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 Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Pregão Eletrônico nº 017/2013 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Prestação de serviços técnicos especializados, sob demanda, para a implantação, 
manutenção e suporte técnico assistido de uma solução educacional para as Secretarias de 
Educação dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, participantes do “Programa Municípios 
Eficientes”. 

1.1.1 - Essa solução deverá contemplar módulos de Gestão Educacional e Administrativo, e ser 
compatível com as funcionalidades explicitadas no software “e-cidade”, disponível no Portal do 
Software Público (www.softwarepublico.gov.br). 

1.1.2 – A expressão “sob demanda” está relacionada à efetiva execução dos serviços em 
conformidade com a estimativa de homem / hora (H/H), por Município – Apenso IV deste TR, 
respeitando-se as fases descritas no Cronograma Básico de Implantação por Município - 
Apenso III e da relação estimada dos Municípios - Apenso I, ambos deste TR. 

1.2 - A coordenação desse programa é da Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, 
com a supervisão técnica do PRODERJ, doravante denominado CONTRATANTE. 

1.3 – Entende-se por implantação: a pré-instalação, a instalação, a configuração, a 
customização, a conversão de dados, o teste e a disponibilização dos dados. 

1.4 - O Apenso I a este TR registra a relação estimada dos Municípios a serem contemplados 
em 2013 e 2014, com as informações do último censo do IBGE, podendo vir a ser alterada. 

1.5 - O Apenso II a este TR registra os Requisitos Básicos e as Características mínimas que o 
Software deverá suportar para os subsistemas e áreas da Educação envolvidos. 

1.6 - O Apenso III a este TR registra o Cronograma Básico de Implantação por Município. 

1.7 - O Apenso IV a este TR registra a estimativa de homem hora – HH, por Município, também 
sob demanda, para a prestação dos serviços técnicos especializados do objeto. 

2 – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÓDIGOS FONTES E DA LICENÇA DO SOFTWARE  

2.1 – DOS CÓDIGOS FONTES – A Empresa arrematante, posterior ao atendimento do item 12 
do Edital, deverá entregar para homologação todos os códigos fontes dos sistemas, conforme 
especificado no Apenso II, juntamente com o manual de instalação.  

2.2 – LICENÇA DO SOFTWARE – O software ofertado pela Empresa arrematante poderá ser 
licenciado pelo CONTRATANTE (PRODERJ) como um software livre, com a licença “GPL”, na 
tradução em Português, visando uma maior transparência no processo de informatização das 
Secretarias de Educação dos Municípios envolvidos no projeto. Este requisito garante a 
independência no fornecimento dos softwares e a continuidade do projeto nos Municípios. 

2.3 – DA HOMOLOGAÇÃO – O software ofertado pela Empresa arrematante deverá ser 
homologado pelo CONTRATANTE, responsável técnico do projeto, nas formas estabelecidas 
no item 13 do Edital.  

3 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1 – A implantação, por Município, somente deverá ocorrer após autorização formal do 
CONTRATANTE. 

http://www.softwarepublico.gov.br/
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3.2 – Pré-instalação - Como pré-instalação entende-se ao menos uma visita técnica ao 
Município com os seguintes objetivos: 

3.2.1 - Levantamento e validação de dados preliminares divulgados pelo CONTRATANTE, 
como total de alunos, escolas e professores. 

3.2.2 - Agendamento de apresentação para sensibilização de todos os envolvidos no Município: 
professores, diretores de escolas, técnicos administrativos das escolas, da Secretaria Municipal 
de Educação e da Prefeitura de forma geral. 

3.2.3 - Realização de reunião para sensibilização: 

a) Nesta reunião de sensibilização deverão ser apresentados os sistemas de forma ampla, 
sendo que o maior detalhamento deverá ser dado aos módulos da área de Educação, 
constantes do Apenso II, identificando os benefícios para o Município. 

b) Deverá também, ser apresentado um cronograma básico com as atividades a serem 
cumpridas com o planejamento das datas obtidas na visita de levantamento. 

3.2.4 - Ao final do processo de pré-instalação os dados preliminares estarão confirmados e 
atualizados e a apresentação para sensibilização deverá ter sido concluída de acordo com a 
Secretaria de Educação do Município. 

3.3 - Instalação, Configuração e Customização 

3.3.1 - Como instalação e configuração, entende-se os serviços técnicos especializados 
necessários para a disponibilização do software no ambiente operacional do Município. 

3.3.2 - A versão a ser instalada em cada Município deverá ser aquela homologada pelo 
CONTRATANTE. 

3.3.3 - Os procedimentos a serem utilizados na instalação deverão ser homologados pelo 
CONTRATANTE. 

3.3.4 - As atualizações de versão dos módulos do objeto deverão ser realizadas em cada 
Município, durante o período de vigência do Contrato. 

3.3.5 - Ao final do processo de instalação, todos os módulos do objeto deverão estar em regime 
de operação, com atenção especial às áreas: configuração, sistema de controle de processos, 
educação e gestor BI. 

3.3.6 - No decorrer do processo de instalação poderão ocorrer customizações. 

3.4 - Conversão, Teste e Disponibilização dos Dados  

3.4.1 - Como conversão de dados, entende-se os serviços técnicos especializados inerentes ao 
desenvolvimento das rotinas computacionais necessários para migração das informações para 
o banco de dados da solução, a serem realizados da seguinte forma: 

a) Os dados a serem convertidos para base inicial do sistema serão aqueles relativos ao 
censo escolar, encaminhado ao MEC pelo Município, correspondente ao período 
anterior da implantação do sistema; 

b) O Município deverá disponibilizar os arquivos do censo para a empresa em tempo hábil; 

c) Os dados serão convertidos num primeiro momento visando entendimento pela 
CONTRATADA do conjunto de informações existentes; 
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d) Os dados serão convertidos num segundo momento visando à carga na base definitiva 

no ambiente operacional disponibilizado pelo Município; 

e) Todas as 02 (duas) conversões deverão ser executadas no ambiente operacional da 
CONTRATADA, ficando o Município e o CONTRATANTE isentos de providências para 
este fim. 

3.4.2- Após a conversão dos dados serão realizados testes, para aferição e validação da 
conversão, bem como a disponibilização dos dados para a carga na base definitiva – alínea “d” 
acima. 

3.4.3 - Ao final do processo de conversão de dados, os módulos da área de educação deverão 
estar em regime de operação. 

3.5 - Capacitação 

3.5.1 - Deverão ocorrer treinamentos em cada Município, para os usuários e operadores 
municipais, a serem indicados pelas Prefeituras e/ou Secretarias de Educação de cada 
Município, bem como para o CONTRATANTE, de forma presencial e com controle de 
frequência. 

3.5.2 - O controle de frequência deverá conter nome, matrícula, cargo e assinatura do 
participante.  

3.5.3 - Os treinamentos deverão abordar conceitualmente as funcionalidades dos softwares 
descritos no Apenso II. 

3.5.4 - Os locais e os equipamentos para realização dos treinamentos serão disponibilizados 
pelos Municípios. 

3.5.5 - Deverão ser aplicados treinamentos com 02 (dois) perfis distintos - gestor e o técnico 
operacional em cada Município. 

3.5.5.1 – Perfil Gestor - Responsável pela infraestrutura no Município, observando as condições 
abaixo: 

a) Para um total de até 10 (dez) técnicos para cada Município; 

b) Deverá capacitar os participantes: 

 Na instalação dos softwares integralmente; 

 Nos procedimentos necessários para a execução de backups; 

 Nos procedimentos para a operação da solução; 

 Caso necessário, deverá incluir a capacitação no sistema operacional que a solução 
utiliza. 

c) Deverá conter carga horária de até 80 (oitenta) horas visando consolidar o aprendizado 
em cada Município;  

d) Deverá ser ministrado por profissionais tecnicamente qualificados e com experiência 
comprovada na implantação / treinamento da solução. 

3.5.5.2 - Perfil Operacional - Responsável pela utilização e alimentação de dados no sistema, 
observando as condições abaixo: 
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3.5.5.2.1 – Usuário do Software: 

a) O treinamento deverá ocorrer em 03 (três) momentos/etapas em cada Município: 

 Após a instalação dos softwares, no começo das atividades de cadastramento de dados 
de escolas e alunos com todas as características; 

 Cerca de 01 (um) mês após a etapa acima, para continuidade e cadastramento de 
professores, grade curricular e composição de turmas e calendários; 

 Em um terceiro momento, a ser definido em cada Município, com o objetivo de 
sedimentar o conhecimento na utilização da solução. 

b) A cada etapa de treinamento deste perfil deverão ser observadas as condições abaixo: 

 Deverão participar 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação e no 
mínimo, 02 (dois) representantes por escola. O número de turmas a serem treinadas em 
cada Município dependerá do número total de escolas no mesmo; 

 Deverá ser realizado em turmas de até 20 (vinte) pessoas; 

 Deverá conter carga horária de 240 (duzentos e quarenta) horas, visando consolidar o 
aprendizado em cada Município. 

c) Os treinamentos deverão ser ministrados por profissionais tecnicamente qualificados com o 
perfil abaixo:  

 Analista(s) de sistemas ou formação na área de educação em estabelecimentos de 
ensino reconhecidos pelo MEC e com experiência comprovada na implantação / 
treinamento o sistemas de educação.  

3.5.5.2.2 – Gestor (BI) - Análise de Dados: 

a) Para um total de até 02 (dois) técnicos para cada Município; 

b) Deverá capacitar os participantes na elaboração de pesquisas na base de dados 
visando apresentação de relatórios de informações consolidadas para tomada de 
decisão pelos gestores da área de educação municipal; 

c) Deverá conter carga horária de 40 (quarenta) horas. 

3.5.6 - Deverão ocorrer, também, treinamentos para a equipe técnica do CONTRATANTE com 
02 (dois) aspectos: 

3.5.6.1 – De desenvolvimento: para até 05 (cinco) programadores ou analistas de sistemas, em 
60 (sessenta) horas, devendo abordar o seguinte conteúdo: 

a) Metodologia utilizada no desenvolvimento do sistema e suas manutenções; 

b) Metodologia utilizada no trabalho; 

c) Modelo de dados de todas as áreas do sistema; 

d) Integração entre os módulos de cada área; 

e) Detalhamento da área Educação e integração com as demais módulos envolvidos. 

3.5.6.2 – Do Gestor de “BI”: para até 10 (dez) programadores, analistas de sistemas ou 
gestores, em 40 (quarenta) horas, na construção de análises e suas configurações. 
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3.6 - Suporte Assistido 

3.6.1 – A CONTRATADA deverá realizar, após a implantação, ao menos 01 (uma) visita técnica 
a cada Município, de 08 (oito) horas no mínimo, uma vez a cada mês, durante a vigência do 
Contrato, visando aferir o bom funcionamento do sistema. 

3.6.1.1 - O representante do Município deverá fornecer o atestado de visita, o qual deverá ser 
enviado ao CONTRATANTE, descrevendo os problemas, caso existam, e sua avaliação do 
serviço prestado. 

3.6.1.2 A CONTRATADA deverá fazer um relatório de visita e deverá encaminhar ao 
CONTRATANTE, descrevendo os problemas, caso existam, e sua avaliação geral do 
atendimento. 

3.6.2 - Independentemente do suporte assistido descrito no subitem 3.6.1, a CONTRATADA 
deverá prover suporte assistido no local, em cada Município, por demanda, visando à 
consolidação e o perfeito funcionamento dos módulos implantados. 

3.6.2.1 – Os relatórios de visita deverão ser encaminhados ao CONTRATANTE descrevendo os 
problemas, caso existam, e sua avaliação geral do atendimento.  

3.6.3 - O suporte assistido não presencial deverá ser feito de duas maneiras: 

 Por meio de “helpdesk”: disponibilizar um telefone 0800 para contato do usuário de 
segunda-feira à sexta-feira, de 09h00min as 18h00min; 

 Por meio eletrônico: e-mail ou outro canal como sites da empresa. Estará disponível um 
sistema de gestão de demandas no ambiente operacional do CONTRATANTE, sendo 
sua utilização a critério do mesmo.  

3.6.3.1- O serviço de “helpdesk” deverá consolidar estatisticamente todas as demandas 
existentes em um relatório mensal, que deverá ser enviado ao CONTRATANTE anexado ao 
faturamento do serviço de suporte assistido. 

3.6.3.2 - O suporte assistido deverá ser atendido por profissionais comprovadamente 
qualificados, com ao menos um dos perfis técnicos abaixo: 

a) Analista de sistemas, com formação superior em estabelecimento de ensino reconhecido 
pelo MEC, com experiência na implantação do software ofertado.  

b) Desenvolvedor/programador, com aptidão para desenvolver as atividades de 
programação de sistemas. 

c) Profissional da área de educação com formação comprovada em Pedagogia. 

3.6.4- Acordo de Nível de Serviços (SLA) 

3.6.4.1 - A empresa CONTRATADA deverá ter condições de assegurar o Acordo de Nível de 
Serviço – SLA, descrito nos quadros abaixo, para o suporte à solução, com atendimento remoto 
e presencial, baseado no Cronograma Básico de Implantação - Apenso III: 
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3.6.4.1.1 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO.  

Ação Descrição Medidas Corretivas 

Apresentação de Relatórios 
operacionais, estatísticos e 
Gerenciais sobre o serviço de 
Implantação. 

Até 01 (um) dia útil de 
atraso 

Advertência 

Superior a 02 (dois) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item. 

 
Superior a 03 (três) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item 
acrescido de 0,05 (meio por cento) ao dia. 

 
Superior a 05 (cinco) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item no 
contrato. 
Acréscimo da glosa em 1% ao dia sobre o valor 
do total do item no contrato. 

3.6.4.1.2 - CONVERSÃO, TESTE E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS.  

Ação Descrição Medidas Corretivas 

Apresentação de Relatórios 
operacionais, estatísticos e 
Gerenciais sobre o serviço de 
Implantação. 

Até 01 (um) dia útil de 
atraso 

Advertência 

Superior a 02 (dois) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item. 

 
Superior a 03 (três) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item 
acrescido de 0,05 (meio por cento) ao dia. 

 
Superior a 05 (cinco) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item no 
contrato. 
Acréscimo da glosa em 1% ao dia sobre o valor 
total do item no contrato. 

3.6.4.1.3 - SUPORTE ASSISTIDO e MANUTENÇÃO.  

Ação Descrição Medidas Corretivas 

Resolução de Problemas 
Críticos 

Até 01 (uma) hora de 
atraso 

Advertência 

Entre 02 (duas) e 05 
(cinco) horas de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor mensal do item 

Superior a 05 (cinco) 
horas de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item. 
Acréscimo de Glosa de 1% sobre o valor mensal 
do item por dia a mais de atraso. 

Superior a 01 (um) dia 
útil de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item no 
CONTRATO. 
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Continuação do subitem 3.6.4.1.3 

Ação Descrição Medidas Corretivas 

Resolução de demais 
problemas 

Até 01 (um) dia útil de 
atraso 

Advertência 

Entre 01 (um) e 03 
(três) dias úteis  de 

atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor mensal item. 

 
Superior a 03 (três) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor mensal do item.  
Acréscimo de Glosa de 1 % sobre o valor 
mensal do item.  

 
Superior a 05 (cinco) 
dias úteis de atraso 
 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item no 
contrato. 
 

Apresentação de relatórios 
operacionais, estatísticos e 
Gerenciais sobre o serviço de 
Suporte 

Até 01 (um) dia útil de 
atraso 

Advertência 

Superior a 02 (dois) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor mensal item. 

 
Superior a 03 (três) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item 
acrescido de 0,05% (meio por cento) ao dia. 

 
Superior a 05 (cinco) 
dias úteis de atraso 
 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item no 
contrato. 
Acréscimo da glosa em 1% ao dia sobre o valor 
total do item no contrato. 

3.6.4.2 - A CONTRATADA deverá encaminhar até o 5º (quinto) dia útil de cada mês o relatório 
completo dos chamados realizados, contendo pelo menos as seguintes informações: 

a. Data, hora da abertura do chamado; 

b. Descrição do chamado; 

c. Data e hora da chegada do técnico ao local; 

d. Descrição dos procedimentos realizados na solução; 

e. Data e hora da resolução do chamado. 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 - Customizar todos os módulos envolvidos no objeto, aos padrões e leis exigidas pelo 
Estado do Rio de Janeiro e aos procedimentos de cada Município envolvido. 

4.2 - Prestar suporte assistido conforme subitem 3.6, resolvendo todo e qualquer assunto 
relacionado às necessidades do Município, atendendo as seguintes tarefas. 

a) Atuar em todas as fases do projeto e/ou tarefa, avaliando o seu desenvolvimento e 
promovendo ações que assegurem o alcance dos serviços contratados; 
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b) Prestar apoio técnico aos componentes da equipe da CONTRATADA; 

c) Orientar e/ou executar o detalhamento de rotinas de sistemas em geral e definir a 
melhor utilização dos recursos de software e hardware disponíveis; 

d) Responder pela gestão dos técnicos alocados aos projetos, coordenando as tarefas 
executadas e em execução; 

e) Garantir a qualidade nas tarefas compatíveis com os padrões e normas utilizadas e 
definidas pelo CONTRATANTE; 

f) Repassar o conhecimento adquirido das tarefas previamente negociadas aos técnicos 
da CONTRATADA que venham a desempenhá-las; 

g) Estar permanentemente à disposição do CONTRATANTE, nos dias úteis, no horário 
comercial, entre 09h00min as 18h00min; 

h) Elaborar mensalmente relatórios detalhados de execução das atividades realizadas que 
deverão ser encaminhados ao CONTRATANTE; 

i) Disponibilizar para os Municípios beneficiados as rotinas de atualização das versões do 
software e método para sua execução. 

4.3 - Executar os serviços técnicos profissionais com pessoal por ela fornecido, nas instalações 
disponibilizadas pelos Municípios, com recursos tecnológicos e físicos fornecidos pelos mesmos 
ou de acordo com as definições do CONTRATANTE. 

4.3.1 - Fica excluída desse item a conversão dos dados do censo, que deverá ocorrer em 
computadores da CONTRATADA. 

4.3.2 - Fica a critério do CONTRATANTE, excepcionalmente, a execução de parte dos serviços 
de treinamento em ambiente operacional próprio da CONTRATADA, sendo acessado via 
internet, quando isto for melhor em termos de atendimento a detalhamentos técnicos e/ou de 
prazo.  

4.4 - Providenciar a imediata correção das deficiências, dos erros ou falhas cometidas no 
decorrer da implementação / manutenção dos serviços, apontadas pelo CONTRATANTE 
quanto à execução dos serviços contratados.  

4.4.1 – As manutenções evolutivas deverão ser registradas no sistema de gestão de demandas, 
especificado no item 3.6.3 e atendidas de acordo com cronograma e prioridade definidos em 
conjunto com o CONTRATANTE.  

4.5 - Garantir por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir do aceite final do 
CONTRATANTE, todas as manutenções adaptativas e corretivas decorrentes de erros ou 
falhas, sem ônus para o mesmo, independente da vigência contratual. 

4.6 - Tratar como “segredos comerciais e confidenciais” todos os produtos e subprodutos 
relativos aos serviços contratados com relação aos dados dos Municípios em questão.  

4.7 - Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem 
executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem 
autorização, por escrito, do CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, 
além do pagamento de indenização por perdas e danos. 
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4.8 - Disponibilizar a versão atualizada dos Códigos Fontes dos sistemas em funcionamento até 
o sexto mês de vigência do Contrato, fornecendo atestado de transferência de propriedade do 
mesmo. 

4.9 - Arcar com todos os custos necessários ao bom andamento dos trabalhos, especialmente 
de viagem, hospedagem e transporte dos seus funcionários. 

4.10 – Ser responsável por quaisquer ônus, despesas ou obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outros 
benefícios de qualquer natureza, decorrentes da contratação dos serviços. 

4.11 - Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os profissionais necessários à 
perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar os pagamentos de salários e arcar com as 
demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, inclusive 
responsabilidades decorrentes de acidentes, indenizações, substituições, seguros, assistência 
médica e quaisquer outros, em decorrência da sua condição de empregadora, sem qualquer 
solidariedade por parte do CONTRATANTE. 

4.12 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação. 

4.13 - Não se valer do Contrato a ser celebrado para assumir obrigações perante terceiros, 
dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos 
serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE. 

4.14 - Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE. Nos casos de 
danos, prejuízos, avarias ou subtração de bens, os valores correspondentes deverão ser 
descontados da(s) fatura(s) seguinte(s) da CONTRATADA, ou ajuizada, se for o caso, a dívida, 
sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato. 

4.15 - Comunicar ao CONTRATANTE, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de 
acidentes verificada no curso da execução contratual. 

4.16 - Não usar as informações sigilosas ou de uso restrito, quando tais atos forem praticados 
por quem tenha sido alocado à execução do objeto. 

4.17 – Ser responsável pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que 
estes ou seus prepostos venham porventura a ocasionar ao CONTRATANTE, ou a terceiros, 
durante a execução dos serviços. 

4.18 - Atender a todas as observações, reclamações e exigências efetuadas, no sentido do 
cumprimento do Contrato e da melhoria dos serviços executados. 

4.19 - Cumprir os prazos estipulados nos cronogramas aprovados, de comum acordo, oriundos 
dos serviços contratados. 

4.20 - Informar ao CONTRATANTE toda ocorrência que esteja prejudicando a prestação dos 
serviços e o cumprimento dos níveis de serviços acordados. 

4.21 - Aceitar que o CONTRATANTE possa rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
executados em desacordo com as normas estabelecidas no Contrato. 

4.22 - Aceitar que o CONTRATANTE possa solicitar a substituição de qualquer profissional que 
considere inadequado para a função, independente de explicação, cabendo à CONTRATADA a 
apresentação de novo profissional. 
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4.23 - Apresentar relatórios mensais de acompanhamento sobre a execução dos serviços, 
discriminando o andamento das atividades em cada Município. 

4.24 - Criar, sob supervisão do CONTRATANTE, um relatório de análise gerencial, onde seja 
possível verificar o grau de utilização do software, por cada uma das prefeituras, sendo possível 
parametrizar também por unidades de educação e por usuário, bem como criar alguns índices 
sintéticos a serem definidos pelo CONTRATANTE. 

4.24.1 - Deverão ser contempladas todas as escolas sob gestão municipal existentes em cada 
Município. 

4.25 - Disponibilizar de toda e qualquer melhoria realizada no software no ambiente de 
homologação do mesmo, para que no final do projeto o CONTRATANTE possa gerar a versão 
final. 

4.26 - Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

4.27 - Manter, durante a vigência do Contrato, em observância às obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação. 

4.28 - Ter em seu quadro de funcionários ou contratados, profissionais com pelo menos 06 
(seis) meses de experiência (atuação na instituição), com as seguintes certificações: 

a) ITIL - profissional busca a desenvolver as melhores práticas de TI, buscando assim o 
atendimento e a melhoria dos serviços prestados pela Contratada; 

b) PMP - profissional acompanhará a implementação dos projetos e dos serviços 
prestados pela Contratada, buscando assim medir e garantir os prazos de execução 
dos serviços; 

c) RHCT (Red Hat Certified Techniciam) - A necessidade deste profissional é decorrente 
da infraestrutura do Município, onde os servidores utilizam sistema operacional Linux 
RedHat e caso o Município não tenha infraestrutura adequada, o mesmo poderá instalar 
sua solução no ambiente do Município. 

4.29 – Implantar a solução, objeto deste TR, em 2013, preferencialmente nas Prefeituras 
Fluminenses de Piraí, Cordeiro, Mendes, Silva Jardim e Casimiro de Abreu. Os demais 
Municípios deverão ser contemplados no decorrer de 2014. 

4.29.1 – A ordem e seleção dos Municípios poderão ser alterados a critério do CONTRATANTE. 

4.30 – Cumprir o Acordo de Nível de Serviço estabelecido neste TR, subitem 3.6.4. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida no item 16 do 
Edital. 

5.2 - Interagir com os Municípios envolvidos para possibilitar o acesso aos equipamentos para a 
execução dos serviços do objeto aos técnicos credenciados pela CONTRATADA, resguardadas 
as normas de sigilo e segurança impostas pelo CONTRATANTE, e ainda: 

5.2.1 – Oficializar o início de implantação em cada Município, através de carta à 
CONTRATADA, com informações importantes e pertinentes ao processo escolas. 
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5.2.2 – Fornecer dados como agendamento da primeira visita técnica, pessoas de contatos no 
Município e demais dados preliminares como número de escolas municipais, número de 
professores, situação de infraestrutura de rede e de servidores (máquinas) do Município. 

5.3 - Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresentadas 
pela CONTRATADA. 

5.3.1 - Realizar reuniões de controle (no mínimo mensais) com participação compulsória dos 
representantes da CONTRATADA, auditando seus relatórios de acompanhamento. 

5.4 - Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir 
ligados aos serviços contratados. 

5.5 - Designar comissão responsável para o acompanhamento e fiscalização dos serviços 
contratados. 

5.6 - Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 

5.7 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-
lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

6 - DO PRAZO 

6.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da 
formalização contratual. 

6.2 – O prazo de implantação da solução deverá obedecer ao previsto no Cronograma Básico 
de Implantação (Apenso III) e ao item 3.1 deste TR. 
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APENSO I 

RELAÇÃO ESTIMADA DE MUNICÍPIOS 
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RELAÇÃO ESTIMADA DE MUNICÍPIOS – APENSO I 

Município RJ Região População Total de Escolas 

Arraial do Cabo Baixadas Litorâneas 27.770 11 

Barra do Piraí Sul Fluminense 94.778 39 

Cordeiro Serrana 20.403  9 

Iguaba Grande Baixadas Litorâneas 22.858  13 

Macaé Norte  206.748  108 

Mendes Centro-Sul 17.940  11 

Miracema Noroeste  26.829 25 

Paracambi Metropolitana 47.074  20 

Petrópolis Serrana 296.044  160 

Piraí Sul Fluminense 26.314 31 

Resende Médio Paraíba 119.801  50 

Rio Claro Médio Paraíba 17.401  21 

Rio das Ostras Baixadas Litorâneas 105.676 54 

Silva Jardim Baixadas Litorâneas 21.360  64 

Teresópolis Serrana 163.805  101 

Trajano de Morais Serrana 10.281  43 

Três Rios Centro-Sul 77.503  35 

Volta Redonda Médio Paraíba 257.996  98 

 
Observação: Para a implantação verificar o subitem 4.29. 
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APENSO II 

REQUISITOS BÁSICOS E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO 
SOFTWARE 
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REQUISITOS BÁSICOS E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SOFTWARE – APENSO II 

1 – Requisitos Básicos 

1.1 - A solução terá todas as suas funcionalidades integradas e apresentadas em telas com o 
mesmo padrão, podendo a parte de análise de dados estar em padrão próprio para tal. 

1.2 - A solução ofertada será aderente ao ambiente WEB, interface HTML, com utilização de 
CSS, JavaScript, Ajax, Json e Prototype. Todas as funcionalidades da solução deverão ser 
compatíveis com navegadores de internet, Firefox, Chrome ou Mozilla. 

1.3 - Deverá ser instalado em servidores Linux: Ubuntu ou Red Hat. Ser processada sobre a 
aplicação Apache 2.X (http://apache.org),utilizando como linguagem PHP para os módulos 
escolar e administrativa e Java na estrutura de análise de dados. O banco de dados deverá ser 
necessariamente o POSTGRESQL, versão 9 ou superior, com linguagem das procedures 
PL/pgsql. 

1.4 - Não serão aceitos softwares que necessitem de instalação nas estações clientes de 
aplicativos auxiliares ou complementares aos navegadores para que a solução possa funcionar. 

1.5 - Na homologação da solução, item 2.3 do TR, os códigos fonte da solução deverão ser 
apresentados utilizando como ferramenta de desenvolvimento o “Eclipse PDT” 
(http://www.eclipse.org/pdt). 

2 - Descrição do software: 

2.1 - Configuração 

2.1.1 - Este módulo deve permitir o acesso via navegador para a configuração de telas do 
sistema e manutenção do cadastro de usuários, onde possa habilitar ou desabilitar permissões 
de acesso de acordo com as atribuições de cada um dos usuários indicados por parte da 
Prefeitura, possuindo ainda as rotinas descritas abaixo: 

a) Cadastro de usuários; 

b) Cadastro de perfis ou grupos de permissões; 

c) Rotina para liberação de permissões do sistema; 

d) Cadastro de itens de menu; 

e) Logs dos dados modificados pelo usuário, contendo data, hora, ip da máquina, 
departamento/escola e conteúdo anterior e atual; 

f) Consulta aos logs do sistema; 

g) Controle de atualização do software deverá possuir mecanismo de aviso automático ao 
usuário do sistema. Sempre que for feita atualização no sistema o usuário deverá ser 
avisado na tela do sistema quando do primeiro acesso. O sistema deverá gravar a data 
da leitura e qual usuário a leu; 

h) Cadastro de departamento/escola; 

i) Gerador de relatório integrado ao sistema, permitindo a seleção dos campos de tabelas 
para emissão dos mesmos; 

j) O sistema deverá ter mecanismo de controle de statius, online, offline para que possa 
ser feita manutenções se forma segura; 

http://apache.org/
http://www.eclipse.org/pdt
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k) Relatório de departamentos; 

l) Relatório dos usuários do sistema; 

m) Consulta dos acesso ao sistema; 

n) O sistema deverá disponibilizar rotina de cadastro de itens de menu, podendo o usuário 
cadastrar itens e disponibilizá-los para os usuários que o utilizarão; 

o) Rotina de alteração se senha do usuário; 

p) O sistema deverá ter rotina de consulta de todo o dicionário de dados, poderá o usuário 
consultar em tela toda a documentação do sistema; 

q) Possibilidade de consulta de usuários ativos no sistema; 

r) Possibilidade de consulta dos acesso ao sistema;  

s) Consulta dos logs do sistema integrando ao acesso so sistema, possibilitando identificar 
qual a rotina que manipulou os dados; 

t) O sistema deverá emitir todos os relatórios em formato PDF; 

u) Os usuários de uma escola poderão visualizar somente os dados da escola ao qual 
estão associados, não permitindo a visualização de outros para garantir a 
independências das informações. 

v) O sistema deverá ter um cadastro único de funcionários e estes deverão estar 
integrados com o cadastro de logins para possibilitar o acesso somente de pessoas 
autorizadas; 

w) O sistema deverá ter macanismo de help online, sensitivo ao contexto atual onde o 
usuário se encontra; 

x) Deverá haver consulta das ultimas atualizações efetuadas no sistema, informativo de 
mudança das rotinas. 

2.2 - Controle de Processos 
 
2.2.1 - O módulo de protocolo deverá atender a Secretaria de Educação no registro das 
solicitações feitas pelas escolas e deverá permitir de forma integrada a inclusão de processo 
por qualquer escola ou até mesmo da Secretaria. O trâmite do processo deverá ser digital e o 
acompanhamento poderá ser executado pelo sistema ou no site da Secretaria de Educação, 
devendo para tanto o interessado fazer o acesso utilizando o código do processo e o seu CPF. 

2.2.2 - O sistema deverá possibilitar a inclusão de variáveis que deverão ser digitadas na 
inclusão dos processos. As funcionalidades abaixo deverão atendidas como segue: 

a) Cadastro de Pessoas com identificação do CPF, nome e endereço completo; 

b) O sistema deverá estar com todos os CEPs, conforme o padrão dos Correios; 

c) Cadastro de logradouro para identificação no endereço; 

d) Cadastro de Localidades; 

e) Cadastro dos Estados; 

f) Cadastro do CEP, identificando a localidade, tipo de logradouro, bairro e CEP; 

g) Cadastro de tipos de processos; 

h) Cadastro de tipo de documentos;  

i) Identificação da exigência de documentos para cada tipo de processo; 



 

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR-PE nº 017/2013 
17 

j) Cadastro de variáveis por tipo de processo; 

k) Rotina de elimitação dos nomes que por ventura forem cadastrados indevidamente; 

l) Cadastro de processo, identificando o tipo, titular e requerente; 

m) Cadastro do trâmite inicial; 

n) Inclusão de despachos com emissão de documento para assinatura e inclusão física no 
processo; 

o) Transferência de processo com emissão de guia, podendo ser transferido grupos de 
processos; 

p) Recebimento de transferência de processo; 

q) Arquivamento de processo; 

r) Desarquivamento de processo; 

s) Configuração do andamento padrão dos processo com identificação do tempo de 
permanência dos mesmos em cada setor; 

t) Controle da Tramitação interna dos processos, identificando qual o usuário que está 
com o processo em seu poder; 

u) Possibilidade de liberação, por usuários, de inclusão de nomes sem CPF, logando os 
dados do cadastro; 

v) Consulta web dos processos, para disponibilizar na página da Secretaria; 

w) Relatório do Andamento Padrão; 

x) Relatório dos processos por departamento; 

y) Relatório dos processos por interessado; 

z) Relatório dos tipos de processo; 

aa) Impressão de capa de processo; 

bb) Impressão de termo de transferência; 

cc) Emissão de etiquetas dos processos; 

dd) Consulta de processos; 

ee) Consulta dos nomes dos interessados dos processos; 

2.3 - Área de Educação 

2.3.1 - Secretaria 
 
2.3.1.1 - O módulo de controle da Secretaria deverá atender no mínimo as seguintes 
funcionalidades a baixo: 

a) Cadastros de Áreas de Trabalho por Nível de Ensino; 

b) Configurações de Cadastros Compartilhados; 

c) Emissão de Relatórios Comparativos; 

d) Emissão de Relatórios por Escola; 

e) Configuração do Sistema; 

f) Criação de Calendário Escolar; 
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g) Configurações de Cadastros Compartilhados; 

h) Cadastro de Níveis de Ensino; 

i) Cadastro das Atividades desempenhadas na Escola, identificando os professores e 
demais funcionários; 

j) Cadastro de Convenções de Amparo; 

k) Cadastro da Documentação exigida para controle das mesmas; 

l) Cadastro para definição do calendário escolar; 

m) Cadastro de motivos para exclusão de matrículas para possibilitar a gerencia; 

n) Cadastro dos Períodos de Aula para definição das turmas; 

o) Cadastro dos períodos de avaliação; 

p) Cadastro de Regime de Matrícula, exe: Seriado, Totalidades, etc.; 

q) Cadastro dos Regimes de Trabalho, identificando as horas; 

r) Cadastro da descrição dos resultados para identificação dos mesmos; 

s) Cadastro dos Tipos de Atos Legais; 

t) Cadastro de tipos de Evento para identificação e formação do calendário de cada 
escola; 

u) Cadastro de Tipos de Dependência para identificação das mesmas nas unidades 
escolares; 

v) Cadastro dos Tipos de Telefones; 

w) Cadastro dos Turnos para identificação das turmas; 

x) Cadastro dos Vínculos; 

y) Cadastro dos níveis de ensino com a identificação das disciplinas; 

z) Cadastro das etapas de ensino, indentificando o regime de matrícula de cada etapa, 
bem como o código da tabela do censo que será informado na geração e integração 
com o MEC; 

aa) Cadastro dos Tipos de Cursos com identificação do nível de ensino; 

bb) Cadastro dos componentes disciplinares, identificando o código na tabela do censo ao 
qual será gerado; 

cc) Gráfico por escola, mostrando o aproveitamento geral por disciplina; 

dd) Gráfico por escola, mostrando o aproveitamento geral por série; 

ee) Gráfico por escola, mostrando o aproveitamento da frequência por série; 

ff) Gráfico por turma, mostrando o aproveitamento geral; 

gg) Gráfico por turma, mostrando o aproveitamento por período; 

hh) Gráfico por turma, mostrando a frequência individual por turma; 

ii) Gráfico por turma, mostrando a frequência comparada entre turmas; 

jj) Gráfico por aluno, mostrando o aproveitamento por período; 

kk) Gráfico por aluno, mostrando o aproveitamento geral; 

ll) Gráfico por Aluno mostrando a frequência; 
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2.3.2 - Escola  

2.3.2.1 - O módulo escola deverá ser multiescola, em um mesmo banco de dados e deverá 
atender no mínimos as funcionalidades abaixo relacionadas: 

a) Cadastro de Aluno; 

b) Inclusão da foto do Aluno; 

c) Conter a Matrícula INEP; 

d) Cadastro de Documentos pendentes por Aluno; 

e) Cadastro das necessidades especiais do aluno para informação ao censo; 

f) Cadastro de Dias Letivos por Escola; 

g) Cadastro das Escolas de Procedência do Aluno quando incluído na rede municipal; 

h) Cadastro das Formas de avaliação; 

i) Cadastro dos Pareceres para inclusão no boletim; 

j) Cadastro para atender ao Censo, Atividades Complementares, Curso de formação 
superior, Educação Profissional, Disciplina, Distrito, Estapa de Ensino, Instituição de 
ensino superior, lingua indígena, oprgão emissor do RG, Orgão regional de ensino, país, 
regras de disciplinas, unidade federativa;  

k) Cadastro das escolas municipais, identificando: Nome da escola, nome fantasia, ano de 
início, CNPJ, código do INEP, tipo de credenciamento, endereço completo, órgão de 
ensino e tipo de dependência escolar; 

l) Para cada escola deverá ser identificado os contatos da mesma, colocando página da 
escola, email da mesma e telefone; 

m) Cadastro para identificar toda a infraestrutura da escola, respeitando os dados do censo 
escolar; 

n) Cadastro dos diretores e responsáveis pela escola, com nome do diretor, endereço de 

contato, email, telefone, turno que ele trabalha, ato legal que o nomeou, bem como 
identificação dos inícios de suas atividades; 

o) Cadastro dos turnos e períodos de aula que cada escola poderá utilizar; 

p) Cadastro das dependências das escolas; 

q) Cadastro de atos legais que poderão ser utilizados; 

r) Cadastro de justificativas legais; 

s) Cadastro dos cursos na escola, vinculando cada curso ao nível de ensino, vinculando o 
turno e a lesgislação; 

t) Cadastro do calendário de cada escola, em separado, informando todos os eventos dos 
mesmos; 

u) Cadastro de bases curriculares, identificando o curso, turno, regime de matrículas, etapa 
inicial e final, tipo de frequência e observação; 

v) Cadastro das disciplinas de cada base curricular, identificado por totalidade a disciplina 
e número de períodos; 

w) Cadastro da base de continuação para as bases curriculares; 

x) Cadastro para identificar o ato legal; 

y) Cadastro dos procedimentos de avaliação, identificando a forma de avaliação, 
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descrição, frequencia mínima de aprovação, tipo de cálculo da frêquencia; 

z) Cadastro de avaliações, por tipo de avaliação, se aparece no boletim e identificando as 
escolas que utilizam esta avaliação; 

aa) Cadastro dos recursos humanos de cada escola, identificando a matrícula da folha de 
pagamento, endereço do aluno, telefones de contato, formação, atividades que realiza 
na escola, qual a relçaão de trabalho com a escola; 

bb) Cadastro das disponibilidades do professor, identificando quando o mesmo já atua em 
outra escola; 

cc) Cadastro dos horários de disponibilidade; 

dd) Cadastro das turmas, identificando o código do INEP da mesma, nome da turma, turno, 
dependência, tipo de frêquencia, tipo de atebndimento, se aprovação automática, 
número de vagas, observação; 

ee) Cadastro das disciplinas de uma turma; 

ff) Cadastro dos horários da turma por disciplina, identificando o regente de cada disciplina 
para cruzar com a disponibilidade dos professores; 

gg) Cadastro dos pareceres de uma turma; 

hh) Cadastro de turmas de atividades complementares; 

ii) Cadastro dos remanejamentos das turmas de um calendário para o outro; 

jj) Lançamentos dos diários por período, selecionando o calendário, tipo de ensino e 
selecionado as disciplinas. O lançamento poderá ser por nota ou parecer, indicando as 
faltas, observações para o aluno e paracer. No diário do aluno o sistema deverá mostrar 
tela onde poderão ser consultados os demais períodos lançados ou não, facilitando a 
consulta; 

kk) Lançamento de diário pelo professor. O sistema deverá ter a possibilidade de o 
professor lançar o diário de classe, bem como lançar a frequencia dos alunos por 
período lecionado; 

ll) Matrícula e Rematrícula do aluno; 

mm) Alteração da situação da matrícula do aluno; 

nn) Possibilidade de exclusão de matrícula; 

oo) Possibilidade de trocar o aluno de turma para remanejamento; 

pp) Rotina para progressão do Aluno, identificando seu Avanço, Classificação; 

qq) Possibilidade de cancelar uma progressão; 

rr) Rotina para fornecimento de atestado de vaga, onde uma escola deverá cadastrar um 
atestado de matrícula para que a outra libere a transferência do aluno. Este 
procedimento garante que um aluno não fique sem matrícula cadastrada; 

ss) Confirmação de transferência de aluno, para fora da rede municipal, na rede municipal; 

tt) Possibilidade de matricular aluno da rede municipal ou de fora da rede municipal; 

uu) Possibilidade de inclusão do histórico escolar anterior ao ingresso na rede 
municipal; 

vv) Rotina para aprovação automática; 

ww) Rotina para execução da conclusão de curso e cancelamento da conclusão de 
curso; 
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xx) Rotina para importação dos dados do censo escolar; 

yy) Rotina para exportação dos dados da rede municipal para o cendo escolar; 

zz) Rotina de controle da emissão dos cartões de identificação dos alunos; 

aaa) Rotina para controle de reemissão dos cartões dos alunos; 

bbb) Relatório de alunos – histórioco escolar; 

ccc) Relatório de alunos – Certificado de Conclusão; 

ddd) Relatório de alunos – Ficha cadastral do aluno; 

eee) Relatório de alunos – Atestado de Vaga; 

fff) Relatório de alunos – Alunos por sexo; 

ggg) Relatório de alunos – Alunos com bolsa família; 

hhh) Relatório de alunos – Alunos com transporte escolar; 

iii) Relatório de alunos – Alunos com necessidade especial; 

jjj) Ata de progressão dos alunos; 

kkk) Relatório de Boletim de desempenho da turma; 

lll) Relatório com resumo de aproveitamento; 

mmm) Relatório do conselho de classe; 

nnn) Relatório com quadro de resultados finais; 

ooo) Listas de Turmas com alunos; 

ppp) Relatórios das turmas com atividade complementar; 

qqq) Relatório com o quadro de horários das turmas; 

rrr) Relatório do Diário de Classe, no formato PDF e no formato matricial; 

sss) Relatório de alunos matriculados; 

ttt) Relatório da documentação pendente; 

uuu) Relatório Boletim Estatístico; 

vvv) Relatório de Quadro de Especificação; 

www) Relatório de Expansão de Matrícula; 

xxx) Relatório dos funcionários; 

yyy) Relatório de Horários dos professores; 

zzz) Relatório de Professores de Escolas; 

aaaa) Relatórios das Atividades; 

bbbb) Relatório das Transferências e Guias de Transferências; 

cccc) Relatório dos pareceres; 

dddd) Emissão do Calendário; 

eeee) Listagem de alunos para o censo escolar; 

ffff) Emissão do Diário de Classe; 

gggg) Consulta do cadastro dos alunos; 

hhhh) Consulta aos professores e funcionários; 
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iiii) Consulta ao diário de classe; 

jjjj) Consulta transferência entre turmas; 

kkkk) Consulta matrículas pendentes; 

llll) Consulta alunos matriculados; 

mmmm) Consulta do calendário da escola; 

nnnn) Consulta progressão do aluno; 

oooo) Consulta turmas encerradas; 

pppp) Consulta frêquencia do aluno. 

2.3.3 - Biblioteca 

2.3.3.1 - O software de bibliteca deverá ser multibliblioteca, possibilitando a integração entre as 
bibliotecas das diversas escolas e integrando com a biblioteca pública, deverá ainda atender as 
funcionalidades abaixo relacionadas: 

a) Cadastro de Acervo; 

b) Cadastro de Leitores; 

c) Emissão de Carteiras para Retirada de Livros; 

d) Controle de Empréstimos;  

e) Controle das Devoluções; 

f) Controle de Baixa de Acervo; 

g) Consulta de Acervo; 

h) Cadastro de Autores; 

i) Cadastro de tipos de aquisição dos acervos; 

j) Cadastro de categoria de leitores; 

k) Cadastro das classificações literárias; 

l) Cadastro de editoras; 

m) Cadastro de localização dos acervos; 

n) Cadastro dos tipos de identificação dos acervos; 

o) Controle de reserva de acervo; 

p) Consulta aos acervos; 

q) Consulta acervo por autor; 

r) Consulta acervbos por assunto; 

s) Consulta empréstimos realizados por acervo; 

t) Consulta empréstimos realizados por leitor; 

u) Consulta leitores. 
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2.3.4. - Alimentação Escolar 

2.3.4.1 - O software de alimentação escolar deverá ser multiescola, possibilitando a integração 
entre as escolas e integrando com o módulo de almoxarifado central da prefeitura, contendo no 
mínimo as seguintes características: 

a) Cadastro de nutricionistas; 

b) Cadastro dos gruipos de alimentos; 

c) Cadastro dos nutrientes; 

d) Cadastro das informações nutricionais; 

e) Cadastro de cardápios, com nome do cardápio, validade do cardápio, escolas atendidas 
pelo cardápio e quais as etapas de ensino que se utilizarão do cardápio; 

f) Cadastro dos tipos de refeição; 

g) Cadastros das restrições nutricionais por aluno; 

h) Geração de Cardápios por Escola; 

i) Controle do Consumo por Aluno; 

j) Histórico do Consumo; 

k) Integração com Almoxarifado Central; 

l) Baixa de cardápio com identificação dos alunos que o consumiram. 

2.3.5 - Almoxarifado 

2.3.5.1 - O software de controle de estoque/almoxarifado deverá possibilitar cadastro de infinitos 
almoxarifados trabalhando de forma integrada e possuindo no mínimo as seguintes 
funcionalidades: 

a) Cadastro de Grupos de Materiais; 

b) Cadastro de Subgrupos de Materiais; 

c) Cadastro de Unidades de Consumo; 

d) Cadastro dos itens de material identificando a unidade de entrada e unidade de saída; 

e) Identificação do estoque mínimo e máximo de cada item; 

f) Identificação no sistema da localização do item no estoque físico; 

g) Cadastro de fabricantes; 

h) Cadastro de depósitos/almoxarifados; 

i) Possibilidade de implantação do estoque por depósito; 

j) Entrada manual; 

k) Saída manual; 

l) Transferência entre depósitos com emissão de comprovante; 

m) Devolução de itens para estoque; 

n) Relatório de estoque por item; 

o) Relatório de estoque por grupo e subgrupo; 

p) Relatório de estoque por ponto de pedido; 
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q) Inclusão de requisição de material; 

r) Requisição automática de material, com baixa do estoque e emissão de comprovante; 

s) Possibilidade de anulação de uma requisição; 

t) Rotina para atendimento de requisição incluída; 

u) Emissão de termo de transferência de estoque; 

v) Inventário físico-contábil; 

w) Relatório de itens com validade; 

x) Controle de validade de qualquer item cadastrado no sistema; 

y) Baixa de itens por controle de validade e lote; 

z) Consulta de materiais com possibilidade de ver o estoque por depósito e total. 

2.4 - Análise de Dados 

2.4.1 - Ferramenta para auxílio na Tomada de decisões, utilizando BI (bussines Inteligence) 
para acesso e cruzamento de informações do Banco de Dados de forma amigável.  

 Permitir que os usuários tenham acesso aos dados da educação de forma gerencial; 

 Permitir que usuários criem várias informações com gráficos, em cubos de decisão 
disponibilizados, baseado no banco de dados da educação. 

 Permitir a geração de painéis para visualização de diversas medidas nas áreas de 
atuação. Os painéis devem interagir com o usuário de forma amigável e de fácil 
compreensão, utilizando para isto mostradores no formato de velocímetro ou semáforos; 

 Possibilitar que o processo ETL (extract, transform an load) possa ser iniciado de forma 
automática em horários programados, para que estes não prejudiquem a performance 
funcional, também deverá permitir  que seja iniciado manualmente conforme 
necessidade do gestor; 

 Possibilidade uma ou mais escolas no Maps do Google, identificando cada aluno desta 
escola no mapa, possibilitando a identificação dos mesmos no município e até fora do 
município. Este recurso torna possível uma análise mais sintética das informações de 
residência dos alunos na rede municipal. 

2.4.1.1 - O módulo de análise de dados deverá conter no mínimo os dados listados abaixo, 
devendo para tanto ser possível a análise em gráfico tipo: Barras verticais, Barras verticais 3D, 
Barra Horizontal, Barra Horizontal 3D, Barras Verticais Empilhadas, Linhas Verticais, Linhas 
Horizontais, Área vertical, Área Horizontal, Área Vertical Empilhada, Área Horizontal Empilhada, 
Pizza por Coluna, Pizza por Coluna 3D, Pizza por Linha 3D. 
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2.4.2 - Cubo de Análise 1: 

a) Dimensão 

Aluno  Identifica o cadastrado de alunos; 

Ano  Letivo Identifica o ano letivo corrente; 

Bolsa  Família Identifica os alunos que participação do programa 
bolsa família; 

Disciplinas  Identifica as disciplinas cadastradas; 

Escola  Identifica as unidades escolares; 

Faixa Etária  Identifica a idade do aluno; 

Período Avaliado  Identifica o período avaliado (ex: bimestres); 

Professor  Identifica o cadastro de professores; 

Situação Aluno  Identifica a situação geral do aluno; 

Situação Aluno 
Série 

 Identifica a situação do aluno na série em que ele se 
encontra; 

Situação Final  Identifica a situação final do aluno; 

Turma  Identifica todas as turmas cadastradas. 

b) Medidas 

Número Alunos  Quantidade de alunos; 

Número Professores  Quantidade de Professores; 

Média Final  Média final do aluno. (“avg” nota final). 

2.4.2.1 - Com este cubo poderemos analisar o numero de alunos e professores por todas as 
dimensões individualmente ou compondo dimensões diferentes. 

2.4.3 - Cubo de Análise 2: 

a) Dimensões 

Aluno  Identifica o cadastrado de alunos; 

Bolsa Família  Identifica os alunos que participação do programa bolsa 
família; 

Disciplinas  Identifica as disciplinas cadastradas; 

Escola  Identifica as unidades escolares; 

Faixa Etária  Identifica a idade do aluno; 

Nível  Identifica o nível escolar (Básico, Fundamental, etc.); 

Período Avaliado  Identifica o período avaliado (ex: bimestres); 

Professor  Identifica o cadastro de professores; 

Situação Aluno  Identifica a situação geral do aluno; 

Situação Aluno 
Série 

 Identifica a situação do aluno na série em que ele se 
encontra; 

Turma  Identifica todas as turmas cadastradas. 
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b) Medidas 

Total de Faltas  Quantidade de faltas no período; 

Nro Alunos  Quantidade de alunos; 

Nro Professores  Quantidade de Professores; 

Média Nota  Média da nota do aluno.  (“avg” da nota); 

Média Faltas 
Alunos 

 Média de frequência do aluno. (total faltas / total alunos). 
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APENSO III 

CRONOGRAMA BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO  
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CRONOGRAMA BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO – APENSO III 

1 - Este Cronograma Básico de Implantação da solução nos Municípios do Estado do Rio de 
Janeiro é padrão. Toda solução deverá estar implantada e operacional até o 4º (quarto) mês em 
cada Município envolvido. Entretanto, ajustes podem surgir após reunião inicial devido à 
situação de cada Município.  

Etapas  1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês ..... 24º Mês 

Implantação:                      

 Pré-Instalação  
(Subitem 3.2 do TR) 

X X               
     

 Instalação, 
Configuração e 
Customização 
(Subitem 3.3 do TR) 

   X             

     

 Conversão, Teste e 
Disponibilização dos 
Dados 
(Subitem 3.4 do TR) 

  X X X X           

     

Treinamento:                       

 Perfil Gestor 
(Subitem 3.5.5.1 do 
TR) 

      X X         

     

 Perfil Técnico 
Operacional - Software 
(Subitem 3.5.5.2.1 do 
TR) 

    X X   X X   X X   

     

Suporte Assistido      X X X X X X X X X X X ..... X X X X 

OBSERVAÇÕES: 

1) O suporte assistido, por demanda, poderá continuar até o 24º (vigésimo quarto) mês de 
contrato. 

2)  A capacitação poderá ser estendida a um número maior de semanas, dependendo da 
carga horária semanal disponível por participante de cada escola e do número de escolas 
e instrutores envolvidos. 

3) O treinamento referente ao Perfil Operacional (Análise de Dados), subitem 3.5.5.2.2 do 
TR, deverá ocorrer em cada Município após autorização do CONTRATANTE. 

4) Os treinamentos para a equipe do CONTRATANTE, subitem 3.5.6 do TR, deverão 
ocorrer quando solicitados pelo mesmo. 
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APENSO IV 

 

ESTIMATIVA DE HOMEM/HORA – HH 

POR MUNICÍPIO  
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ESTIMATIVA DE HOMEM/HORA (HH) POR MUNICÍPIO - APENSO IV 

1 – A estimativa de homem / hora (H/H), por Município, para o atendimento da prestação dos 
serviços do objeto está prevista na planilha abaixo. 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Qtde. 

1 Para cada Município:     

1.1 Pré-instalação (subitem 3.2 do TR). H/H 80 

1.2 
Instalação, Configuração e Customização (subitem 3.3 do 
TR). 

H/H 40 

1.3 
Conversão, teste e disponibilização dos dados (subitem 3.4 
do TR). 

H/H 160 

1.4 Treinamento Perfil Gestor (subitem 3.5.5.1 do TR). H/H 80 

1.5 
Treinamento Perfil Técnico Operacional - Software (subitem 
3.5.5.2.1 do TR). 

H/H 240 

1.6 
Treinamento Perfil Técnico Operacional – Gestor(BI) - 
Análise de Dados (subitem  3.5.5.2.2 do TR). 

H/H 40 

1.7 Suporte Assistido: --- --- 

 a) Visita Mensal local (subitem 3.6.1 do TR). H/H 192 

 b) Por demanda (subitem 3.6.2 do TR). H/H 3.840 

2 Para os Técnicos do CONTRATANTE (PRODERJ):     

2.1 
Treinamento para Desenvolvimento do software (subitem 
3.5.6.1 do TR). 

H/H 60 

2.2 
Treinamento no módulo "Utilização do BI" (subitem 3.5.6.2 
do TR). 

H/H 40 

OBSERVAÇÕES: 

1) Conforme especificado no subitem 3.5.5.2.1 do TR (Treinamento Perfil Operacional – 
Usuário do Software) dependendo do número de escolas poderá ser necessário realizar 
uma quantidade maior de turmas visando manter a qualidade da capacitação. 

2) Os treinamentos “Para os Técnicos do CONTRATANTE” ocorrerão uma única vez. 


