.1.5.5. Assinar eletronicamente sua pauta ao final do semestre letivo.  
10.1.5.6. Após assinatura a pauta deverá ficar bloqueada para alterações. 

10.1.5.6.1. Caso o professor precise corrigir algo, o sistema deverá 
ter recurso para permitir a reabertura da pauta para que ele 
corrigia o dado e assine novamente. 

10.1.6. Deverá e impedir o lançamento de notas e faltas para alunos que estejam em 
situação de trancamento, dispensados da disciplina e ou desistente do curso; 

10.1.7. Deverá seguir as seguintes regras para apuração de resultado semestral: 
Para cada disciplina é apurada a média aritmética obtida entre as notas das 
provas regulares (P1 e P2) mais avaliações parciais (AP) no semestre, o que 
forma a nota de aproveitamento do aluno na disciplina (NAD). Esta é calculada 
por meio da seguinte fórmula: (P1+P2+AP) / 3, onde: Avaliação P1 (Prova com 
data definida no Calendário Acadêmico) - 10 (dez) pontos Avaliação P2 (Prova 
com data definida no Calendário Acadêmico) - 10 (dez) pontos Atividades 
Parciais (Exercícios, aulas práticas, seminários, entre outros) - 10 (dez) pontos 
A média aritmética, obtida entre as notas das provas regulares e outros 
instrumentos de avaliação do semestre, forma a nota de aproveitamento da 
disciplina (NAD) e é calculada por meio da seguinte fórmula: Média = (P1 + P2 
+ atividades parciais) / 3 5.2.2 Considera-se aprovado(a) na disciplina, atendida 
a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e demais 
atividades acadêmicas, o(a) aluno(a) que: I – Obtiver nota de aproveitamento 
igual ou superior a 7 (sete), apurada de acordo com o disposto no art. 79 do 
Regimento Geral da Faceli; II – Obtiver a média igual ou superior a 6 (seis), após 
ser submetido(a) ao exame final. Obs.: Não há amparo legal ou normativo para 
o abono de faltas a estudantes que se ausentarem regularmente dos horários 
de aula devido a convicções religiosas, conforme os Pareceres CNE/CES nº 
336/2000 e CNE/CES nº 224/2006. 5.2.3 Considera-se reprovado(a) o(a) 
aluno(a) que: I - Não obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento) das aulas ou atividades acadêmicas; II – Não obtiver nota de 
aproveitamento, conforme disposto no art. 79 do Regimento Geral da Faceli, 
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igual ou superior a 4 (quatro); III – Não obtiver média igual ou superior a 6 (seis) 
após ser submetido(a) ao exame final, cuja fórmula de cálculo está discriminada 
abaixo: Média = (Média das notas da P1, P2 e atividades parciais) + (Nota da 
prova final) / 2. Podendo ser alterado de acordo com as regras definidas no 
CONSUP. 

10.1.8. Deverá permitir o cadastro de vários AP (Avaliações Parciais) até o limite total 
de 10 pontos; 

10.1.8.1. As AP (Avaliações Parciais) deverão ser exibidas no portal do aluno; 
10.1.8.2. Deverá importar as APs do Ava caso o professor tenha criado lá, consultar 

a seção sobre Integrações Item 14. 
10.1.9. Após o encerramento do período definido no calendário o professor não 

poderá alterar dados da pauta. 
10.1.10. Deverá conter recurso que possibilite o professor copiar o plano de aula 

de semestre anteriores. 
 
 

11. MÓDULO – Portal do ALUNO  
11.1. SISTEMA WEB ALUNO OU APP MOBILE 

11.1.1. Deverá ser fornecido em formato Web Responsivo e/ou Mobile e deverá ser 
instalado conforme item 4; 

11.1.2. Deverá permitir o aluno atualizar seus dados de contato; 
11.1.3. Deverá permitir ao aluno visualizar seu histórico; 
11.1.4. Deverá permitir ao aluno visualizar seu boletim contendo as disciplinas 

estudadas no período atual; 
11.1.5. Deverá permitir ao aluno acessar materiais disponibilizados pelos professores; 
11.1.6. Deverá permitir ao aluno visualizar notas das APs (Avaliações parciais); 
11.1.7. Deverá permitir ao aluno acessar sua carteirinha estudantil digital de forma 

atualizada a cada acesso, a identidade sempre deverá trazer a situação 
acadêmica atual do aluno; 

11.1.7.1. A identidade estudantil deverá conter um QrCode e um código para 
verificação de autenticidade de validade do documento;  

11.1.7.2. Caso o aluno Desista do Curso ou efetue o trancamento a identidade 
estudantil deverá ser atualizada exibindo sempre o status acadêmico 
atual do aluno. 

11.1.7.3. O Cpf do aluno na identidade estudantil deverá ter a seguinte mascará: 
xxx.999.999-xx. 

11.1.7.4. Na identidade deverá conter link para o site de autenticação da 
identidade estudantil; 

11.1.8. Deverá permitir ao aluno imprimir declaração de escolaridade com código de 
verificação e assinatura eletrônica para permitir a validação da autenticidade 
do documento emitido; 

11.1.9. Deverá permitir que o aluno possa fazer requerimentos com as seguintes 
informações mínimas: 
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11.1.9.1. Tipo de requerimento, e ao selecionar o tipo de requerimento, deverá 
ser informado a ele o prazo de execução/conclusão (em dias úteis) do 
requerimento; 

11.1.9.2. Uma breve descrição sobre o tipo de requerimento selecionado e um 
campo com possibilidade de formatação semelhante ao Microsoft Word 
para que o aluno descreva o que deseja. 

11.1.9.3. Deverá permitir a visualização de requerimentos realizados pelo aluno 
com: número do requerimento gerado, data e hora, tipo de 
requerimento, Status do requerimento (Deferido/Indeferido e outros);  

11.1.9.4. Toda vez que o aluno realizar uma interação, deverá ser registrado um 
histórico de movimentação do requerimento contendo data e hora da 
movimentação e o requerimento deverá assumir o status de "em 
análise da Faceli". 

11.1.9.5. A cada movimentação realizada no requerimento, um e-mail deverá ser 
enviado ao aluno, notificando sobre a movimentação do requerimento. 

11.1.9.6. Deverá exibir uma linha do tempo de forma que possa ser visualizado 
todas as movimentações do requerimento desde sua criação contendo 
(data e hora, quem realizou a movimentação: aluno/usuário Faceli, 
texto cadastrado no ato da movimentação); 

11.1.10. Deverá exibir mensagens e avisos enviados pela secretária ou coordenadores 
de curso e gravar o data e hora da leitura do aviso; 

11.1.11. Deverá permitir ao aluno efetuar sua rematrícula pelo site observando os 
seguintes critérios: 
11.1.11.1. Reter o aluno que acumular mais de duas reprovações a partir de 

2017/1, com exceção das reprovações nos Estágios podendo ser 
ativado ou inativada essa regra. 

11.1.11.2. Enviar mensagem por e-mail de confirmação da rematrícula; 
11.1.11.3. Em caso de rematrícula não efetivada deverá exibir mensagem para 

o aluno procurar a secretária no prazo estabelecido pela secretaria; 
11.1.11.4. Deverá ter início e termino automático a ser agendado previamente no 

sistema pela secretária; 
11.1.12. Deverá exibir histórico de atividade complementares do aluno e no final 

deverá conter um resumo das atividades realizadas / aproveitadas; 
  

11.1.13. Portal deverá permitir ao aluno com dependências de disciplinas ou 
adaptações realizar sua inscrição pelo portal do aluno, nas disciplinas 
ofertadas em tais regimes pela Faculdade. 

11.1.14. Deverá permitir aos alunos do curso de direito realizar o envio de 
requerimento de audiências, requisito do seu estágio supervisionado, este 
item será completamente detalhado no “Módulo – Núcleo de Práticas 
Jurídicas e Estágios”. 
11.1.14.1. O aluno deverá ser notificado por e-mail quando a audiência for 

registrada e quando ela for respondida pelo núcleo de práticas 
jurídicas; 
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11.1.14.2. O Aluno deverá ter acesso a tabela que contabiliza a quantidade de 
audiências enviadas para que o aluno possa saber quantas enviou 
e quantas ainda deve enviar de acordo com tabela de atividades 
jurídicas; 

 
11.1.15. Deverá permitir aos alunos do curso de direito realizar inscrição no Núcleo de 

Práticas Jurídicas, escolhendo Dia e horário do estágio de acordo com a 
quantidade de vagas por horário/dia ofertados. 

11.1.16. Deverá permitir ao aluno assinar termo de tratamento de dados; 
11.1.17. Deverá permitir ao aluno assinar termo de direito de uso de imagem; 

 
 
12. MÓDULO – GESTÃO ACADÊMICA  

12.1. Deverá ser fornecido em formato Web ou versão Desktop compatível Windows 10 
x64 não sendo aceito execução em modo de compatibilidade e deverá ser instalado 
conforme item 4; 

12.2. O sistema deverá ser acessado somente por usuário autenticado; 
12.3. Gerenciamento de Usuários; 
12.4. O sistema deverá permitir a criação de perfis de acessos para grupos de usuários. 
12.5. O sistema deverá permitir o usuário alterar a senha de acesso; 
12.6. Sistema deverá expirar a senha a cada 120 dias; 
12.7. Sistema deverá aceitar apenas senhas de complexidade alta; 
12.8. Cadastro de Alunos (Matrícula) 

12.8.1. O sistema deverá permitir cadastrar o aluno com os seguintes dados mínimos: 
Matricula (gerada automaticamente e com opção de geração manual), nome 
completo, nome social, data de nascimento, sexo, estado civil, naturalidade, 
nacionalidade, nome do pai, nome da mãe, cep, uf, logradouro, número, 
complemento, bairro, cidade, telefone residencial, telefone celular, e-mail, 
observações, CPF, carteira de identidade, título de eleitor, certificado de 
reservistas (para homens); 

12.8.2. O sistema deverá conter um checklist para marcação dos documentos 
obrigatórios apresentados pelo aluno; 

12.8.3. O sistema deverá ter integração com serviço de CEP para que se possa consultar 
o CEP e auto preencher o endereço do aluno; 

12.8.4. O sistema deverá permitir o cadastro de cuidados médicos caso o aluno precise 
de cuidados; 

12.8.5. Deverá permitir cadastrar os dados de conclusão do ensino médio contendo: 
Nome da Instituição, Estado, Cidade e ano de conclusão. 

12.8.6. Deverá permitir cadastrar o método de entrada do Aluno (vestibular) contendo 
o nome do Processo Seletivo, Instituição, Cidade, Estado, Ano, e para vestibular 
da FACELI: deverá permitir cadastrar as áreas de conhecimento do ENEM e suas 
respectivas notas e a cota que o aluno se inscreveu. 

12.8.6.1. Relatório de alunos matriculados por cotas; 
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12.8.7. Deverá permitir cadastrar uma graduação caso o aluno estejam cursando sua 
segunda graduação, contendo os seguintes dados: Nome da Instituição, Cidade, 
Estado, Data da conclusão, Conceito, e o título obtido. 

12.8.8. Deverá exibir o histórico de atividade acadêmica do aluno, contendo 
informações de troca de situação acadêmica como: matriculado, retido, 
aguardando rematrícula, abandono, cursando e outros cadastrados pela 
secretaria acadêmica e também as trocas de períodos mostrando sempre, data 
e hora da operação e usuário que executou a operação; 

12.8.9. Deverá ao final do Cadastro enviar para o e-mail do aluno um e-mail boas 
vindas contendo também os dados de acesso do aluno ao portal do aluno. 

12.8.10. Deverá permitir a impressão de ficha de matricula em PDF; 
12.8.11. Deverá conter termo de Consentimento de Tratamento de Dados; 

12.9. Deverá permitir incluir, alterar e deletar cursos; 
12.10. Deverá permitir incluir, alterar e deletar disciplinas, deverá listar também as pautas 

que já existem para a disciplina, exibindo o ano, semestre, período, turma e turno, 
curso, carga horaria, e quando ela foi finalizada; 

12.11. Deverá permitir incluir, alterar e deletar turmas; 
12.12. Deverá permitir incluir, alterar e deletar avisos a serem exibidos no portal do aluno, 

e deverá permitir que seja aplicado filtros: para um único aluno, para uma turma, 
para o curso e para todos. 

12.13. Deverá permitir incluir, alterar e deletar Datas limites para registro de nota, para 
que o sistema automaticamente feche o período de lançamento de notas no portal 
do professor. 

12.14. Deverá permitir o cadastro de resoluções de autorização de curso e 
reconhecimento de curso emitidos pelo Conselho Estadual de Educação que 
deverão constar no histórico do aluno e certidões de conclusão. 

12.15. Deverá permitir que seja feito o encerramento de semestre, encerrando todas as 
pautas e não permitindo que elas sejam alteradas pelo professor. 

12.16. Deverá permitir que seja feita a mudança de situação acadêmica dos alunos por 
turma ou por curso ou todos os alunos. 

12.17. Relatório para demonstrar se o aluno está apto a colar grau. 
12.18. Organização Curricular de Curso 

12.18.1. Deverá permitir o cadastro das organizações curriculares de curso que deverá 
ser criada de acordo o plano de curso aprovado junto ao Conselho Estadual 
de Educação; 

12.18.2. Deverá permitir editar a organizações curriculares cadastradas; 
12.18.3. Deverá permitir a exclusão de uma organização curricular, desde que não 

exista nenhuma pauta vinculada a grade, caso exista pauta vinculada, o 
sistema deverá fornecer um aviso e não efetuar a exclusão. 

12.18.4. Deverá ter opção para dizer se a disciplina é obrigatória ou optativa; 
12.18.5. As disciplinas optativas são alteradas a cada semestre e deverão ser somadas 

a carga horaria obrigatória da grade do curso apenas uma vez. 
12.18.6. Deverá permitir adicionar carga horaria da disciplina na grade. 
12.18.7. Exibir na tela todas as disciplinas cadastradas na grade; 
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12.18.8. Deverá permitir a impressão da Grade para acompanhamento acadêmico 
exibindo o código da disciplina, nome da disciplina, período, carga horaria, e 
se ela é obrigatória ou optativa, contendo em seu final a carga horaria total 
obrigatória e carga horaria de Atividade complementar. 

12.18.9. Deverá permitir a impressão da grade para atender a solicitações de alunos 
em página personalizada com formato de papel timbrado contendo: nome da 
disciplina, período, carga horaria, e se ela é obrigatória ou optativa, contendo 
em seu final a carga horaria total obrigatória e carga horaria de Atividade 
complementar. 

12.19. Gerenciamento de Pautas 
12.19.1. Deverá permitir a criação de pautas para as turmas letivas; 
12.19.2. As pautas deverão ser geradas automaticamente no momento da rematricula 

dos alunos; 
12.19.3. Deverá automaticamente incluir todos os alunos da turma na disciplina 

referente a pauta criada, desde que os alunos respeitem a grade do curso em 
que ele está matriculado;  

12.19.4. Deverá permitir que um aluno seja retirado da pauta; 
12.19.5. Deverá manter um histórico de exclusão para auditoria; 
12.19.6. Deverá permitir que seja incluso um aluno da pauta, gravando a data e hora 

e usuário que fez a inclusão;  
12.19.7. Deverá permitir que seja cadastrada a datas máximas para digitação de notas 

de forma geral para o curso e também de forma individual por disciplina para 
que seja possível abrir uma única pauta para o professor realizar ajustes; 

12.19.8. Deverá permitir a impressão do plano de ensino da Disciplina no mesmo 
modelo impresso no portal do aluno; 

12.19.9. Deverá permitir a impressão da pauta de frequência, exibindo dia a dia as 
faltas e presenças dos alunos de acordo com o cadastro de aulas do professor; 
12.19.9.1. Pauta deverá ser assinada eletronicamente; 

12.19.10. Deverá permitir a impressão da pauta de resultado final contendo as 
notas do aluno, a média semestral, a média final, o número de faltas, a carga 
horária total da disciplina, a situação acadêmica dos alunos e conter campos 
de assinatura do professor e secretaria acadêmica. 

12.19.11. Deverá ter relatório que mostre todas as disciplinas que um professor 
está ministrando em um período informado através de filtros. 

12.19.12. Deverá ter relatório que mostre todas as disciplinas por ano/semestre 
que possibilite identificar se todas as disciplinas cumpriram a carga horaria 
mínima da grade. 

12.19.13. Deverá gerar a Ata final de Semestre; 
12.19.14. Deverá permitir assinatura eletrônica da pauta; 

12.20. Atividades complementar 
12.20.1. Deverá permitir o gerenciamento completo de atividade complementar; 
12.20.2. Deverá possuir um cadastro de atividades complementares classificadas por 

grupo, exemplo: Atividades de Ensino, Atividades de Pesquisa, Atividades de 
Extensão, Atividades de Representação Estudantil, Atividades 
Socioeducativas; 
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12.20.3. As atividades terão uma carga horaria limite; 
12.20.4. Deverá permitir o coordenador incluir a atividade contendo: O nome da 

Atividade, a Data de Realização, Nome do evento, Descrição do Evento e sua 
Carga horaria; 

12.20.5. O coordenador poderá incluir e excluir aluno da atividade realizada conforme 
item 11.15.4 

12.20.6. O coordenador poderá imprimir relatórios sintético que mostre por turma: a 
Carga horaria total de atividades realizadas pelo aluno, a carga horaria 
aproveitadas e a carga horaria obrigatória. Sendo possível filtrar por curso, 
turma e turno. 

12.20.7. O coordenador poderá imprimir um relatório detalhado das atividades 
complementares por aluno, turma ou curso; 
 

12.21. Estágio Supervisionado 
12.21.1. O sistema deverá conter um cadastro de Empresas conveniadas; 
12.21.2. O sistema deverá gerir os contratos de estagio; 
12.21.3. O sistema deverá notificar o Secretário e o Coordenador qualquer mudança 

de situação acadêmica do aluno que tenho contrato de estágio em vigor; 
12.21.4. O sistema não poderá aceitar que um aluno tenha contratos que a 

cumulativamente somem mais do que 06:00 (Seis Horas) diárias; 
12.21.5. Sistema deverá apresentar listagem de contratos ativos; 
12.21.6. Deverá possuir relatório que demonstrem as seguintes informações: 

12.21.6.1. Filtros padrão: Curso, período, turma, turno, situação acadêmica 
e individual por nome ou matrícula; 

12.21.6.2. Quantidade de contratos com estágio remunerado e não 
remunerado de acordo com uma data inicial e final; 

12.21.6.3. Quantidade de contratos vencidos e próximos do vencimento; 
12.21.6.4. Relatório por data de início de contrato; 
 

12.22. Histórico 
12.22.1. Deverá ser feito de forma automática à medida que o aluno avança de 

período; 
12.22.2. Deverá permitir ao secretário acadêmico executar manutenção no histórico, 

permitindo a inclusão, alteração, exclusão de itens. 
12.22.3. Deverá permitir que seja colocado observações acadêmicas no histórico do 

aluno; 
12.22.4. Deverá permitir personalizações para atender aos padrões da FACELI e da 

Universidade Federal do Espirito Santo (UFES) que faz o registro de diploma 
dos Alunos; 
 

12.23. Emissão de Cerificados de Curso de: Pós-Graduação, Extensão e Aperfeiçoamento 
12.23.1. Permitir que seja emitido Cerificado de Pós-graduação; 
12.23.2. Deverá ser personalizado de acordo com o modelo de cerificado usado pela 

FACELI; 
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12.23.3. Deverá contar chave de autenticação para verificação da Validade do 
documento. 

12.24. Avisos 
12.24.1. Deverá permitir ao secretário e ao coordenador o envio de avisos no portal 

do aluno; 
12.24.2. Os avisos poderão ser individuais ou para uma turma ou para um curso; 
12.24.3. Sempre que for incluso um novo aviso o portal do aluno deverá exibir um 

alerta de que há um novo aviso, caso o aluno clique para ler o aviso, o sistema 
não deverá mais exibir o alerta; 

12.24.4. O sistema deverá gravar a data e hora que o aluno leu o aviso; 
12.24.5. O sistema deverá permitir que seja possível agendar a exibição do aviso e 

também agendar o encerramento, para que ele fique visível por um prazo 
determinado; 

 
12.25. Renovação de matrícula 

12.25.1. Deverá permitir que seja aberto o período de renovação de matrícula por 
curso; 

12.25.2. Deverá permitir abertura e encerramento automático de acordo com data e 
hora cadastrados pela secretaria. 

12.25.3. O aluno que efetuar a matrícula deverá automaticamente ser registrado no 
próximo período; 

12.25.4. O aluno deverá ser automaticamente inserido nas pautas do semestre que ele 
iria cursar. 

12.25.5. O sistema deverá emitir alertas para o secretário avisando os alunos que estão 
há 60 dias do prazo máximo de matricula para retornar de trancamento. 

12.25.6. O sistema deverá emitir relatório que mostre os alunos matriculados e não 
matriculados, o sistema deverá conter um filtro para a escolha das situações. 

12.26. Matricula de adaptação e dependência 
12.26.1. Deverá permitir que seja aberto o período de matricula em disciplina de 

adaptação ou dependência; 
12.26.2. Deverá permitir abertura e encerramento automático de acordo com data e 

hora cadastrados pela secretaria. 
12.26.3. Deverá possuir campo de texto que possibilitem formatar o texto para 

escrever para os alunos as orientações e regras acerca do processo, essas 
informações deverão ficar disponíveis no portal do aluno; 

12.26.4. O aluno deverá realizar sua inscrição através de seu portal; 
12.26.5. Após o encerramento do período da inscrição o Coordenador de curso deverá 

ter acesso a listagem de alunos que solicitaram matricula para ele realizar a 
triagem, aceitando ou não o pedido de matricula. 
12.26.5.1. Caso o pedido seja aceito o aluno deverá ser matriculado nas 

disciplinas; 
 

12.27. Matricula em disciplinas optativas 
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12.27.1. Deverá permitir que seja aberto o período de matricula em disciplina de 
optativas a serem definidas pela secretária e de acordo com as pautas existem 
no semestre atual; 

12.27.2. Deverá permitir abertura e encerramento automático de acordo com data e 
hora cadastrados pela secretaria. 

12.27.3. Deverá possuir campo de texto que possibilitem formatar o texto para 
escrever para os alunos as orientações e regras acerca do processo, essas 
informações deverão ficar disponíveis no portal do aluno; 

12.27.4. O aluno deverá realizar sua inscrição através de seu portal; 
12.27.5. Após o encerramento do período da inscrição o Coordenador de curso deverá 

ter acesso a listagem de alunos que solicitaram matricula em disciplinas 
optativas para ele realizar a triagem, aceitando ou não o pedido de matricula. 
12.27.5.1. Caso o pedido seja aceito o aluno deverá ser matriculado nas 

disciplinas; 
 

12.28. Relatórios e Documentos Oficiais em Geral 
12.28.1. O sistema deverá emitir Declarações de escolaridade contendo chave de 

autenticação para validação do documento conforme o aluno emite em seu 
portal; 

12.28.2. O sistema deverá permitir a impressão a de pautas 
12.28.2.1. O sistema deverá possibilitar a impressão de pautas usando layouts 

diferentes, para atender a pautas de anos anteriores nos modelos 
denominados: Até 2007/1, 2007/2, 2008, 2009/1 e atual, os modelos 
anteriores possuíam regras diferentes do modelo atual; 

12.28.3. Relatório que mostre o histórico do trabalho do professor contendo código 
de autenticação para validação do documento, este documento é usado para 
fins de comprovação das disciplinas que ele ministrou aula. 

12.28.4. Relatório para impressão de etiquetas contendo os dados do professor e 
disciplina; 

12.28.5. Relatório que mostre os alunos em situação de Prova Final; 
 
 

13. MÓDULO – NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS E ESTÁGIOS 
13.1. Deverá ser fornecido em formato Web ou versão Desktop compatível com Windows 

10 x64 não sendo aceito execução em modo de compatibilidade e deverá ser 
instalado conforme item 4; 

13.2. O sistema deverá ser acessado por usuário autenticado; 
13.3. Gerenciamento de Usuários 

13.3.1. O sistema deverá permitir a criação de perfis de acessos para grupos de 
usuários; 

13.3.2. O sistema deverá permitir o usuário alterar a senha de acesso. 
13.4. Gerenciamento geral 

13.4.1. Agendamento de atendimento a comunidade 
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13.4.1.1. Deverá permitir excluir, alterar ou incluir novos agendamentos do 
atendimento do cliente, contendo os seguintes campos mínimos: nome, 
telefone, data e o horário do atendimento; 

 
13.4.1.2. Deverá ter relatório para demonstrar comparecimento dos 

agendamentos; 
 

13.4.2. Agenda de audiências do núcleo 
13.4.2.1. Deverá permitir excluir, alterar ou incluir agendamentos de audiências. 

Por meio da inserção do número do processo no respectivo campo o 
sistema deverá preencher automaticamente os seguintes campos 
mínimos: nome das partes, assunto do processo, vara. Posteriormente 
deverá solicitar a inserção de data, horário, tipo de audiência, professor 
responsável, link, dia da semana, observação e andamento; 

13.4.2.2. Deverá permitir a consulta de audiências marcadas para um determinado 
período (data inicial a data final). 

13.4.3. Requerimentos de audiências 
13.4.3.1. Deverá receber as audiências postadas pelos alunos via portal do aluno; 
13.4.3.2. Deverá permitir emitir despachos bem como abrir arquivos pdfs 

anexados ao requerimento de audiências do portal do aluno; 
13.4.3.3. Deverá permitir consultar as audiências protocoladas, filtrando por tipo 

de audiência, status, data, período, situação acadêmica do aluno, nome 
do aluno. 

13.4.3.4. Deverá permitir movimentar requerimentos de audiência, bem como 
aceitar ou rejeitar o requerimento; 

13.4.3.5. Deverá computar para a tabela de requerimentos no portal do aluno caso 
a audiência seja aceita; 

13.4.3.6. Deverá notificar toda movimentação do requerimento para o e-mail do 
aluno; 

13.4.3.7. Deverá demonstrar o fluxo de requerimentos de audiência mensal e 
diário; 

13.4.3.8. Deverá gerar planilha demonstrando se aluno cumpriu todas as 
obrigações todas as audiências obrigatórias do estágio; 

13.4.4. Processos  
13.4.4.1. Deverá permitir atualizar ou incluir processos, contendo os seguintes 

campos mínimos: lista de requerentes (permitindo classificar o 
requerente em cliente ou não), lista de requeridos (permitindo classificar 
o requerido em cliente ou não), iniciais do nome dos requerentes e 
requeridos, número do processo, tipo de ação, ação, data do protocolo, 
situação do processo, vara, número da OAB do advogado relacionado ao 
processo e nome do advogado, que deverão ser preenchidos 
automaticamente; 

13.4.4.2. Os campos vara, situação do processo deverão possuir uma listagem 
cadastrada pela secretaria do NPJ;  

13.4.4.3. Deverá permitir a consulta dos processos; 
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13.4.4.4. Deverá cadastrar os andamentos do processo; 
13.4.4.5. Os processos deverão ter os seguintes status: Arquivado, Desarquivado, 

Não Localizado, Renunciado, Substabelecido, Suspenso, TJ – Aguardando 
Trânsito em julgado, suspenso e outras que possam ser necessários; 

13.4.4.5.1. Ao arquivar um processo deverá ser selecionado um motivo de 
arquivamento conforme cadastro pré-estabelecido de motivos de 
arquivamento 

 
13.4.5. Clientes 

13.4.5.1. Deverá permitir realizar o cadastramento dos clientes; 
13.4.5.2. Deverá permitir alterar os dados dos clientes cadastrados pelos alunos. 
13.4.5.3. Deverá solicitar permissão de acesso para dados pessoais e dados 

sensíveis; 
13.4.5.4. Deverá gravar log dos acessos aos dados pessoais dos clientes contendo 

os dados do usuário que está acessando bem como a finalidade do 
acesso, ip, e qual foi o cliente acessado; 

13.4.6. Advogados 
13.4.7. Deverá permitir o excluir, alterar ou incluir advogados, com os seguintes 

campos mínimos: nome, número da OAB; 
 

13.5. Perfil de aluno 
13.5.1. Deverá permitir o cadastramento dos clientes, através de uma triagem inicial 

possuindo nome dos alunos (gerado automaticamente), data do atendimento, 
nome do advogado (gerado automaticamente), tipo de ação (consensual ou 
não) com os seguintes dados mínimos do cliente: nome do autor (permitindo 
classificá-lo em representado (a), assistido (a) ou autor (a)), nome do cliente 
(permitindo classificá-lo em representante, assistente, autor (a), assistido (a)), 
logradouro, número, bairro, cidade, estado, CEP, estado civil, nacionalidade, 
telefone recado, telefone celular, profissão, local de trabalho e pelo menos dois 
documentos sendo um o cpf e outro de identificação, e-mail, classificar como 
iletrado ou não (se iletrado, deverá possuir um campo para cadastrar um 
responsável e um campo para seu respectivo documento). Estes mesmos dados 
mínimos anteriormente descritos, deverão ser utilizados para caraterização do 
autor consensual ou requerido. Se ação consensual ou não, respectivamente, 
com os devidos ajustes entre pessoa física ou jurídica. Se a ação necessitar de 
um representante legal, deverá permitir o cadastramento desses dados 
mínimos informados anteriormente para caracterização dele. A triagem deverá 
possuir questionamentos de cunho sócio econômico e educacional do cliente, 
além de um campo para o histórico da situação ocorrida; 

13.5.2. A triagem gerada deverá gerar os seguintes documentos: duas procurações, 
declaração de aceite, além de declarações de hipossuficiência e termos de 
compromisso. 

13.5.3. Poderá ser solicitado personalizações no texto dos documentos a fim de 
atender as mudanças de legislação sem ônus para a Faceli. 
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13.6. Sistema de inscrição de estágios no portal do aluno 
13.6.1. A inscrição deverá ser programada para abertura e encerramento automático. 
13.6.2. A inscrição deverá ser única por aluno; 
13.6.3. O sistema deverá preencher automaticamente os seguintes campos: nome, 

matrícula, telefone, período/turma, e-mail.  O formulário de inscrição deverá 
permitir ao aluno relatar se a inscrição se refere a dependência ou não e deverá 
possuir um campo para indicação de um possível membro de dupla. 

13.6.4. O formulário deverá exibir os dias e horários disponíveis, para atendimento no 
núcleo de prática jurídicas, exibindo o número de vagas disponíveis para aquele 
respectivo horário; 

13.6.5. Deverá automaticamente atualizar o número de vagas para aquele 
determinado horário de atendimento; 

13.6.6. Deverá permitir ao aluno a escolha de três opções de horários e dia de acordo 
com sua preferência e existência de vagas, com a respectiva justificativa.  

13.6.7. Deverá não permitir a inscrição, caso os três horários escolhidos não possuam 
mais vagas; 

13.6.8. Após o preenchimento da inscrição o sistema deverá apresentar uma tela 
para confirmação dos dados fornecidos; 

13.6.9. Após confirmação dos dados o sistema deverá enviar um e-mail de 
confirmação de inscrição para o candidato e para o NPJ; 

13.7. Relatórios 
13.7.1. Permitir a impressão e exportação de relatórios para PDF e XLS de: 

13.7.1.1. Relatório diário de audiências contendo os seguintes dados mínimos: 
número do processo, vara do processo, nome das partes, horário da 
audiência e tipo de audiência; 

13.7.1.2. Relatório estatístico de quantidade de atendimentos realizados e não 
ocorridos por mês e ano;  

13.7.1.3. Relatório quantitativo dos processos com filtro de período (data inicial a 
data final), situação de processo e número de OAB dos advogados 
contendo os seguintes dados mínimos: iniciais e nome das partes 
(requerentes e requeridos), assunto, número e vara do processo; 

13.7.1.4. Relatório com filtro de turma e período contendo a relação de nome e 
matrícula do aluno, notas parciais e final, quantidade de audiências 
obrigatórias e carga horária semestral realizadas;   

13.7.1.5. Relatório de devoluções de processos com filtro de período (data inicial a 
data final) e vara mostrando seguintes campos mínimos: nome das partes 
(requerentes e requeridos), número dos processos devolvidos, vara e 
período;  

13.7.1.6. Relatório com filtro de período, turma, turno, situação acadêmica ou 
matrícula única e status da audiência e que possui como retorno o curso, 
período, turma, turno, matrícula e nome dos alunos definidos no filtro de 
pesquisa e a data, número do processo, área, status e total  de audiências 
protocoladas por cada aluno;  

13.7.1.7. Relatório com filtro de período, turma, turno, situação acadêmica ou 
matrícula única e status da audiência e que possui como retorno o curso, 
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período, turma, turno, matrícula e nome dos alunos definidos no filtro de 
pesquisa e o quantitativo de audiências protocoladas pelo mesmo para 
cada área de audiência e o total de audiências protocoladas por cada 
aluno;  

13.7.1.8. Relatório de termo de compromisso de estágio dos alunos com filtro por 
processo seletivo e por matrícula com retorno dos dados pessoais: nome, 
matrícula, período, telefone, turma/turno, telefone, e-mail e plantão já 
preenchidos e com o respectivo texto do termo de compromisso 
necessário. Deve permitir exportar uma versão editável. 
 

 
14. MÓDULO – BIBLIOTECA  

14.1. SISTEMA WEB DE CONSULTA AO ACERVO 
14.1.1. Deverá ser fornecido em formato Web Responsivo e Mobile(opcional) e 

deverá ser instalado conforme item 4; 
14.1.2. Deverá permitir acesso de Alunos, Professores e Colaboradores; 
14.1.3. Deverá ter campo de busca e filtros para busca no acervo; 
14.1.4. Deverá detalhar o material selecionado; 
14.1.5. Deverá exibir os acervos em posse do Usuário mostrando seus respectivos 

vencimentos; 
14.1.6. Deverá permitir a reserva do material, com envio de negação ou efetivação da 

reserva; 
14.1.7. Deverá permitir a renovação do material, caso não haja reserva para o material, 

e enviar mensagem de confirmação ou negação por e-mail; 
14.1.8. Deverá bloquear a reserva e renovação caso o usuário esteja em situação de 

pendencias. 
14.1.9. Deverá exibir mensagens avisando em qual data a multa será suspensa. 

 
 

14.2. SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA BIBLIOTECA 
14.2.1. Deverá ser fornecido em formato Web ou versão Desktop compatível com 

Windows 10 x64 e deverá ser instalado conforme item 4; 
14.2.2. O sistema deverá ser acessado por usuário autenticado; 
14.2.3. Permitir cadastramento de bibliotecas; 
14.2.4. Permitir cadastro de feriados para recalculo do período de empréstimo; 
14.2.5. Permitir cadastrar regras de empréstimos com limites quantitativos de 

empréstimo de material, limite quantitativo de dias de permanecia com o 
material, limite quantitativo de renovações material, bloqueio e desbloqueio 
por devoluções de material em atraso; 

14.2.6. Permitir determinar para cada material se necessário, limites quantitativos de 
empréstimo, prazo de devolução e multa por atraso; 

14.2.7. O sistema deverá permitir o envio de mensagens para o aluno, no portal do 
aluno; 
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14.2.8. ACERVO - O sistema deverá prover o gerenciamento completo das obras que 
compõem o acervo da biblioteca, em qualquer suporte físico, permitindo o 
cadastramento em tela com interface gráfica, das seguintes informações:  

14.2.8.1. Tipo de material (Livro, Vídeo, CD, DVD, Manuais e recursos eletrônicos),  
título,  subtítulo, obra de referência, circulação, coleção Especial, idioma, 
edição, data de edição, editora, local da editora, ISBN, número de 
páginas, série, coleção, volume, tomo, exemplar, área de conhecimento, 
o subárea de conhecimento, classificação (CDD ou CDU), cutter, notas, 
múltiplas entradas para autores e definição de função do autor, múltiplas 
entradas para assuntos, resumo com capacidade ilimitada, controle de 
baixa de exemplar com data e motivo, tipo de aquisição, valor da 
aquisição, número de nota fiscal, fornecedor, colaborador, número do 
patrimônio, link (url) para materiais web. 

14.2.8.2. Deverá oferecer recurso automático de duplicação de registros de título 
para caso de novas edições;  

14.2.8.3. Deverá permitir o controle de múltiplos exemplares, amarrados ao 
registro de título da obra, com informações sobre ano, volume, de edição, 
data de tombo (automática), número de tombo (com possibilidade de 
numeração automática), código de barras (com possibilidade de 
numeração automática), suporte físico, notas, informações de aquisição 
(forma, valor, fornecedor, data de aquisição e nota fiscal), situação 
(emprestado e com quem, disponível, reservado, retido); 

14.2.8.4. Deverá permitir a divisão do acervo em múltiplas bibliotecas por meio da 
definição da biblioteca onde está o exemplar;  

14.2.8.5. Deverá permitir a recuperação das obras que compõem o acervo, no 
mínimo, por meio dos campos: palavra-chave (que busca 
simultaneamente em todos os campos do registro), título, autor e sua 
função na obra, assunto, idioma, tipo de material, resumo, notas, com 
estatísticas do número de títulos e exemplares por busca;  

14.2.8.6. Deverá permitir a “baixa” de exemplares, guardando informações de data 
e motivo em controle específico de descarte;  

14.2.8.7. Deverá permitir o controle de reserva de exemplares, com listas de 
reserva e histórico de reservas excluídas;  

14.2.8.8. Deverá possibilitar a impressão de etiquetas com código de barras, em 
impressora laser, matricial ou deskjet, e em etiquetas comuns, com 
diversas opções de medidas e modelos;  

14.2.8.9. Deverá permitir a atualização de registro em lote;  
14.2.8.10. Deverá oferecer recurso de impressão de relatórios gerenciais, 

estatísticos e técnicos:   
14.2.8.11. Informações de obras, ordenadas por autor, assunto ou título;   
14.2.8.12. Resumo de obras;   
14.2.8.13. Informações de exemplares, ordenados por título, editora e coleção;   
14.2.8.14. Seleção do relatório de exemplares pela situação do exemplar 

(emprestados, disponíveis, reservados);    
14.2.8.15. Aquisições por período;   
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14.2.8.16. Referência bibliográfica agrupada por títulos, autores, assuntos, área de 
conhecimento, subárea de conhecimento, séries e classificação;  

14.2.8.17. Relatório para conferência do acervo registrado. 
  

14.2.9. PERIÓDICOS - O sistema deverá prover o gerenciamento completo dos 
periódicos que compõem o acervo da biblioteca, em qualquer suporte físico, 
permitindo o cadastramento em tela com interface gráfica, das seguintes 
informações: 

14.2.9.1. Tipo de material, título, subtítulo, periodicidade, idioma, editora, cidade 
da editora, classificação, área de conhecimento, subárea de 
conhecimento, ISSN, volume, número, mês e ano de publicação, notas 
gerais 

14.2.9.2. Deverá permitir edição dos registros em tela única (com possibilidade de 
alterar todas as informações) ou campo a campo com atualização 
automática em tempo real das informações na WEB;   

14.2.9.3. Deverá permitir o controle de múltiplos exemplares, por periódico, 
controlando informações como ano, volume, número, parte, número de 
tombo (com possibilidade de numeração automática), código de barras 
(com possibilidade de numeração automática), suporte físico, notas, 
informações de aquisição (forma, valor, fornecedor/colaborador, data de 
aquisição e nota fiscal);   

14.2.9.4. Deverá permitir indexação e recuperação dos artigos publicados em cada 
fascículo com descrição dos títulos, paginação, autores, assuntos, notas, 
resumos;   

14.2.9.5. Deverá permitir a apresentação dos números de cada exemplar, 
permitindo a visualização cronológica dos números;   

14.2.9.6. Deverá permitir, para cada número, o cadastro de artigos, com 
informações de título e número de página do artigo, além da indexação 
(assuntos e autores) e resumo do artigo;   

14.2.9.7. Deverá permitir a “baixa” de exemplares, guardando informações de data 
e motivo da baixa através de controle de descarte;   

14.2.9.8. Deverá realizar busca, no mínimo, por meio dos campos título, autor, 
assunto;   

14.2.9.9. Deverá oferecer recurso de impressão de relatórios gerenciais, 
estatísticos e técnicos:  

14.2.9.10. Informações de periódicos, ordenadas por título, periodicidade ou 
assinatura;   

14.2.9.11. Referência bibliográfica padrão ABNT de títulos e artigos;   
14.2.9.12. Informações de números (exemplares) de periódicos, ordenados por 

número, situação ou título;   
14.2.9.13. Seleção do relatório de exemplares pela situação do exemplar (todos, 

emprestados, disponíveis, reservados);   
14.2.9.14. Artigos do número;  
14.2.9.15. Assinaturas, ordenadas cronologicamente. 
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14.2.10. EMPRESTIMOS - O sistema deverá prover o gerenciamento completo 
das funções de empréstimo e devolução de qualquer material do acervo 
da biblioteca, contemplando ainda o controle de prazos (atraso) e a 
aplicação de sanções como, por exemplo, o bloqueio do usuário infrator 
ou multa. 

14.2.10.1. Deverá realizar o controle de empréstimo, renovação e de devolução de 
obras e periódicos em tela única utilizando-se de leitora de código de 
barras ou leitura biométrica ou teclado, para obtenção dos dados do 
usuário e leitura de código de barras para o exemplar. Deverá também 
ser possível realizar este controle, por meio da digitação dos códigos no 
teclado do microcomputador; 

14.2.10.2. Deverá permitir a configuração dos seguintes parâmetros de restrição:  
o número máximo de exemplares que podem ser retirados por perfil e 
prazo de devolução por tipo de material e perfil; 

14.2.10.3. O bloqueio deverá ser calculado em dias de atraso utilizando a seguinte 
formula: Tda (total de dias em atraso) * 2; 

14.2.10.4. Deverá permitir a identificação de exemplares como: não circula, 
disponível, reservado e baixado; 

14.2.10.5. Deverá permitir a inclusão e exclusão de reserva pela Internet; 
14.2.10.6. Deverá permitir a renovação do material pela Internet; 
14.2.10.7. Deverá permitir a definição de parâmetros para reserva de livros; 
14.2.10.8. Deverá apresentar, no ato da devolução, o número de dias em atraso e 

eventuais sanções; 
14.2.10.9. Deverá permitir o bloqueio de usuário por indisciplina ou qualquer 

outro motivo; 
14.2.10.10. Deverá permitir o envio de recibo de empréstimo, devolução ou 

renovação por e-mail;  
14.2.10.11. Deverá realizar coleta automática e estatística de materiais de 

consulta local e pela web; 
14.2.10.12. Deverá permitir visualização da foto do usuário no momento do 

empréstimo, renovação e devolução de materiais; 
14.2.10.13. Deverá exibir mensagens de alerta no caso de devolução de 

material reservado;  
14.2.10.14. Deverá permitir o envio automático de e-mail aos usuários para: 

reserva liberada, aviso de devolução de material em 24h, aviso de 
devolução de material em 48h, o aviso de material com devolução em 
atraso.  
 

14.2.11. RELATÓRIOS – permitir a impressão e exportação de relatórios para PDF 
e XLS de  

14.2.11.1.1. Relatório estatístico de quantidade de empréstimos realizados 
por dia com representação percentual sobre o total do relatório;  

14.2.11.1.2. Relatório gráfico de empréstimos por tipo de material;  
14.2.11.1.3. Relatório gráfico de empréstimos mostrando quantidade de 

empréstimos realizados por mês;  
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14.2.11.1.4. Relatório estatístico de quantidade de devoluções realizadas por 
dia com representação percentual sobre o total do relatório;  

14.2.11.1.5. Relatório gráfico de devoluções mostrando quantidade de 
devoluções realizadas por mês;  

14.2.11.1.6. Relatório gráfico de reservas mostrando quantidade de reservas 
realizadas por dia;  

14.2.11.1.7. Relatório gráfico de cadastros de obras realizados por mês;  
14.2.11.1.8. Relatório estatístico de quantidade de títulos e exemplares 

cadastros de obras realizados por ano.  
14.2.11.1.9. Relatório de controle de assinaturas;  
14.2.11.1.10. Relatório editoras;  
14.2.11.1.11. Relatório áreas; 
14.2.11.1.12. Relatório subáreas;  
14.2.11.1.13. Relatório séries/coleções;  
14.2.11.1.14. Relatório identificações de usuários;  
14.2.11.1.15. Envio de carta de cobrança por e-mail; 
14.2.11.1.16. Relatório de reserva com filtro de identificação de usuário e 

período (data inicial a data final) contendo título, data e hora da 
reserva, nome do usuário e situação;  

14.2.11.1.17. Relatório de empréstimos não devolvidos com filtro de 
quantidade de dias de atraso ou período (data inicial a data final) 
contendo identificação do usuário, matrícula, nome, telefone, 
título, classificação, cutter, tipo de material, data de empréstimo, 
data prevista de devolução e dias de atraso;  

14.2.11.1.18. Relatório analítico de multas com filtro de quantidade de dias de 
atraso ou período (data inicial a data final) contendo identificação 
do usuário, matrícula, nome, registro do material, título, data de 
empréstimo, data prevista de devolução, data de devolução e 
valor de multa gerado;  

14.2.11.1.19. Relatório analítico de multas não pagas com filtro de quantidade 
de dias de atraso ou período (data inicial a data final) contendo 
identificação do usuário, matrícula, nome, telefone fixo, celular, 
registro do material, título, data de empréstimo, data prevista de 
devolução, data de devolução e valor de multa gerado;  

14.2.11.1.20. Relatório de devoluções com filtro de identificação de usuário, 
período (data inicial a data final) contendo identificação do 
usuário, matrícula, nome, título, tipo de material, data de 
empréstimo, data prevista de devolução, data e hora de 
devolução e dias de atraso;  

14.2.11.1.21. Relatório de usuário bloqueados com filtro de tipo de bloqueio 
contendo identificação, matrícula, nome, situação bibliotecária, 
motivo de bloqueio e data de vencimento do bloqueio.  

14.2.11.2. EMISSÃO DE ETIQUETAS – permitir a impressão e exportação de 
relatórios para PDF, XLS e RTF 
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14.2.11.2.1. Etiqueta de empréstimo contendo autor, título, código 
do exemplar em barras e em numeral, ano de publicação, 
edição, volume, número do exemplar, classificação e cutter;  

14.2.11.2.2. Etiqueta de lombada contendo classificação, cutter, ano 
de publicação, edição, volume, número do exemplar e código 
do exemplar;  

14.2.11.2.3. Etiqueta de barras contendo código do exemplar em 
barras e em numeral;  

14.2.11.2.4. Deverá ser capaz de aproveitar as etiquetas disponíveis 
na folha; o quando realizar filtro por registro deverá ser capaz 
de fazê-lo individual ou por uma faixa de registro. 

 
15. INTEGRAÇÕES COM SOLUÇÕES EXISTENTE 

15.1. MOODLE GRADUAÇÃO 
15.1.1. A CONTRATANTE deverá realizar integração com sistema Moodle da 

CONTRATADA. 
15.1.2. O acesso ao sistema moodle deverá estar dentro dos portais do aluno para 

alunos e portal de professores para os professores de forma transparente sem 
necessidade de digitação de usuário e senhas. 

15.1.3. Os alunos, professores e disciplinas deverão ser registradas automaticamente 
sem necessidade de intervenção humana usando arquivos de importação. 

15.1.4. O sistema deverá realizar a coleta de notas de atividades ou provas realizadas 
através do ava e exibir para os alunos em seu portal do aluno e para os 
professores em seu portal do professor. 

 
15.2. MOODLE CURSOS DE EXTENSÃO 

15.2.1. A CONTRATANTE deverá realizar integração com sistema Moodle da 
CONTRATADA. 

15.2.2. O acesso ao sistema moodle poderá ser realizado pelo próprio moodle ou 
através do portal de aluno. 

15.2.3. Os alunos, professores e cursos de extensão deverão ser registradas 
automaticamente podendo por questão limite de inscritos ser enviado de 
forma manual através de importação ou sistema de apoio. 

 
15.3. TOP DATA – Sistema de Catracas 

15.3.1. Exportar listagem de alunos para inclusão em sistema de catracas eletrônicas 
da TopData. 

 
15.4. CENSO ESCOLAR 

15.4.1. Exportar informações para alimentação do Censo escolar. 
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15.5. ENADE 
15.5.1. Gerar arquivo no Padrão ENADE para inscrição em bloco. 

  
15.6. DIPLOMA DIGITAL 

15.6.1. A CONTRADA não emite diplomas, todos os diplomas são registrados na 
UFES(Universidade Federal do Espirito Santo), Considerando que a UFES ainda 
não definiu as regras para registro de diploma digital a CONTRATADA deverá 
realizar integração com a UFES quando as regras forem definidas para as 
instituições que registram com ela Diplomas. 

15.6.2. A CONTRATADA deverá, portanto, a época apresentar um cronograma de 
integração junto ao GED. 

 
15.7. SECRETARIA DIGITAL / GED 

15.7.1. A CONTRATANTE está em processo de aquisição de um sistema de 
gerenciamento eletrônico de documentos, e considerando o andamento do 
processo ainda não temos o sistema definido, mas consta aqui que a 
CONTRATADA deverá realizar integração junto ao Sistema ged para facilitar o 
envio de documentos através dos portais e sistemas internos. 

15.7.2. A CONTRATADA deverá, portanto, a época apresentar um cronograma de 
integração junto ao GED. 

 
 
16. DA IMPLANTAÇÃO: 
A implantação dos sistemas abrange as tarefas descritas a seguir, que poderão ser agrupadas 
em etapas realizadas em paralelo, durante a implantação do sistema: 
16.1.1. O trabalho operacional de levantamento de dados cadastrais que forem 

necessários ao bom funcionamento e desempenho do sistema contratado é 
responsabilidade da empresa CONTRATADA, inclusive o levantamento de 
procedimentos e normas inerentes a cada aplicativo, cabendo à Fundação fornecer as 
orientações e informações complementares solicitadas. Quando houver a necessidade 
da mudança de procedimentos e normas internas da Administração, as mesmas 
deverão ser submetidas à aprovação e validação pelo Gestor. 

16.1.2. A conversão, e o aproveitamento de todos os dados armazenados em meio 
digital, relativos ao exercício corrente e aos exercícios anteriores, porventura já 
existentes, são de responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

16.1.3. Deverá ser realizada a conversão dos dados existentes para os formatos 
exigidos pelos sistemas ora contratos pela Fundação, bem como a migração dos dados 
existentes nas bases de dados dos sistemas atualmente em uso; 

16.1.4. Deverá, ainda, ser realizado o reprocessamento manual pela CONTRATADA dos 
dados constantes dos bancos de dados atualmente em us, em que não seja possível a 
exportação dos dados para migração; 

16.1.5. A CONTRATADA deverá realizar todo o serviço de conversão, migração e 
reprocessamento de dados, de forma que os mesmos sejam disponibilizados nos 
sistemas contratados assim como se encontravam nos sistemas legados,  
responsabilizando-se  por qualquer  erro futuro de inconsistência dos  dados  
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convertidos,  migrados  ou reprocessados, bem como garantir o perfeito 
funcionamento dos sistemas às necessidades da Fundação, realizando as 
correções/adaptações/atualizações que se fizerem necessárias e cuja aceitação se 
dará após sua aprovação pelos funcionários designados para acompanhar os 
trabalhos; 

16.1.6. A CONTRATADA deverá realizar a instalação e configuração do ambiente 
sistêmico de acordo com o item 4 do termo de referência; 

16.1.7. O acompanhamento do uso inicial dos sistemas aplicativos se dará por um 
período de 30 (trinta) dias, "Implantação Assistida" necessária ao perfeito domínio e 
operação dos sistemas contratados pelos usuários. 

16.1.8. A Implantação do sistema assistida por um funcionário, para cada módulo, 
conhecimento e domínio especializado no seu uso e suporte, os quais serão 
responsáveis por parametrizar o módulo conforme necessidades da CONTRATANTE, 
bem como serão responsáveis por orientar, assessorar e transferir tal conhecimento e 
domínio aos servidores designados como posteriores administradores do 
módulo/funcionalidade. 
 
 

17. DA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATANTE: 
17.1. Capacitação dos funcionários da Fundação no uso dos sistemas aplicativos, inclusive 

do pessoal de TI. Os funcionários serão indicados formalmente pela CONTRATANTE. 
17.2. Entende-se por capacitação, a transferência de conhecimentos, relativos a utilização 

do Software instalado, Instalação e Administração, para as pessoas indicadas. 
17.3. A CONTRATADA deverá apresentar na época da capacitação um Plano de Capacitação 

para os Usuários Finais, abrangendo os níveis funcional e gerencial. 
17.4. A Capacitação para o nível técnico deve abranger instalações, configurações, 

atualizações, transferência de conhecimentos com documentação dos sistemas 
instalados a equipe de TI 

17.5. As turmas devem ser dimensionadas por módulo. 
17.6. A CONTRATADA deverá apresentar proposta para a realização das capacitações, 

considerando: 
17.7. Caberá à CONTRATANTE o fornecimento de mobiliário e equipamentos de 

informática, assim como locais adequados, necessários à realização das 
capacitações; 

17.8. Caberá à CONTRATADA realizar a Instalação do Sistema para capacitação, incluindo-
se a utilização de base de dados de exemplo, prover o material didático e os 
manuais necessários para um bom aprendizado. 

17.9. As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: 
hospedagem, transporte, diárias, etc. serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

17.10. As turmas admissíveis por curso serão: Matutino (9 às 12 horas), Vespertino (13 às 
17 horas) ou integral (das 9 às 12 e das 13 às 17 horas). 

17.11. Os equipamentos disponíveis serão no mínimo de um microcomputador para cada 
participante, fornecidos pela CONTRATANTE; 

17.12. Deverá haver disponibilidade de uma impressora, na sala de treinamento, para 
testes de relatórios; 
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17.13. Caberá a CONTRATADA fornecer Certificado de Participação aos participantes que 
tiverem comparecido a mais de 70% das atividades de cada curso e obtido 
aproveitamento mínimo de 70% na avaliação de aprendizado; 

17.14. A realização da capacitação deverá obedecer às seguintes condições: 
a) As datas para início da capacitação de cada módulo deverão ser estipuladas a 
partir do recebimento da ordem de serviço de capacitação. 
b) Capacitação para o perfeito conhecimento da aplicação, principalmente na sua 
parametrização e nos recursos oferecidos por suas funções. 
 

17.15. A CONTRATANTE resguardar-se-á do direito de acompanhar, adequar e avaliar a 
capacitação contratada, sendo que, se a capacitação for julgada insuficiente, 
conforme critérios estabelecidos no item 15 deste tópico, caberá à CONTRATADA 
ministrar o devido reforço, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE. 

17.16. Quando solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá providenciar 
alterações no programa de capacitação, incluindo recursos, instrutores, conteúdo, 
etc. 

17.17. A capacitação será ministrada nas dependências da CONTRATANTE, ou pela 
Internet por vídeo conferencia. 

17.18. Sempre que solicitado a CONTRATADA deverá aplicar treinamentos os servidores 
que possam estar com dificuldades em utilização do sistema sem custos adicionais. 
 

 
18. DA MANUTENÇÃO E DO SUPORTE TÉCNICO AOS SISTEMAS APLICATIVOS: 

18.1. Os serviços de suporte aos sistemas têm como finalidade a sua parametrização e o 
fornecimento de orientação e de assessoria, quando necessário, para que os 
mesmos atinjam os objetivos desejados quanto ao seu funcionamento, de acordo 
com a necessidade da Fundação. 

18.2. A CONTRATADA deverá registrar as solicitações de atendimento por parte da 
CONTRATANTE, contendo data e hora da solicitação, a descrição do problema e 
uma numeração de controle (fornecida pela CONTRATADA). Para cada problema, 
uma única solicitação deverá ser protocolada, com possibilidade de inclusão de 
informações complementares pelos usuários, podendo ser fornecida com a 
utilização de formulários Web, via browser, na Internet ou outra ferramenta 
disponibilizada pela CONTRATADA, O usuário deverá ter acesso a todos os 
chamados abertos por ele para acompanhamento da solução. 

18.3. A prestação dos serviços de manutenção dos Softwares/Módulos/Sistemas se dará 
nas seguintes modalidades: 

18.3.1. Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do 
Software/Módulo/Sistema reportados pela CONTRATANTE; 

18.3.2. Adaptativa, visando adaptações para adequar o Software/Módulo/Sistema às 
alterações da Legislação ou às Instruções Normativas e demais Regulamentos 
fixados pelos órgãos fiscalizadores da CONTRATANTE (MEC, Conselho Estadual 
de Educação, etc.), mesmo que impliquem em alteração ou desenvolvimento 
de novos relatórios, telas, funções, rotinas ou ainda, alterações na estrutura de 
arquivos do Software/Módulo/Sistema,  de modo  que  sua  implementação  
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ocorra  a  tempo  de  ser  atendida  a  determinação  contida  na  lei,  decreto  
ou regulamento pertinente; 

18.3.3. Evolutiva, que visa atualizar o Software/Módulo/Sistema, mediante 
aperfeiçoamento das funcionalidades existentes ou adequação às novas 
tecnologias e regras de negócios da CONTRATANTE. 

18.4. A implantação/ativação das melhorias, implementadas em qualquer das 
modalidades acima, no ambiente de produção: 

18.4.1. A critério da CONTRATADA, poderá limitar-se à substituição da cópia 
defeituosa/inadequada/defasada do Software/Módulo/Sistema por uma cópia 
corrigida/adaptada/atualizada; 

18.4.2. Obedecerá aos requisitos contratados e não removerá nem prejudicará 
funcionalidades incorporadas às atividades/processos da CONTRATANTE, a não 
ser que sejam substituídas por outras funcionalidades tão competentes quanto 
as removidas; 

18.5. As melhorias incorporadas nos Softwares/Módulos/Sistemas integrarão as 
respectivas listas de requisitos contratados. 

18.6. Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de 
comunicação, necessários à identificação e/ou correção de problemas ligados 
diretamente ao uso do Software, sendo: 

a) Atendimento técnico “in loco” - Esse atendimento será feito por 
técnico da CONTRATADA, nas dependências da CONTRATANTE.  
b) Atendimento técnico remoto - Esse atendimento será feito por 
técnico da CONTRATADA, por meio de ferramenta de voz, Google 
Meeting ou Microsoft Teams e software de acesso remoto caso seja 
necessário e chat caso seja necessário. 
 

18.7. O suporte e a manutenção dos sistemas devem ser executados durante toda a 
vigência do Contrato nos momentos acordados e serão acompanhados por membro 
designado da equipe técnica da CONTRATANTE, bem como contemplarão registro 
completo da sequência de operações realizadas, inclusive cópias de segurança de 
arquivos e dados. 

18.8. Deverá ser realizado atendimento, em português, para pedidos de suporte no 
horário das 07 às 22 horas de segunda a sexta-feira. 

18.8.1. Deverá entregar declaração de que possuí atendimento técnico especializado 
para oferecer suporte a CONTRATANTE em seu período de trabalho. 

18.9. No caso de parada do sistema, módulos, subsistemas, apis e etc, de produção, os 
atendimentos de suporte e de manutenção deverão ser realizados de modo a 
restabelecê-los o mais rápido a fim de evitar prejuízos às atividades/processos da 
CONTRATANTE em prazo máximo de 48h contados a partir da abertura do 
chamado. 

18.10. O atendimento à solicitação de suporte/manutenção deverá ser realizado por um 
atendente apto a prover o devido suporte sobre o sistema/módulo, com relação ao 
problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o faça. 
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18.11. A CONTRATADA deverá estar apta a acessar remotamente o sistema no ambiente 
do cliente de forma a poder verificar condições de erros que não possam ser 
reproduzidas em ambientes internos da empresa fornecedora do sistema.  

18.12. A CONTRATADA deverá apresentar anualmente relatório contendo todos os 
chamados registrados e suas respectivas soluções e melhorias e correções de bug; 

18.13. Qualquer ferramenta que seja necessária instalação deverá ser solicitada a 
permissão de instalação através de e-mail (ti@faceli.edu.br) ou Ofício destinado 
a Coordenação de Tecnologia da Informação da CONTRATANTE.  

18.14. Nos serviços de manutenção deverão estar incluídos: a atualização de versões dos 
softwares contratados; a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de 
programação das versões em uso, garantindo a operação dos mesmos com as 
funcionalidades descritas, bem como mantendo as parametrizações e 
customizações já efetuadas. 
 

 
19. DAS NOVAS IMPLEMENTAÇÕES E CUSTOMIZAÇÕES: 

19.1. Adaptações de Software, não exigíveis por alterações na Legislação, que impliquem 
em novos relatórios, telas, funções, rotinas ou alterações nos arquivos, deverão ser 
solicitadas formalmente pela CONTRATANTE através de sistema de Tickets,  e serão 
analisadas pela CONTRATADA que fará a análise e projeto da solução e enviará à 
CONTRATANTE,  em até 5 (cinco) dias corridos a contar da data de recebimento da 
solicitação, proposta para aprovação, contendo a previsão para início do 
desenvolvimento e entrega. 

19.2. As solicitações de novos relatórios deverão ser atendidas em até 5 (cinco) dias após 
a à solicitação via sistema de Tickets. 

19.3. Solicitações de novas funcionalidades, rotinas ou alterações, deverão ser atendidas 
de acordo com apresentação de cronograma de entrega a ser definido junto com o 
CONTRATANTE. 

19.4. A redução no valor da contraprestação, a ser paga à CONTRATADA pela prestação 
dos serviços, nos limites estabelecidos, não tem natureza de sanção, mas de ajuste 
no pagamento pela própria falta parcial da prestação dos serviços e os prejuízos 
decorrentes. 

19.5. Caso o atendimento ainda não se concretize com DA de até 1/3 (um terço) de DM, 
será entendido como falta grave na prestação do serviço, desta forma, serão tomadas 
as providências para aplicação das sanções cabíveis, sem prejuízo da redução na 
contraprestação calculada conforme acima. 

19.6. Mesmo que chegue à conclusão de que a implementação solicitada não possa ser 
entregue nos prazos máximos predefinidos nos itens 16.3 e 16.4 deste tópico, a 
CONTRATADA deverá apresentar proposta contendo também os motivos, 
justificativas e novo prazo para a entrega para a CONTRATANTE. 

19.7. Caso a CONTRATADA se recuse a apresentar proposta no prazo estipulado, será 
entendido como falta grave na prestação do serviço, desta forma, serão tomadas as 
providências para aplicação das sanções cabíveis. 

19.8. A implantação/ativação das novas implementações observará os mesmos critérios, 
procedimentos, condições e obrigações estabelecidas, bem como integrarão as 
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respectivas listas de requisitos contratados após incorporadas aos 
Softwares/Módulos/Sistemas. 
 
 

20. DA DEMONSTRAÇÃO DOS SISTEMAS: 
20.1. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de lances, será considerada 

vencedora a empresa licitante que oferecer o lance de menor preço por lote (lote 
único). A Equipe de Pregão fará a verificação de conformidade do objeto ofertado, 
que deverá ser iniciado no terceiro dia útil posterior à abertura das propostas. A 
empresa participante do certame deverá na data anteriormente mencionada estar 
munida de equipamentos e pessoal técnico qualificado para a demonstração prática 
dos sistemas com simulação, de forma a comprovar todas as tarefas e características 
descritas como realizáveis pelos sistemas, conforme todo o conteúdo exposto neste 
Termo de Referência, sob pena de, não o fazendo, ser desclassificada no presente 
processo.  

20.2. A avaliação da demonstração prática dos sistemas do Licitante será realizada por 
Comissão Especial, designada através de Portaria da Presidência desta Fundação. A 
Comissão Especial será formada por no mínimo 03 (três) servidores, sendo no mínimo 
01 (um) deles da área de informática (T.I.). A avaliação técnica será proferida 
mediante parecer técnico que julgará as funcionalidades e características dos 
sistemas apresentados com base neste Termo de Referência. 

20.3. Caso não seja possível demonstrar todos os sistemas em um único dia, a 
demonstração seguirá pelos dias subsequentes, exceto se houver feriado e/ou finais 
de semana, quando a sessão será suspensa e reiniciada no primeiro dia útil 
subsequente. Os equipamentos da empresa serão lacrados e ficará sob custódia da 
Comissão Especial e serão devolvidos na retomada da apresentação e avaliação. Será 
admitida a sua conexão à rede mundial de computadores – internet, inclusive para 
atualização de versão, entretanto, não se admitirá a substituição dos equipamentos 
inicialmente disponibilizados. 

20.4. A posição da Comissão Especial não eximirá a empresa de responsabilidades, cujo 
não atendimento venha a ser verificado no ato da implantação dos sistemas.  

20.5. O atendimento aos requisitos descritos neste Termo de Referência, será validado 
pela Comissão de Apoio do Pregão, os quais formalizarão relatório próprio, que 
integrará a Ata da Sessão do Pregão. O relatório conclusivo da demonstração 
somente será expedido após a finalização dos testes pela empresa declarada 
inicialmente como vencedora. 

20.6. A Comissão Especial expedirá o relatório no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis 
após a finalização da prova de conceito. 

20.7. Os itens deverão ser demonstrados na mesma ordem em que se encontram descritos 
neste Termo de Referência. Entretanto, caso existam itens conexos, poderá a 
empresa vencedora propor a inversão da ordem de apresentação objetivando agilizar 
os trabalhos. 

20.8. A sessão de avaliação da conformidade do objeto poderá ser acompanhada por 
quaisquer outras empresas interessadas, entretanto, as mesmas não poderão 
intervir na apresentação. Todas as eventuais não conformidades que identificar 
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deverão ser apontadas na ata final a ser elaborada no último dia da prova de 
conceito. 

20.9. A Comissão Especial poderá requerer da empresa vencedora, além da demonstração 
dos itens descritos neste Termo de Referência, a simulação de casos práticos do dia 
a dia, tais como cadastro de pessoas, sua vinculação ao cadastro de usuários, etc. 

20.10. Caso a detentora da melhor proposta não comprove o pleno atendimento a todos 
os itens descritos neste Termo de Referência, será convocada a licitante detentora 
do segundo melhor preço, bem como as remanescentes, observada a ordem de 
classificação final para o exercício do mesmo procedimento. 

20.11. É obrigatório o atendimento à totalidade de itens descritos neste Termo de 
Referência.  

20.12. Somente será aberto a fase de recurso, após a declaração definitiva do vencedor da 
licitação. 
 
 

21. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
 

21.1. A execução do serviço de instalação, configuração e locação/utilização dos sistemas 
de gestão acadêmica, dar-se-á no prazo máximo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento/Execução 
(ENTREGA ÚNICA). 

21.2. Os serviços serão executados no prédio administrativo desta Fundação, tendo o 
seguinte endereço: 

UNIDADE ENDEREÇO 
Fundação Faculdades 
Integradas de Ensino Superior 
do Município de Linhares 

Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Bairro 
Novo Horizonte, Linhares (ES), em dias úteis 
no horário de 08h às 16h. 

 
21.3. O serviço (direito de uso) deverá ser executado em perfeitas condições de uso e de 

acordo com as especificações estabelecidas no Edital/Empenho, observando-se, 
também os prazos de instalação/configuração estabelecidos para que se declarem 
os aceites; 

 
22. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
O contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, mediante termo aditivo, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses, com fundamento no Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8666/93, caso haja interesse 
da Administração. 
 
Linhares/ES, 15 de dezembro de 2022. 
 

_________________________ 
Welton Castoldi 

Coordenador de TI 

______________________ 
Jardel Terci 

Analista de Sistemas 
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Aprovo, em 15 de dezembro de 2022. 
 
 
 
_____________________________ 
Robson Guimarães do Valle 
Presidente da Fundação Faculdades Integradas 
de Ensino Superior do Município de Linhares
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
1. Planilha de Formação de Preços 
 

 
Os valores unitários e total da proposta deverão ser preenchidos preferencialmente em 
algarismo e por extenso, para cada item cotado. 
 
 
Valor Total da proposta por extenso: ___________________ 
Prazo de validade da proposta: ________________________ 
 
DECLARO que nos preços ora propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados 
através de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita 
execução do serviço (direito de uso de sistema de gestão) objeto desta proposta. 
 
Razão Social:___________________________________________________________ 
CNPJ: _________________________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________________ 
Telefones:  _________________________  
FAX: ______________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________ 
Banco: ________________________________ Agência: __________ Conta: ________ 
Nome do representante legal para assinatura do contrato: ______________________ 
CPF: __________________________ Identidade: ______________________________ 
Domicílio e cargo na empresa _____________________________________________ 
Profissão: _____________________________________________________________ 
Local/Data: ____________________________________________________________ 
 
 

_______________________________ 
Nome, identificação e assinatura do Representante Legal 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
UM 

MEDIDA 
PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

01 Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 12 meses   
Total:  
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ANEXO III  
MODELO 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
 
 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a)______________________, portador(a) da 
Cédula de Identidade n° ____________ e do CPF n° _______________, a participar da licitação 
instaurada pela Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares, 
sob o n° ____/2022, na modalidade PREGÃO, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
________________________, bem como formular propostas, lances verbais e praticar todos 
os demais atos inerentes ao certame. 
 
Linhares (ES), ____ de ____________ de 2022. 
 
 
 
       Nome, cargo e qualificação do Outorgante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação importante: 
O credenciamento deverá ser devidamente assinado com reconhecimento de firma. 
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ANEXO IV 
MODELO 

 
DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA) ________________________CNPJ n° _________, sediada (endereço 
completo) ____________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação para o presente procedimento licitatório. 
 
 
 
Linhares (ES), ____ de ____________ de 2022. 
 
 
 

Nome, identificação e assinatura do Declarante 
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ANEXO V 
MODELO 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO 

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para fins de participação na licitação realizada na modalidade Pregão Presencial n°  ___/2017, 
a(o) (nome da Empresa),  Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob n° ____, 
sediada na(o)  (Endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e, que essa Empresa está apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. 
 
Declara ainda a intenção de usufruir, caso necessite, do prazo de regularização fiscal previsto 
nos artigos 43, § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006, estando ciente de que a não 
regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/1993. 
 
Linhares (ES), ____ de ____________ de 2022. 
 
 

_______________________ 
(Nome, identificação e assinatura do sócio administrador) 

 
 

________________________ 
(Nome, identificação e assinatura do contador da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação importante: 
Este Documento deverá ser assinado, com reconhecimento de firma, pelo representante 
legal da empresa e pelo Contador responsável pela contabilidade da empresa informando o 
número de Registro no Conselho Profissional. 
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ANEXO VI 
MODELO 

 
(INDICAR O NÚMERO DO PREGÃO EM EPÍGRAFE) 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como representante 
devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), doravante 
denominado (Licitante), para fins do disposto no item 5.1.5 do Edital do Pregão Presencial 
acima mencionado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
  

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o 
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato do Pregão Presencial acima mencionado, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa;   

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial 
acima mencionado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;   

c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial acima mencionado 
quanto a participar ou não da referida licitação;   

d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Presencial acima mencionado antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão de Pregão 
ou Departamento de Licitações e Contratos da Fundação Faculdades Integradas de 
Ensino Superior do Município de Linhares, antes da abertura oficial das propostas; e   

f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la.    

 
 
Linhares (ES), ____ de ____________ de 2022. 
 
 

______________________________________________________________ 
(Representante legal do Licitante no âmbito da Licitação, com identificação completa) 

 
 
Observação importante: 
Este Documento deverá OBRIGATORIAMENTE identificar o número do pregão, SOB PENA 
DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. 
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ANEXO VII 
MODELO 

 
DECLARAÇÃO  DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ (nome da empresa), CNPJ n° _______, sediada na __________ 
(endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Linhares (ES), ____ de ____________ de 2022. 
 
                                
 

Nome, identificação e assinatura do Declarante 
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ANEXO VIII 
MODELO 

 
INEXISTÊNCIA DE MENORES EM SEU QUADRO DE PESSOAL, CONFORME DETERMINA O 

INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI N° 9.854/99, REGULAMENTADA 
PELO DECRETO N° 4.358/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ n° 
_________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 
_________________, portador(a) da Carteira de Identidade n° ______________ e do CPF n° 
__________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
Linhares (ES), ____ de ____________ de 2022. 
 
 
 
 

Nome, identificação e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IX 
(MINUTA) CONTRATO N° ____/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022 

 
Aos dois (02) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte e três (2023), a Fundação Faculdades Integradas de 
Ensino Superior do Município de Linhares, devidamente 
representada e assistida, e a empresa 
________________________, por seu representante 
legal, acordam proceder, nos termos do Edital de Pregão 
em epígrafe, a formalização e assinatura do presente 
contrato.  

 
Por este instrumento particular de contrato que entre si fazem, de um lado a Fundação 
Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares, pessoa jurídica de Direito 
Público, constituída na forma de fundação, com sede à Avenida Presidente Costa e Silva, 177, 
Novo Horizonte (BNH), Linhares (ES), devidamente inscrita no C.N.P.J (MF) sob o n° 
07.871.399/0001-25, neste ato representado pelo Presidente da Fundação, Sr. Robson 
Gumarães do Valle, nomeado pelo Decreto nº 031/2021, neste instrumento denominado 
simplesmente CONTRATANTE e, do outro, a empresa _______________, estabelecida à 
____________________, devidamente inscrita no CNPJ (MF) n° __________, representada  
legalmente neste ato pelo Sr(a). __________________, adiante  denominada simplesmente 
CONTRATADA, tendo em vista o julgamento datado de ________, referente ao Pregão 
Presencial de n° 006/2022, devidamente homologado pela Fundação Faculdades Integradas 
de Ensino Superior do Município de Linhares, no processo no 000488/2022, têm entre si, justos 
e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei n° 10.520/2002 e Lei n° 
8.666/1993 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de licença de uso, instalação e manutenção, por tempo determinado, 
de sistema de gestão acadêmica, destinada a atender a Fundação Faculdades Integradas de 
Ensino Superior do Município de Linhares, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
disposto na Licitação Pregão Presencial n° 006/2022, cujo edital consta no Processo 
Administrativo n° 000488/2022, conforme proposta anexa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
A execução do objeto contratado obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da 
Lei n° 8.666/1993, à qual encontra-se vinculado, bem como às disposições contidas na 
Licitação Pregão Presencial n° 006/2022, além das obrigações assumidas na proposta firmada 
pela CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, que, independentemente de transcrição, 
fazem parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrarie. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
2.1 - A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato; 
b) Fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita 
execução do serviço; 
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c) Promover, por meio do servidor designado pela Fundação, o acompanhamento e a 
fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte da CONTRATADA; 
d) Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, até 30 (trinta) dias, após a certificação 
das Notas Fiscais pela Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município 
de Linhares, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos neste 
contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1 - A CONTRATADA obriga-se a instalação e configuração do sistema de gestão acadêmica, 
bem como a execução do serviço, obedecendo rigorosamente o disposto no edital do Pregão 
n° 006/2022, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar 
deste contrato. 
  
3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a: 

a) Executar o serviço conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades 
da Fundação requisitante, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente 
designado para essa tarefa; 
b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a prévia 
anuência da CONTRATANTE; 
c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
d) Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário 
ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no 
trabalho; 
e) Indenizar a CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando 
resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus 
empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir as suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da má execução dos serviços; 
f) Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com a 
Fundação; 
g) Credenciar, junto a Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município 
de Linhares, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações 
que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
h) Emitir, Nota fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços prestados, devidamente 
atestada por servidor credenciado, onde a CONTRATANTE poderá deduzir do montante a 
pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, 
de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá 
ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a 
legislação em vigor; 
i) Prestar os serviços de acordo com as condições e prazos propostos; 
j) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da 
CONTRATANTE; 
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k) Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados 
no Portal de Transparência, para atendimento da Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso a 
Informação) e a Lei Complementar n° 131/2009, necessário se faz a assinatura digital dos 
contratos a serem celebrados com a Fundação. (Certificado Digital). 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO: 
4.1 - A execução do contrato será acompanhada pelo(a) servidor(a) Sr(a). ____________, 
designado(a) representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993, que 
deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas às disposições deste contrato, 
sem o que não será permitido qualquer pagamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO 
5.1 - O preço global do fornecimento é de R$ ______ (_______), conforme proposta comercial 
de preços unitários da contratada, constante da Planilha de Formação de Preços do termo de 
referência Edital, apresentada pela CONTRATADA, anexada ao presente contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelo serviço efetivamente 
executado, de acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura. 
 
O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no 
banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do bem, 
cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo a 
CONTRATADA comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no 
certame licitatório. 
 
A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número 
do Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
A CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre 
serviços de qualquer natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços 
contida no Artigo 151, da Lei n° 2.662/2006-CTM. 
  
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de 
banco ou outra instituição do gênero. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
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O índice a ser utilizado para o reajuste, será o INPC/IBGE ou por outro índice oficial que vier 
substituí-lo, acumulado durante o período, de acordo com o artigo 40, inciso XI, da Lei n° 
8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
6.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária própria consignada no orçamento dessa Fundação, para o exercício de 2017, a 
saber: 
 
2.150 – Manutenção das atividades administrativas da FACELI 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 
Ficha: 17 - Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de 
Empenho, à conta das dotações especificadas nesta cláusula.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO 
7.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado nos termos da legislação, em especial ao disposto no inciso IV, do art. 57, da Lei 
n° 8.666/1993. 
 
7.2 - O contrato estará vigente a partir de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E FORMA DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO 
8.1 - A execução do serviço será de acordo com a necessidade e a solicitação da Fundação, 
com início no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da assinatura do contrato. 
 
8.2 - O local e horário da instalação e configuração dos sistemas de gestão acadêmica serão 
indicados pela Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares, 
sediada na Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Novo Horizonte (BNH), Linhares, Estado do 
Espírito Santo. 
 
8.3 - O serviço deverá ser executado em perfeitas condições de uso e de acordo com as 
especificações estabelecidas no Edital/Empenho, observando-se, também os prazos de 
entrega estabelecidos para que se declarem os aceites. 
 
8.4 - A Fundação poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 
verificadas na execução do serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados 
a partir da comunicação da falha. 
 
8.5 - O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos 
requisitos editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste de 
recebimento da nota fiscal. 
 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO 
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9.1 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados 
nos artigos 58, I, e 65 da Lei n° 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1 - Se a CONTRATADA descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades 
estabelecidas nas Leis n° 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n° 3.555/2000, como 
falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem 
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Fundação. 

10.1.1 - Advertência, nos casos de: 
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 
b) Cotação errôneo parcial ou total da proposta, devidamente justificada. 

10.1.2 - Multa, nos seguintes casos e percentuais: 
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 
(trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado; 
b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, 
superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, 
com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual; 
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira: 15% (quinze por cento) 
sobre o valor global da proposta; 
d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) 
sobre o valor global da proposta; 
e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 
20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não 
executada, respectivamente. 

10.1.2.1 - As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 
judicialmente, se for o caso. 
10.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a Fundação: 

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior 
a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses; 
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira: até 01 (um) ano; 
c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de 
Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) 
ano; 
d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 
02 (dois) anos. 

10.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
à reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser 
concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 
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10.2 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração 
de inidoneidade será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão 
aplicadas pelo(a) Presidente da Fundação, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato. 
 
10.3 - Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
a contar da data da intimação. 

10.3.1 - O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão 
em 5 (cinco) dias úteis. 

 
10.4 - Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de 
reconsideração, apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da data da intimação do ato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA 
As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos 
pela CONTRATANTE, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela 
CONTRATADA mediante depósito em conta corrente da CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) 
dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, 
caso ocorram os motivos constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/1993, mediante 
formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE 
12.1 - O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o 
disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993, correndo as despesas por conta da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
13.1 - As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de 
Linhares, Estado do Espírito Santo. 
 
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em quatro vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 
 
Linhares (ES), _____ de janeiro de 2023. 
 

 
 
 

__________________________ 
Fundação Faculdades Integradas de 

Ensino Superior do Município de Linhares 
CONTRATANTE 

Representada por seu Presidente 
Sr. Robson Guimaraes do Valle 

___________________________ 
Empresa 

FORNECEDOR 
Representada por seu Administrador 

Sr. ___________________ 
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Testemunhas: 
 
__________________________________ 
CPF:  
RG:  

__________________________________ 
CPF:  
RG:  
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