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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 - REGISTRO DE PREÇOS 

  

PROCESSO nº 01/2019  

FINALIDADE: registro de preços 

DATA DE ABERTURA: 29/01/2019  
HORÁRIO: 9h 

TIPO: menor preço por lote  

      

OBJETO: registro de preços para futura contratação de empresa para licença de software e 

serviços de implantação da gestão digital da vida funcional dos servidores públicos ativos, 

inativos e pensionista, gestão arquivista acervo de documentos, integrações, implantações e 

desenvolvimento de sistemas, com o fornecimento de produtos e serviços, utilizando soluções 

integradas voltado a aperfeiçoar os fluxos de trabalhos e a rapidez na disponibilização da 

informação, para atender às necessidades dos municípios pertencentes ao CM GRANPAL e 

demais conveniados. 

 

André Nunes Pacheco, presidente do Consórcio da Associação dos Municípios da Região 

Metropolitana de Porto Alegre – CM Granpal, no uso legal de suas atribuições estatutárias, 

torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO com o critério de 

julgamento do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos deste edital e de seus anexos e 

em conformidade com as disposições da Lei 10.520/2002 e seus regulamentos, subsidiada 

pela Lei 8.666/1993 e as Resoluções CM Granpal 03/2016 e 04/2016.  

 

1.  DO LOCAL, HORA E DATA DA SESSÃO 

1.1. A sessão eletrônica será realizada por meio do sítio Banrisul: 

www.pregaobanrisul.com.br; www.pregaoonlinebanrisul.com.br, no dia 29/01/2019, com 

início às 9 horas, horário de Brasília/DF.   

1.2. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até às 09 horas do dia 29/01/2019. 

1.3. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 09 horas e 10 minutos do dia 

29/01/2019. 

1.4. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 09 horas e 30 minutos do dia 

29/01/2019. 

1.5. TEMPO DE DISPUTA: a critério do pregoeiro (por item/lote), acrescido do tempo aleatório, 

determinado pelo sistema. 

1.6. REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário 
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oficial de Brasília - DF. 

1.6.1. A(s) licitante(s) deverá(ão) observar a data e os horários limites previstos para a abertura 

das propostas, atentando também para a data e o horário para início da disputa. 

1.7. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da 

sessão eletrônica na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

2 DO OBJETO  

2.1. A presente licitação visa a seleção de propostas para registro de preços para futura 

contratação de empresa para licença de software e serviços de implantação da gestão digital 

da vida funcional dos servidores públicos ativos e inativos e pensionista, gestão arquivista 

acervo de documentos, integrações, implantações e desenvolvimento de sistemas, com o 

fornecimento de produtos e serviços, utilizando soluções integradas voltado a aperfeiçoar os 

fluxos de trabalhos e a rapidez na disponibilização da informação, para atender às 

necessidades dos municípios pertencentes ao CM GRANPAL e demais conveniados. 

2.2. O CM Granpal e os municípios participantes não estão obrigados a contratar o objeto desta 

licitação ou tampouco observar as quantidades indicadas neste edital, ficando-lhe facultada a 

utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 

beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições. 

 

3 DA PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderá participar do pregão eletrônico o particular que atender a todas as exigências deste 

edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente cadastrado junto 

ao órgão provedor do sistema, por meio do Banrisul: www.pregaobanrisul.com.br; 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a 

licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no edital. 

3.3. Não será admitida a participação de sociedades empresariais que se encontrem: 

- em recuperação judicial ou extrajudicial; 

- em processo de falência; 

- em impedimento ou suspensas de licitar e contratar com a administração (direta e indireta) 

municipal, estadual e/ou federal ; 

declaradas inidôneas;  

 

4 DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
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4.1. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão declarar na 

proposta, quando do envio da proposta inicial, que estão enquadradas nessa(s) categoria(s).  

4.2. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da microempresa 

ou da empresa de pequeno porte licitante de utilizar-se das prerrogativas a ela concedidas pela 

Lei Complementar 123/2006.  

4.3. Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às 

microempresas e empresas de pequeno porte o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

4.4. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência do 

direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/1993, 

sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

4.5. Será assegurado como critério de desempate preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar 123/2006, e que 

tenham declarado encontrar-se nessa categoria, conforme demanda o item 4.1.  

4.6. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem 

classificada. Não ocorrerá empate quando a proposta mais bem classificada já for originária de 

microempresa ou empresa de pequeno porte.   

4.7. Ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá ser 

apresentada no prazo máximo de cinco minutos, a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena 

de preclusão.   

4.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da 

documentação de habilitação.  

4.9. A ME ou EPP que usufruir dos benefícios de que trata a Lei Complementar 123/2006 

deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de habilitação, declaração 

formal de que não está incursa em nenhum dos impedimentos do § 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar 123/2006, assinada por representante legal da licitante vencedora ou por 

procurador/credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da lei.  
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5 DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL  

5.1. Decairá do direito de impugnação dos termos deste edital aquele que não se manifestar 

em até dois dias úteis da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas ou 

irregularidades que o motivaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

5.2. A impugnação ao edital deverá ser feita por meio do Banrisul: www.pregaobanrisul.com.br; 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, e-mail (ricardo@granpal.com.br), protocolo no local e 

correios, desde que, respeitado o prazo acima referido.  

5.3. A impugnação tempestiva da licitante não a impedirá de participar do processo licitatório 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, nos termos do § 3º do artigo 41 da Lei 

8.666/1993. 

5.4. Acolhida a impugnação da licitante contra o instrumento convocatório, será definida e 

publicada nova data para a realização do certame. 

 

6 DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS  

Quaisquer informações complementares e esclarecimentos relativos a este edital ou a este 

processo licitatório deverão ser dirigidos ao pregoeiro até dois dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública, na mesma forma das impugnações.  

 

7 DO CREDENCIAMENTO  

7.1. Para participar do pregão, o particular deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO”, por meio do sítio Banrisul: www.pregaobanrisul.com.br; 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

7.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal 

e intransferível para acesso ao sistema eletrônico. 

7.1.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do 

licitante ou de seu representante legal, bem como presunção de sua capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

7.1.3. A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei 

Complementar 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com o 

credenciamento, declaração formal, conforme anexo, de que não está incursa em nenhum dos 

impedimentos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, assinada por representante 

legal da licitante ou por procurador/credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da lei, 

ou de carta de credenciamento. 

7.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 

da empresa licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CM Granpal, promotor da licitação, 

http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
mailto:ricardo@granpal.com.br
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qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros.  

7.3. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicados imediatamente ao 

pregoeiro para imediato bloqueio de acesso. 

 

8. DA PROPOSTA 

8.1. Os interessados deverão anexar em arquivo no sistema eletrônico, na data 

mencionada neste edital, a proposta de preços contendo os seguintes itens:  

8.1.1. apresentação, especificações detalhadas do objeto ofertado, conforme as 

exigências editalícias;  

8.1.2. indicação do valor em moeda corrente nacional por item(s), em algarismo e 

por extenso, com o máximo de duas casas decimais após a vírgula. Caso haja 

diferença entre os valores expressos em algarismo e por extenso, considerar-se-á o 

último; 

8.1.3. a proposta de preços deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico, 

indicando qual(is) o(s) item(ns) a licitante pretende registrar preço, respeitando o critério de 

aceitabilidade de preços constante no anexo I deste edital;  

8.1.4. a validade da proposta será de noventa dias, a contar da data da respectiva entrega;  

8.1.5. inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro, 

tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, 

fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.  

8.1.6. a omissão na proposta financeira em relação às exigências e às especificações técnicas 

do edital importa na submissão da licitante às normas nele estabelecidas. 

8.1.7. a proposta financeira apresentada em papel termo-sensível (fax), telex, telegrama ou 

semelhantes será desclassificada. 

8.1.8. a apresentação da proposta financeira implica a plena aceitação, por parte da licitante, 

das normas, exigências e condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

 

9 DA SESSÃO 

9.1. O pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à sessão eletrônica, na data e horário 

previstos na condição 1 deste edital, com a divulgação da proposta de menor preço unitário, 

mas não do seu proponente. 

9.2. Iniciada a sessão eletrônica, a licitante poderá encaminhar lances, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informada do seu recebimento e respectivos 

valores. 
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9.3. A licitante poderá oferecer lances sucessivos de preço unitário, observando o horário fixado 

e as regras de sua aceitação. 

9.4. Somente será aceito lance cujo valor for inferior ao último que tenha sido anteriormente 

registrado, por ele, no sistema. 

9.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 

recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

9.6. Durante a sessão eletrônica, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

9.7. No caso de desconexão com o pregoeiro no decorrer da sessão eletrônica o sistema 

poderá permanecer acessível ao licitante para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão eletrônica 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa ao(s) licitante(s). 

9.8. Após o fechamento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contrapropostas diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor 

valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

9.9. A classificação obedecerá à ordem crescente dos preços unitários apresentados, em 

relação aos itens licitados. A licitante poderá ofertar proposta de preços em relação a um, a 

alguns ou a todos os itens licitados.  

9.10. Após comunicado de encerramento da sessão, a licitante detentora da melhor oferta, em 

relação a cada item, deverá comprovar sua habilitação, conforme documentação e forma 

exigida no item 10 deste edital. 

9.11. Em caso de inabilitação ou desclassificação de proposta impressa, a administração 

poderá convocar os outros licitantes na ordem de classificação, conforme disposto no artigo 25 

do Decreto Federal 5.450/2005. 

9.12. Será aceitável a proposta que contemple preços compatíveis com os praticados no 

mercado.   

9.13. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar na proposta 

eletrônica, quando do envio da proposta inicial, que estão enquadradas nessa(s) categoria(s).  

9.14. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da microempresa 

ou da empresa de pequeno porte licitante de utilizar-se das prerrogativas a ela concedidas pela 

Lei Complementar 123/2006.  

9.15. Será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar 123/2006, e que 

tenham declarado encontrar-se nessa categoria, conforme demanda o item 9.13..   
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9.16. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem 

classificada. Não ocorrerá empate quando a proposta mais bem classificada já for originária de 

microempresa ou empresa de pequeno porte.   

9.17. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá ser 

apresentada no prazo máximo de cinco minutos, a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena 

de preclusão.   

9.18. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos itens 9.13 a 9.17, os objetos 

licitados serão adjudicados em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, 

da empresa que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte que 

apresentou a melhor proposta. 

  

10 DA HABILITAÇÃO  

Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá apresentar os seguintes 

documentos:  

10.1 DOCUMENTOS PARA O REGISTRO CADASTRAL E PARA HABILITAÇÃO  

10.1.1. Documentos relativos à habilitação jurídica:  

10.1.1.1. cédula de identidade do representante da licitante;  

10.1.1.2. registro comercial, no caso de empresa individual;  

10.1.1.3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleições de seus administradores;  

10.1.1.4. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

 

10.1.2. Documentos relativos à regularidade fiscal:  

10.1.2.1. prova de inscrição do cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);  

10.1.2.2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto em que a licitante ofertará 

preço;  

10.1.2.3. prova de regularidade com a fazenda federal, mediante a apresentação de certidão 

conjunta de débito relativa a tributos federais e à dívida ativa da União, emitidas em conjunto 

pela secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);  
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10.1.2.4. prova de regularidade com a fazenda estadual, por meio de certidão negativa ou 

positiva com efeitos de negativa de tributos estaduais, expedida pela secretaria e/ou Delegacia 

da Fazenda Estadual;  

10.1.2.5. prova de regularidade com a fazenda municipal por meio da certidão de regularidade 

fiscal junto ao município do domicílio ou sede da licitante ou sede da licitante; 

10.1.2.6. prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

por meio do certificado de regularidade junto ao FGTS;  

10.1.2.7. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa; 

10.1.2.8. declaração pela licitante de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos, ressalvado o 

menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz – conforme anexo VI deste edital. 

 

10.1.3. Documentos relativos à qualificação técnica:  

Para fins de qualificação técnica, o autor da melhor proposta deverá apresentar:  

10.1.3.1.  A qualificação técnica para a execução dos serviços será comprovada por meio de 
atestados certidões emitidos em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprovem a aptidão da licitante para desempenho das atividades 
compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação. 
  
10.1.4. Documentos relativos à qualificação econômica-financeira:  

10.1.4.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

10.2. No prazo de até três dias úteis após o encerramento da sessão eletrônica, os 

originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, bem como da proposta 

de preços, deverão ser entregues junto ao CM Granpal para fins de verificação e 

habilitação das empresas, sito na avenida das Indústrias, 469, sala 101, CEP 90.200-290, 

bairro São João, Porto Alegre/RS. 

10.2.1. O prazo começará a contar do primeiro dia útil após o encerramento da sessão 

eletrônica e, se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á prorrogado 

até o primeiro dia útil seguinte. 

10.2.2. A licitante que, convocada na forma prevista pelo item 10.4 deixar de entregar a 

documentação e/ou as amostras, entregar documentação falsa ou não mantiver sua proposta, 

ficará passível da aplicação de multa pecuniária de até 10% sobre o valor total de sua 

proposta, assim como a decretação da suspensão temporária do direito de participar de 

licitações deflagradas pelo Consórcio CM Granpal, bem como o impedimento de contratar com 

o mesmo, pelo período de até dois anos. 
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11 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

11.1. As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências do edital serão 

julgadas pelo menor preço por item e classificadas pela ordem crescente dos preços propostos, 

respeitando o critério de aceitabilidade de preços constante no anexo I deste edital.  

11.2. Será considerada vencedora, para cada item, a proponente que apresentar o menor 

preço por item.  

11.3. Serão aceitos preços unitários em moeda corrente nacional, contendo até dois dígitos 

após a vírgula.  

11.4. Serão aceitos os menores preços unitários.  

11.5. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante 

vencedora não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará, na ordem de 

classificação, a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 

a sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 

atenda ao edital. 

11.6. A existência de preços registrados não obriga o CM Granpal a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições.  

 

12 DOS RECURSOS  

12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante que desejar recorrer poderá, durante a sessão 

pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema (sala de 

disputa/mensagens desbloqueadas), manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de vinte minutos. Caso interposto o recurso, deverá ser dirigido ao pregoeiro 

indicando o Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre 

– CM Granpal, bem como o número do edital e da licitação (concorrência pública ou pregão na 

forma presencial ou eletrônica), e remetido para o endereço: avenida das Indústrias, 469, sala 

101, Porto Alegre/RS, CEP 90.200-290, no prazo de três dias a contar da manifestação no 

sistema, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões em igual prazo, que começara a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses. Será considerado apenas o recebimento pelo pregoeiro dos documentos e não sua 

postagem. 
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12.2. A falta de manifestação motivada e imediata do licitante quanto à intenção de recorrer, 

importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à 

licitante declarada vencedora.  

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

aproveitamento.  

12.4. O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.  

 

13 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará e adjudicará o objeto da licitação ao(s) vencedor(es), nos termos do 

artigo 27 do Decreto Federal 5.450/2005. 

 

14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Após a homologação da presente licitação, a critério e necessidades da administração, 

será assinada a ata de registro de preços, conforme previsto no anexo II deste edital, com 

validade pelo período de doze meses a contar da publicação na imprensa oficial de extrato, a 

qual terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.   

14.2. O(s) licitante(s) vencedor(es) será(ao) convocado(s) para assinar a respectiva ata de 

registro de preços no prazo de três dias úteis, a contar do recebimento da respectiva 

notificação, sob pena de decair do direito à futura contratação, sem prejuízo das penalidades 

previstas neste edital. Se o licitante vencedor, injustificadamente, não assinar o instrumento ou 

não devolvê-lo devidamente assinado no prazo de  três dias úteis, contados de seu 

recebimento, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, 

assinar o referido instrumento.   

14.3. Se o licitante vencedor, injustificadamente, não assinar a ata de registro de preços ou não 

devolvê-la devidamente assinada no prazo de três dias úteis, contados de seu recebimento, 

será multado no percentual de 5% até dez por cento do valor do contrato. 

14.4. Após a assinatura da ata de registro de preços é facultado à administração municipal 

emitir nota de empenho em favor da(s) empresa(s) registrada(s), a qual, juntamente com este 

edital e seus anexos, terão força de contrato, caso a administração opte por valer-se da 

prerrogativa estabelecida pelo artigo 62 da Lei 8.666/1993, substituindo o instrumento de 

contrato pela respectiva nota de empenho.  

14.5. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
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pretendida, sendo assegurado à(s) empresa(s) beneficiária(s) do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições.   

14.5.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 

beneficiário do registro, quando a administração municipal optar pela aquisição do objeto cujo 

preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a ata de registro de 

preços.  

14.6. Os itens e preços registrados, bem como os respectivos fornecedores, ficarão 

disponibilizados durante a vigência da ata de registro de preços.    

14.7. Excepcionalmente, quando o quantitativo total estimado para a contratação ou 

fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de 

tantos licitantes quantos forem necessários para se atingir o quantitativo total, respeitando-se a 

ordem de classificação das empresas e desde que referidos licitantes aceitem praticar o 

mesmo preço da proposta vencedora.   

14.8. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 

ou entidade que não tenha participado deste certame licitatório, mediante carona e prévia 

consulta ao CM Granpal, desde que devidamente comprovada a vantagem.   

14.8.1. Os órgãos e entidades que não participaram do presente registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão manifestar seu interesse perante o 

CM Granpal, para que essa indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 

praticados, obedecida a ordem de classificação. 

14.8.2. Nos casos em que for solicitada adesão a ata de registro de preços conforme item 14.8, 

caberá ao fornecedor, observadas as demais condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento, desde que este não prejudique as obrigações anteriormente 

assumidas e que o quantitativo decorrente dessas adesões não exceda, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado, independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

14.8.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este subitem não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos, por item, registrados na ata 

de registro de preços.  

 

15. DOS PREÇOS SUPERIORES AOS DE MERCADO 

15.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CM 

Granpal poderá:  
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a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, desde que confirmada a veracidade 

dos motivos apresentados;  

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.   

15.1.1. Não havendo êxito nas negociações, o CM Granpal deverá proceder à revogação da 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa.  

 

16 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;  

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela administração, sem justificativa aceitável;  

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado;  

d) estiverem presentes razões de interesse público.  

16.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas neste item, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por termo da autoridade competente, 

mediante iniciativa do CM Granpal.  

16.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de 

fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que será avaliado pelo consórcio. 

 

17 DO CONTRATO 

17.1. A nota de empenho, conforme faculdade estabelecida no artigo 62 da Lei 8.666/1993, 

será o instrumento hábil para formalizar o contrato de compra e venda. 

17.2. O município consorciado ou conveniado, logo após a emissão da nota de empenho, 

enviará ao(s) adjudicatário(s) uma via deste documento, juntamente com a ordem de entrega 

correspondente aos itens que lhe foram adjudicados e cujos produtos foram aprovados, 

informando ao CM Granpal essa movimentação. 

17.3. Logo após a emissão da nota de empenho, uma via desse documento será enviada ao(s) 

adjudicatário(s), juntamente com a ordem de entrega correspondente aos itens que lhe foram 

adjudicados e cujos produtos foram aprovados. 

17.4. Em caso de decadência ao direito de contratar, aplicar-se-á o disposto no artigo 25 do 

Decreto Federal 5.450/2005. 
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18 MUNICIPÍOS PARTICIPANTES 

18.1. Os materiais contratados pela da ata de registro de preços do CM Granpal deverão ser 

entregues nos setores competentes das prefeituras, de acordo com listagem abaixo, 

mediante a manifestação de interesse na efetiva contratação, conforme segue: 

Municípios Participantes – CM Granpal 

Alvorada 

Cachoeirinha 

Canoas 

Charqueadas 

Eldorado do Sul 

Esteio 

Glorinha 

Gravataí 

Guaíba 

Nova Santa Rita 

Porto Alegre 

Santo Antônio da Patrulha 

Viamão 

Taquari 

Triunfo  

 

Municípios participantes – CODEPAMPA 

Alegrete  

Bagé 

Barra do Quaraí 

Caçapava do Sul 

Dom Pedrito 

Itaqui 
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Lavras do Sul 

Manoel Viana 

Quaraí 

Santa Margarida do Sul 

Santana do Livramento 

São Borja 

São Gabriel 

Uruguaiana 

Vila Nova do Sul 

 

18.1.1 A entrega será realizada em único local definido pelos municípios integrantes do CM 

Granpal e/ou CODEPAMPA individualmente, conforme indicação na nota de empenho/ordem 

de compra.  

18.1.2. Poderão ser indicados outros locais de entrega, a critério do CM Granpal ou do 

município requisitante.  

18.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de vinte dias consecutivos, no local 

indicado pelo município, contados a partir do recebimento pela contratada da nota de empenho 

ou ordem de compra, que deverá corresponder ao bem/produto ofertado. 

18.3. Havendo necessidade de troca dos produtos, o prazo de substituição será de, no 

máximo, cinco dias contados do recebimento do comunicado específico. 

18.4. As despesas com a entrega dos produtos são de responsabilidade da contratada. 

18.5. No momento da entrega o fornecedor deverá respeitar as seguintes especificações:  

18.5.1. apresentar cópia da nota fiscal de procedência da mercadoria e lote correspondente, ou 

seja, do fabricante ou distribuidora autorizada por este, para fins de comprovação de garantia 

de origem. 

18.6. A empresa vencedora deste certame será responsável pelo transporte, seja próprio ou 

subcontratado. 

18.6.1. Será de responsabilidade da empresa vencedora do certame cumprir o item acima ou 

subcontratar transportadoras que também cumpram.  

18.6.2. O objeto da presente licitação deverá ser entregue conforme especificações constantes 

no anexo I deste edital, observando o seguinte:  

18.7. caso o bem não corresponda ao exigido pelo edital, a licitante contratada deverá 

providenciar, no prazo máximo de cinco dias úteis, a sua substituição visando ao atendimento 
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das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas na ata de registro de 

preços, no edital, na Lei 8.666/1993 e na Lei 10.520/2002.  

 

19 DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

19.1. Serão suportados exclusivamente pela contratada: 

19.1.1. os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e de 

responsabilidade civil resultantes do fornecimento dos produtos;  

19.1.2. as despesas com transporte e entrega dos produtos no local indicado pelos órgãos 

municipais responsáveis. 

 

20 DAS PENALIDADES  

20.1. Ficará impedida de licitar e de contratar com o CM Granpal e municípios consorciados e 

será descredenciada, pelo prazo de até cinco anos, nos termos do artigo 7º da Lei 

10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas no edital, no termo de registro de preços e no 

contrato e, demais cominações legais, a licitante que:  

20.1.1 convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou a ata 

de registro de preços;  

20.1.2 deixar de entregar documentação exigida neste edital;  

20.1.3 apresentar documentação falsa;  

20.1.4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

20.1.5 não mantiver as condições da proposta;  

20.1.6 falhar ou fraudar na execução do contrato;  

20.1.7 comporta-se de modo inidôneo;  

20.1.8 fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa.  

20.1.9. A recusa injustificada na assinatura do termo de contrato ou da ata de registro de 

preços pelas licitantes adjudicatárias dos itens deste pregão, conforme item 14.2 deste edital, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação a ser assumida, importando, após devido 

processo legal e respeitado o contraditório e ampla defesa, na aplicação de multa de até cem 

vezes o valor do item de maior valor cotado pela licitante, bem como nas sanções previstas 

neste instrumento, a critério do CM Granpal.  

20.2. As sanções mencionadas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 poderão também ser aplicadas 

às licitantes que, dentre outras condutas:  

20.2.1. injustificadamente não mantiverem as condições estabelecidas no edital, na ata de 

registro de preços ou no contrato;  

20.2.2. fizerem declaração falsa ao CM Granpal, ao CODEPAMPA ou a qualquer de seus 

municípios consorciados;  
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20.2.3. sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

20.2.4. praticarem atos ilícitos visando a frustrar os objetivos deste edital, na ata de registro de 

preços ou no contrato;  

20.2.5. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de 

atos ilícitos praticados;  

20.3. Os preços registrados na ata de registro de preços poderão ser cancelados de pleno 

direito, nas seguintes situações, além de outras previstas no edital e em lei:  

I – no caso do fornecedor classificado recusar-se a atender à convocação para assinar a ata de 

registro de preço no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;  

II – na hipótese do detentor de preços registrados descumprir as condições da ata de registro 

de preço;  

III – na hipótese do detentor de preços registrados recusar-se a firmar a ata de registro de 

preços;  

IV – na hipótese do detentor de preços registrados não aceitar os preços registrados quando 

estes se tornarem superiores aos de mercado;  

V – na hipótese do detentor do registro de preço ficar impedido ou for declarado inidôneo para 

licitar com a administração  

VI – e ainda, por razões de interesse público, devidamente fundamentado.  

20.3.1 A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos previstos neste item, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento ou por meio eletrônico, juntando-se 

comprovadamente nos autos do processo que deu origem ao cancelamento.  

20.3.2 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 

comunicação será feita mediante publicação na imprensa oficial do CM Granpal 

(DOM/www.famurs.com.br), por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o 

registro de preços a partir da data da última publicação.  

20.3.3 Fica assegurado o direito à defesa e ao contraditório nos casos de cancelamento de 

registro de preços de que trata esta cláusula, sendo oferecido o prazo de cinco dias úteis 

contatos da ciência do cancelamento, para interposição do recurso.  

 

21 DO PAGAMENTO  

21.1. Prazo de pagamento: o pagamento será efetuado em até trinta dias após o recebimento 

de cada pedido formulado e envio da respectiva nota fiscal, ou seja, em uma parcela, 

correspondente a 100% do valor da nota fiscal, mediante crédito em conta corrente em banco, 

número da conta e agência indicadas pelo fornecedor da proposta vencedora ajustada ao 

lance.  
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21.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao adjudicatário enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplência.  

21.3. Os pagamentos aos fornecedores serão efetuados somente mediante depósito bancário 

em conta indicada por eles e executados exclusivamente pelos municípios solicitantes.  

 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

22.1. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

22.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro 

contrato.  

22.3. A homologação e/ou a adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação.  

22.4. Este edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do 

instrumento de contrato/ata de registro de preços, como se nele estivessem transcritos.  

22.5. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro.  

22.6. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior:  

22.6.1. promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta;  

22.6.2. convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos por ventura necessários ao 

entendimento de suas propostas;  

22.6.3. determinar prazo para atendimento, pelos licitantes, de esclarecimentos adicionais, que 

deverão ser atendidos, sob pena de desclassificação/inabilitação.  

22.7. Ao presidente do CM Granpal fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente 

licitação em razão de interesse público, sem que caiba às licitantes quaisquer direitos a 

reclamação ou indenização.  

22.8. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 10.520/2002, Decreto Federal 

7.892/2013, Resolução 4/2016 CM GRANPAL e, subsidiariamente, a Lei 8.666/1993. 

22.9. Não poderá participar da presente licitação aquele que tiver sofrido punição resultante de 

contratos anteriores firmados com a administração pública, na condição de fornecedores de 

bens e/ou serviços.  

22.10. Não poderá participar da presente licitação aquele que tiver sofrido penalidade por 

algum dos municípios consorciados.  

22.11. O CM Granpal enviará comunicação expressa informando: 
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22.11.1 a cada município participante do consórcio e do CODEPAMPA os itens adjudicados, as 

empresas vencedoras, os valores respectivos e os quantitativos relativos a cada ente 

participante, acompanhado da ata final deste pregão, em cinco úteis após a assinatura das atas 

de registro de preços, para fins de contratação; 

22.11.2. a cada empresa vencedora os quantitativos dos itens adjudicados para cada município 

participante e ao CODEPAMPA para formalização das aquisições. 

22.12. Caso o CM Granpal não se utilize da prerrogativa de cancelar a ata de registro de 

preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução, até que o contratado 

cumpra integralmente a condição infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas 

neste edital, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93.  

22.13. O licitante reconhece os direitos do CM Granpal nos casos de rescisão previstas nos 

artigos 78 a 87 da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores.  

 

23 DO FORO  

23.1. Fica eleito o foro da comarca de Porto Alegre – RS para dirimir eventuais litígios 

decorrentes do presente edital e dos instrumentos dele decorrentes.  

 

Fazem parte deste edital: 

1- Anexo I – termo de referência; 

2- Anexo II – minuta da ata de registro de preços; 

3- Anexo III – modelo de carta de credenciamento; 

4- Anexo IV – modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

5- Anexo V – modelo de declaração de idoneidade; 

6- Anexo VI – modelo de declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 

7º da CF/88 – não emprego de crianças e adolescentes. 

   

 

 

 

Porto Alegre (RS), 17 de janeiro de 2019.  

 

 

 

Éderson Machado dos Santos 

Diretor Executivo CM Granpal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1  JUSTIFICATIVA 

A Granpal, como um consórcio metropolitano, visa colaborar com os municípios da 

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

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

com um espaço para debates e decisões políticas capazes de representar os interesses dos 

consorciados, promover a cooperação e buscar soluções para problemas comuns.  

Com a conurbação crescente e acelerada, a região metropolitana é uma megacidade, 

onde os problemas não respeitam fronteiras. Só venceremos os desafios do presente e do 

futuro se juntos concebermos políticas públicas inovadoras, buscarmos parceiros e 

implementarmos ações que transformem a realidade.  

Ao invés de iniciativas individualizadas ou de assumirmos uma postura contemplativa, 

buscamos o caminho propositivo, atuando conjuntamente com o Governo Estadual e Federal 

na busca de alternativas que tragam respostas concretas para áreas estratégicas como saúde, 

segurança, mobilidade e inclusão digital.  

Para tanto, encaminhamos o presente expediente para proceder ao processo licitatório 

para a contratação de serviço de Tecnologia que possibilite a implantação de um sistema digital 

da vida funcional, dos servidores públicos   que compõe o Consórcio da GRANPAL e seus 

conveniados (CODEPAMPA).  

 

2. OBJETO  

O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o registro de preços por 

meio de pregão presencial, para contratação futura de licença de software e serviços de 

implantação da gestão digital da vida funcional dos servidores públicos ativos e inativos e 

pensionista, gestão arquivista acervo de documentos, integrações, implantações e 

desenvolvimento de sistemas, com o fornecimento de produtos e serviços, utilizando soluções 
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integradas voltado a aperfeiçoar os fluxos de trabalhos e a rapidez na disponibilização da 

informação, conforme especificações constantes neste termo de referencia, para atender às 

necessidades dos municípios pertencentes ao CM GRANPAL e consórcios conveniados, 

durante o período de doze meses, a contar da assinatura da ata de registro de preços. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

Com a contratação dos serviços descritos acima pretende-se obter os seguintes 

benefícios para a CM Granpal e consórcios conveniados:  

Promover, por meio de solução automatizada, a estruturação do histórico de vida 

funcional dos servidores ativos e inativos. Possibilitar a gestão e controle de todos os atos que 

envolva a vida funcional dos servidores públicos do poder executivo municipal. Garantir o 

rastreamento dos documentos arquivísticos produzidos e recebidos ao longo do tempo. 

Garantir a preservação e a admissibilidade jurídica dos documentos arquivísticos produzidos e 

recebidos pela instituição ao longo do tempo. Padronizar e centralizar o controle, a 

confiabilidade, a preservação e o acesso a documentos arquivísticos digitais; racionalizar e 

reduzir o consumo de papel e outros materiais consumíveis. Garantir a modernização das 

áreas tecnológicas da CM Granpal e consórcios conveniados, com implantação de produtos e 

serviços. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

4.1. A solução deve ser composta por licença(s) de uso de software e serviços: 

4.1.1. Softwares 

4.1.1.1. Sistema de histórico digital da vida funcional e gestão documental; 

4.1.2. Serviços 

4.1.2.1. Mapeamento dos eventos funcionais. 

4.1.2.2. Mapeamento dos tipos de documentos comprobatórios. 

4.1.2.3. Mapeamento de nomes apostilados. 

4.1.2.4. Mapeamento de cargos, carreiras e lotacionograma. 

4.1.2.5. Extração e estruturação dos dados desestruturados. 

4.1.2.6. Conferencia dos dados estriados e estruturados dos eventos funcionais. 

4.1.2.7. Tratamento de homônimos. 

4.1.2.8. Tratamento de vínculos funcionais. 

4.1.2.9. Analise e diagnóstico situacional do acervo documental. 

4.1.2.10. Criação de políticas de gestão documental. 

4.1.2.11. Elaboração do plano de classificação documental. 

4.1.2.12. Elaboração do código de classificação e tabela de temporalidade documental – TTD. 
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4.1.2.13. Elaboração do manual de gestão documental. 

4.1.2.14. Organização dos documentos. 

4.1.2.15. Aplicação da tabela de temporalidade documental – TTD. 

4.1.2.16. Conversão de documentos físicos para o meio digital (virtualização). 

4.1.2.17. Reconhecimento ótico de caracteres (OCR). 

4.1.2.18. Integração, customização, criação de sistemas. 

4.1.2.19. Treinamento. 

 

5. FUNDAMENTAÇAO LEGAL  

A natureza dos serviços descritos neste termo de referência é própria para que sejam 

contratados mediante licitação do tipo pregão registro de preços em regime de menor preço 

global nos termos da Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002, Decreto federal 5.450/2005, Decreto 

Federal 3.555/2000, Instrução Normativa 4/2014 – MPOG/SLTI, Lei 8.159/1991, Lei 

12.527/2011 e Lei 9.609/1998. 

5.1. DA JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE  

5.1.1. no tocante à escolha da modalidade pregão, os fundamentos estão assentados 

em dois fatores:  

1º) possibilidade jurídica de caracterização do objeto da licitação como serviço comum, 

nos termos da Lei 10.520/2002; 

2º) necessidade de contratação pelo critério de menor preço ofertado pelo fornecimento 

dos produtos, dentro dos parâmetros objetivos estabelecidos pelo termo de referência. 

Atendidos esses dois pressupostos será cabível a modalidade pregão. 

 

6. DETALHAMENTO TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE 

6.1. Sistema de histórico digital da vida funcional e gestão documental. 

6.1.1. Administração geral do sistema: módulo de administração do sistema deverá ter 

funcionalidades que permitam toda a configuração dos ambientes, cadastros de usuários, 

permissões e segurança.  

6.1.1.1. Módulo de gerenciamento de usuários: permitirá o gerenciamento de usuários 

por meio de parametrização das permissões de acesso às funcionalidades do sistema por 

usuário, os níveis de permissão são vinculados ao cadastro dos servidores, principalmente no 

que diz respeito à lotação, com permissões de parametrizações para o funcionamento do 

sistema e com permissões de controle sobre o uso do sistema, possuindo além de alguns 

perfis de usuários já cadastrados, a criação de novos de acordo com a necessidade.  

6.1.1.2. Registro de transações do sistema, funcionalidade responsável por registrar 

todas as ações executadas no sistema por qualquer usuário para fins de controle, auditoria e 
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segurança de acesso ao sistema além de controle das transações efetuadas pelos usuários, 

funcionalidade com opção de ser implementada seletivamente. 

6.1.1.3. Requisitos mínimos de segurança: 

- Em todos os acessos aos ambientes computacionais o tamanho mínimo da senha 

deverá ser de seis caracteres alfanuméricos. 

- No primeiro acesso após a habilitação, o usuário deverá, obrigatoriamente, informar 

uma nova senha. 

- Mecanismo que evita a adoção de senhas frágeis pelos usuários, como nomes 

próprios, palavras de vocabulário, siglas, nome de fabricantes, datas comemorativas etc... 

- As senhas com validade de 45 dias e sua troca solicitada automaticamente. 

- Os usuários poderão alterar a senha sempre que achar necessário. 

- Não serão aceitas senhas repetidas em um período de cinco trocas. 

- Os ambientes computacionais deverão estar configurados para que o usuário tenha 

direito a cinco tentativas de autenticação de senha, na quinta tentativa errada de autenticação 

de senha, o usuário terá seu acesso suspenso a este ambiente até que solicite a sua liberação 

ao gestor e/ou à área de informática local. 

- A concessão de autorização de acesso deverá ser restrita aos recursos mínimos 

necessários para que os usuários desenvolvam suas atividades. 

- Os usuários têm direito apenas aos privilégios necessários para o desempenho de 

suas atividades, os quais foram solicitados pelos gestores da informação ou responsáveis 

imediatos. 

- O acesso à informação deverá dispor, no mínimo, dos controles de códigos de 

identificação (chaves) e senha, perfil de acesso e auditoria. 

- Deverá ser possível configurar o sistema visando a impossibilidade de um mesmo 

usuário ter mais de um acesso simultâneo. 

- As senhas deverão ser armazenadas sempre com criptografia. 

- Será permitido que o gestor, ou pessoa por ele autorizada, reinicialize senhas para 

usuários que as tenham perdido. 

- O sistema suspenderá automaticamente o código de identificação não utilizado por um 

período de noventa dias. 

- Deverá ser permitido aos gestores listarem a relação dos códigos de identificação, 

incluindo nome e status do código (ativo ou não), bem como informações sobre o seu perfil de 

acesso. 

- O sistema deverá fazer em tempo real registro de todas as transações efetuadas no 

sistema pelos usuários para fins de auditoria. 

6.1.2. Módulo de gestão de arquivos de armazenamento de documentos: deverá permitir 
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o cadastramento dos arquivos físicos nos níveis arquivos setoriais (arquivo corrente de 

determinada unidade) ou arquivos gerais (arquivo permanente do órgão), com as 

funcionalidades abaixo: 

- cadastro de arquivos: trata do cadastro do arquivo físico no sistema e deverá conter as 

informações de nome, endereço e telefone de contato da unidade organizacional que abrigará 

os documentos a serem arquivados, além de permitir o cadastramento de mais de um local de 

arquivo físico. 

- Listagem de arquivos: exibe em tela listagem com: nome, endereço e telefone de 

contato das unidades organizacionais, com possibilidade de filtragem de registro e impressão. 

- Atualização de informações do arquivo: possibilita modificar nome e endereço de uma 

unidade organizacional, permitindo também a edição. 

- Gestão do espaço físico do arquivo (armazenamento): cadastro de bloco, nível, 

corredor, face, estante e prateleira, cadastro da localização do espaço físico destinado ao 

armazenamento das caixas que conterão os documentos, esse cadastro deve ser feito 

hierarquicamente com nome(s) do(s) bloco(s) e seu(s) respectivo(s) nível(eis) e para cada nível 

cadastrado a quantidade de corredores, estantes e prateleiras desejadas. 

- Listagem dos arquivos criados e representação gráfica da sua arquitetura (blocos, 

níveis, corredores, faces, estantes e caixas), exibir em tela representação gráfica contendo a 

estrutura física de armazenagem do arquivo. Nessa opção deverá ser possível efetuar 

alterações para adequação do leiaute com a eliminação de elementos de armazenagem 

(corredores, faces, estantes e caixas). No nível de caixas deverá ser possível a visualização 

dos documentos nela contidos. 

- Alocação automática da numeração das caixas em função da parametrização do 

espaço físico de determinado arquivo, essa funcionalidade deverá calcular a capacidade total 

de armazenamento de caixas em um determinado arquivo em função do leiaute previamente 

cadastrado, e deverá gerar numeração sequencial em função dessa quantidade, devendo 

associar cada número a uma determinada localização física disponível. 

6.1.3. Gestão da tabela de temporalidade de documentos: este módulo deverá permitir: 

- cadastro da tabela de tipos de documentos e respectivos prazos de armazenagem. 

Esse cadastro deverá se basear nas recomendações do CONARQ e conter no mínimo os 

seguintes campos: 

- Órgão ou departamento. 

- Código de classificação com base na CDD. 

- Tipo documental. 

- Prazo de guarda para a fase corrente. 

- Prazo de guarda para a fase intermediaria. 
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- Destino final. 

- Observações. 

- Listagem dos tipos de documentos cadastrados: exibe em tela listagem com os 

registros já cadastrados, deverá permitir a filtragem dos registros e impressão da listagem. 

- Alteração dos campos de um tipo de documento: permite a alteração dos campos de 

um registro já cadastrado na tabela. 

- Remoção de um tipo de documento: permite a remoção de um tipo de documento 

desde que não existam documentos vinculados a ele. 

6.1.4. Gestão de documentos: permite o cadastro dos documentos no arquivo setorial 

que estão fisicamente vinculados a uma determinada unidade setorial. Esse cadastro deve ter 

no mínimo os seguintes campos:  

- Tipo documental conforme tabela de temporalidade. 

- Data de início da contagem do prazo de armazenagem do documento. 

- Origem do documento (vinculado automaticamente ao perfil do usuário do sistema). 

- Data da produção do documento. 

- Descrição do documento. 

- Palavra chave. 

6.1.5. Conversão de documentos físicos para o meio digital: este módulo deverá 

possibilitar a carga no sistema de imagens de documentos (JPEG ou arquivos editáveis 

gerados a partir do reconhecimento ótico de caracteres – OCR) ou documentos originariamente 

gerados em formato eletrônico, no sistema de gerenciamento de conteúdo, deverá ainda estar 

integrado ao equipamento de escaneamento e ao servidor central do sistema eletrônico de 

controle de documentos permitindo dessa forma que a imagem ou lote de imagens sejam 

vinculadas, no momento da digitalização, a uma determinada suporte, caixa ou outro tipo de 

repositório previamente cadastrado no sistema. 

Deverá possuir interface específica contendo a relação de documentos e respectivas 

imagens para fins de visualização e tratamentos como: 

6.1.5.1. edição de imagens, deve permitir a edição das imagens capturadas através das 

seguintes funcionalidades: 

- rotação de imagem. 

- Deleção de imagem. 

- Substituição de imagem. 

- Mudança de ordem da imagem no documento. 

- Quebra de documentos (divisão). 

- Junção de documentos. 

6.1.5.2 Indexação de documentos digitalizados: a funcionalidade de indexação tem por 
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finalidade classificar o documento digitalizado, conforme tipo ou palavras-chave, e deve possuir 

no mínimo as seguintes funcionalidades: 

- desmembramento de imagens: permite efetuar o recorte automático de imagens que 

contenham mais de um documento, gerando dessa forma tantas imagens quanto forem os 

documentos constantes da imagem original. 

- Classificação automática de imagens dos documentos por tipo, por meio da análise do 

layout do documento: permite classificar o documento com base na análise da sua imagem 

digitalizada, essa classificação refere-se ao tipo ao qual pertence o documento. 

- Classificação dos documentos manualmente: permite a classificação manual das 

imagens digitalizadas do documento, que poderá ser feita documento a documento ou em lote 

de documentos. 

- Classificação de lote de documento via geração de página separadora com código de 

barras. 

- Classificação automática dos documentos por tipo de documento, usando como base 

parâmetros previamente cadastrados, permite classificar o documento com base na análise do 

texto resultante do reconhecimento óptico da sua imagem digitalizada. A análise do texto pela 

aplicação deverá ser feita a partir de parâmetros referentes à identificação do documento 

previamente cadastradas. 

- Carga de imagens digitalizadas no sistema, esta funcionalidade deverá possibilitar 

carregar para o sistema de gerenciamento de conteúdo as imagens digitalizadas e pré-

classificadas automaticamente. 

- Conferência e reconferência das classificações, qualquer das modalidades de 

classificação de documentos acima descritas deverá permitir a possibilidade de posterior 

conferência e reconferência dos resultados obtidos em decorrência da sua aplicação. 

6.1.6. Gerenciamento de empréstimo de documentos físicos: permite ao usuário localizar 

o documento desejado através de busca e caso haja necessidade do acesso ao documento 

físico a ferramenta deverá permitir o gerenciamento eletrônico do fluxo deste empréstimo, 

conforme funcionalidades abaixo:  

- solicitação de empréstimo, a solicitação de empréstimo de documento físico deverá ser 

gerada diretamente pelo sistema quando o usuário possuir permissão para tal. 

- Aprovação da solicitação de empréstimo: por meio dessa funcionalidade o 

administrador do arquivo geral aprovará ou não a solicitação, no caso da não aprovação 

indicará o seu motivo. 

- Termo de responsabilidade de empréstimo: a partir da aprovação da solicitação o 

sistema gerará automaticamente um termo de responsabilidade que acompanhará os 

documentos físicos. 
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- Comprovante de devolução de documento físico pelo usuário solicitante: o sistema 

deverá permitir ao usuário a emissão de comprovante específico quando da devolução do 

documento. O documento deverá ser emitido com código de barras que permitirá a baixa do 

registro do empréstimo no sistema pelo administrador do arquivo geral. 

- Gerenciamento do empréstimo: o aplicativo deverá disponibilizar relatório com a 

relação dos empréstimos (com no mínimo, solicitante, data de empréstimo, data prevista para 

devolução), deverá também disponibilizar relatório específico dos empréstimos vencidos. 

6.1.7. Transferência de documentos (caixas) para o arquivo geral: através dessa 

funcionalidade o usuário setorial poderá remeter documentos que já cumpriram seu prazo de 

guarda no arquivo setorial, para o arquivo geral, por meio de mecanismos controlados, gerando 

etiquetas parametrizáveis para as caixas, protocolos de envio, possibilitando que o usuário 

remeta de forma controlada das caixas ao arquivo geral. Para o gestor do arquivo geral o 

sistema deverá ter as seguintes funcionalidades: 

- conferência de conteúdo: por meio dessa funcionalidade será efetuada a conferência 

dos registros do sistema com o conteúdo físico da caixa enviada para o arquivo geral. Caso os 

dados não estejam de acordo com os documentos físicos a caixa retornará, no sistema e 

fisicamente à unidade de origem para correções. O sistema deverá gerar protocolo de 

devolução das caixas nesse caso. 

- Devolução de caixas: por meio dessa funcionalidade será feito o controle das caixas 

devolvidas do arquivo geral para o arquivo setorial. Também acompanhará e permitirá a 

resolução de eventuais problemas detectados no arquivo geral. 

- Listagem das caixas cadastradas: exibe em tela listagem das caixas cadastradas, 

filtrando por status (em transferência, recebidas, devolvidas e descartadas), indicando a sua 

localização física e visualização dos documentos associados a ela, deverá permitir a impressão 

da listagem; 

- Arranjo de conteúdo e de localização de caixas: permite a alteração/transferência dos 

registros de documento de uma caixa para outra e/ou alteração da localização física, caso o 

conteúdo/registros seja totalmente transferido a numeração da caixa ficará disponível para uso. 

6.1.8. Descarte de documentos: permite o monitoramento dos documentos que 

cumpriram o prazo de guarda pelas seguintes funcionalidades: 

- relação de documentos para descarte: relatório que deverá conter documentos 

passíveis de descarte identificados automaticamente pelo sistema em função da expiração do 

seu prazo de armazenagem de acordo com a tabela de temporalidade. A listagem deverá 

possuir numeração sequencial anual e os documentos relacionados nesta deverão ficar 

vinculados a esta listagem específica. Caso não seja autorizado de algum documento listado, o 

sistema deverá permitir a sua desvinculação da listagem mediante a devida justificativa. 
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- Geração do edital de descarte para publicação: geração do edital para publicação da 

listagem de descarte no diário oficial. 

- Emissão do termo de descarte: emissão do termo de descarte de documentos a partir 

de uma listagem gerada pelo sistema. 

- Emissão do termo de entrega: emissão do termo de entrega a determinado interessado 

dos documentos que foram retirados da listagem de descarte. 

6.2. Módulo de automatização de publicação de atos de pessoal, deverá possibilitar a 

geração dos atos de forma padronizada, integrado com o sistema de recursos humanos, o 

diário oficial e o sistema de histórico digital da vida funcional. 

6.2.1. Administração geral do sistema: módulo de administração do sistema será 

responsável por toda a configuração dos ambientes, cadastros, permissão e segurança. 

6.2.2. Módulo de gestão de usuários: o módulo de gerenciamento de usuários deverá 

ser integrado com os sistemas da solução possibilitando com uma única senha acesse toda a 

solução: 

- módulo de permissionamento: o sistema deve ser capaz de gerenciar o acesso aos 

atos e controlar os perfis dos usuários do sistema para que façam apenas o que lhe for 

permissionado. 

- Permissionamento de atos por entes ou órgãos: o sistema deve ser capaz de gerenciar 

o acesso aos atos por ente, ou até mesmo por órgãos dos entes, permitindo o acesso destes 

apenas aos atos que devem ser publicados por eles. 

- Perfis de usuários: deverá conter os perfis básicos para redatores e publicadores de 

atos, bem com um administrador geral, possibilitando o gerenciamento de publicações e 

usuários locais. 

6.2.3. Gerenciamento de atos: esse módulo deve permitir todo o gerenciamento dos atos 

incorporados a ferramenta através das seguintes funcionalidades: 

- cadastro de tipos de ato: deverá permitir cadastrar e gerenciar os tipos de atos que 

serão gerenciados pelo modulo de padronização e publicação de atos funcionais. 

- Criação modelos de atos funcionais: permitir a criação dos modelos de atos funcionais 

para a padronização dos textos e das informações que devem existir nas publicações de atos 

realizadas pelos entes municipais. Para a criação dos modelos serão necessários os seguintes 

controles. 

- Cadastro de campos de informações: permitir o cadastro de quais informações poderão 

estar disponíveis nos atos funcionais, bem como os formatos que os dados dessas informações 

serão disponibilizados e que tipo de formatação eles devem receber dentro do modelo do ato. 

- Criação de regras de geração de atos: deverá permitir que sejam criadas regras 

restritivas nos atos para confirmar que as informações primordiais para a publicação do ato 
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estão de acordo, impedindo assim que as publicações sofram anormalidades. 

6.2.4. Integração da solução com sistemas de RH: o sistema deverá ser preparado para 

integrar com os webservices disponibilizados pela Instituição para a captura dos dados dos 

servidores relacionados aos atos que serão publicados pelo módulo de publicação de atos 

funcionais, A instituição fornecerá os dados de seus servidores, tanto ativo, quanto inativos, 

para que sejam utilizadas sempre informações completas e atualizadas das pessoas 

envolvidas nas publicações. 

6.2.5. Publicação dos Atos Funcionais: nesse módulo todos os atos padronizados no 

módulo de gestão de atos poderão ser preenchidos e publicados no Diário Oficial. 

- Redação de atos funcionais: deverá permitir que os atos sejam preenchidos com todas 

as informações exigidas no modelo do ato, buscando das integrações todas as informações 

que possam ser preenchidas automaticamente, evitando assim erros de digitação o máximo 

possível, também deverá permitir a consulta de situações dos eventos já preenchidos, para que 

não sejam preenchidos em duplicidade. 

- Publicação de atos funcionais: permitirá o envio automático do ato redigido para diário 

oficial, monitorando as situações de cada ato enviado até a sua publicação. 

6.3. Módulo de gerenciamento da vida funcional do servidor: módulo 100% web que 

permitirá a geração e visualização do histórico funcional do servidor público, pré-requisitos na 

execução de atividades relacionadas à previdência, como emissão de certidão de tempo de 

serviço/contribuição e concessão de benefícios de aposentadoria, reserva remunerada, 

reforma, pensão por morte e abono de permanência, contendo as seguintes funcionalidades: 

- essa funcionalidade disponibilizará a visualização das informações de vida funcional 

dos servidores, permitindo a seleção de servidores e a visualização das seguintes informações 

e documentos: 

- informações sobre o servidor. 

- Boletim matrícula. 

- Nome do servidor. 

- Documentos pessoais (CPF E RG). 

- Órgão atual. 

- Nomes apostilados. 

- Cargo atual. 

- Ocorrências da vida funcional com os respectivos campos de interesse da previdência 

social devidamente preenchido de acordo com a sua classificação. 

- Ocorrências de cargo: tipo do ato normativo; número do ato normativo; Data do Ato 

Normativo; Vinculo funcional ao qual a ocorrência está associada; data inicial dos efeitos do 

ato; data fim dos efeitos do ato; cargo e referência associados à ocorrência à época da 
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publicação; município associado à ocorrência à época da publicação; órgão e setor associado 

à ocorrência à época da publicação; forma de provimento; carga horária de trabalho. 

- Ocorrências de licenças e afastamentos: tipo do ato normativo; número do ato 

normativo; data do ato normativo; vinculo funcional ao qual a ocorrência está associada; data 

inicial dos efeitos do ato; data fim dos efeitos do ato. 

- Ocorrências de licença especial: tipo do ato normativo; número do ato normativo; data 

do ato normativo; vinculo funcional ao qual a ocorrência está associada; data inicial dos efeitos 

do ato; data fim dos efeitos do ato; tipo da ocorrência (concessão, gozo, em espécie ou 

contagem em dobro). 

- Ocorrências de Cessões: tipo do ato normativo; número do ato normativo; data do ato 

normativo; vinculo funcional ao qual a ocorrência está associada; data inicial dos efeitos do ato; 

data fim dos efeitos do ato; município associado à ocorrência à época da publicação; tipo de 

órgão (federal, estadual, municipal ou outros); setor associado à ocorrência à época da 

publicação; destino; tipo de ônus; tipo de ressarcimento; tipo de cessão (interna ou externa). 

- Ocorrências de averbações: tipo do ato normativo; número do ato normativo; data do 

ato normativo; vinculo funcional ao qual a ocorrência está associada; data inicial dos efeitos do 

ato; data fim dos efeitos do ato; entidade empregadora; tempo de averbação; finalidade 

(aposentadoria, aposentadoria e disponibilidade, insalubridade e todos os efeitos); tipo de 

tempo (público, privado ou insalubridade); aposentadoria especial (não se aplica à militar ou 

professor). 

- Datas e páginas de publicações das ocorrências no diário oficial. 

- Hiperlink para a página PDF do documento da ocorrência encontrada (marcando o 

texto encontrado na página PDF). 

- Hiperlink para a página PDF do documento da ocorrência do nome do servidor 

encontrado (marcando o texto encontrado na página PDF). 

- Busca textual nas publicações oficiais que compõem o histórico de vida funcional, 

geração de índice com base em todo o conteúdo (texto) das publicações e documentos oficiais 

que compõem o histórico de vida funcional e disponibilização de interface que permita a 

parametrização de texto a ser buscado e retorno dos resultados em página específica com a 

relação dos hiperlinks de acesso aos documentos (PDF) onde o termo ou termos foram 

encontrados. 

6.4. Integração com o sistema de RH: deverá permitir a integração entre o sistema de 

publicação de atos funcionais e o sistema de RH, pois é de fundamental importância devido as 

informações funcionais utilizadas na criação dos atos funcionais serem  oriundas da base de 

dados do sistema de RH, e serão acessadas por meio de webservices. 
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7 DETALHAMENTOS DOS SERVIÇOS  

7.1. Mapeamento dos eventos funcionais: para construção do histórico da vida funcional 

do servidor são considerados todos os atos que tem papel importante na concessão de 

benefícios, que poderão ocorrer a partir do ingresso do servidor até a sua aposentadoria ou 

exoneração. 

No projeto os atos funcionais são tratados de duas formas distintas, a primeira do 

passado e a segunda do futuro. Os atos do passado encontrados nos prontuários funcionais, 

publicações nos diários oficiais, livros de atos, todos em meio físico e desestruturado na ótica 

de dados eletrônicos. Para o futuro o projeto prevê a automação do histórico de vida funcional 

estruturando os dados no momento da criação do ato funcional para a publicação no diário da 

oficial, utilizando a ferramenta de publicação de atos funcionais. 

É de suma importância para o projeto o estudo da legislação pertinente ao estatuto atual 

do servidor, bem como a evolução desta legislação ao longo dos anos, para se definir todos os 

atos funcionais possíveis, tanto atual como do passado. 

O resultado deste trabalho deve atender as seguintes expectativas: 

- levantar todos os atos constantes no estatuto do servidor em vigência para a criação 

dos layouts objetivando a normatização das publicações. 

- Levantar a nomenclatura dos atos funcionais do passado para atender o 

processamento de mineração de dados. 

- Levantar as informações importantes de cada ato funcional necessárias para a 

construção do histórico de vida funcional, para subsidiar o processamento da mineração e 

estruturação dos dados. 

7.2. Mapeamento dos tipos de documentos comprobatórios: os prontuários funcionais 

constituem fonte importante de documentos para compor o processo de mineração de dados, 

na ficha funcional os atos são registrados de forma manual conforme são concebidos, existem 

ainda os documentos pertinentes a cada ato registro, denominados pelo projeto de documentos 

comprobatórios. Será necessário que seja realizado o mapeamento de todos os tipos de 

documentos comprobatórios do acervo de prontuários funcionais, para possibilitar que no 

momento da digitalização os documentos comprobatórios sejam indexados documento a 

documento de forma individual.  

Outra fonte de documentos comprobatórios são as publicações na gazeta municipal e no 

diário oficial, cujos acervos deverão ser incorporados à solução. 

Aspectos que deverão ser considerados no mapeamento dos documentos 

comprobatórios: 

- mapear todo e qualquer tipo de documento comprobatório existente no acervo de 

prontuários funcionais; 
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- cruzar os tipos de documentos comprobatórios mapeados com o mapeamento de atos 

funcionais, para validação dos trabalhos; 

- mapear as informações contidas nos documentos comprobatórios que são utilizadas 

para a construção do Histórico de Vida Funcional realizado para concessão de benefícios. 

7.3. Mapeamento de nomes apostilados: levantamento de servidores do sexo feminino 

do quadro do poder executivo que contraíram e dissolveram matrimônio formalmente, uma ou 

mais vezes e cujos nomes sofreram alterações em qualquer dessas ocasiões. Este 

levantamento deverá ser realizado através do documento de certidão de casamento que 

compõem os documentos requeridos no último recadastramento realizado. 

As variações de nomes encontrados ao longo da vida funcional serão estruturadas e 

disponibilizados para fins de processamento de mineração de dados, garantindo assim 

exatidão e completude ao histórico da vida funcional do servidor. 

7.4. Mapeamento de cargos, carreiras e lotacionograma: levantamento da estrutura de 

cargos e carreiras, com os respectivos níveis de progressão, e das diversas alterações sofridas 

ao longo do tempo. Este levantamento deverá ser feito com base na legislação vigente. Uma 

vez executado o levantamento deverá ser gerada uma base estruturada com todas as 

ocorrências e respectivos períodos de vigência para fins de complementar o processamento da 

mineração e estruturação dos dados de vida funcional dos servidores. Levantamento do 

lotacionograma atual. 

7.5. Extração e estruturação dos dados e conferência dos eventos funcionais: as 

informações funcionais dos servidores públicos estão registradas em pastas funcionais 

denominadas “prontuários funcionais”, todo o histórico de vida funcional do servidor é 

registrado de forma manual nos prontuários conforme os atos são realizados, além dos 

prontuários existem documentos que comprovam os lançamentos, através desta consulta aos 

prontuários funcionais que é realizada a construção do histórico funcional para concessão de 

benefícios. 

Os atos foram publicados na gazeta municipal e no diário oficial, porém as publicações 

não dispõem de todas as informações necessárias para se estruturar os atos, além de existir 

eventos funcionais que não são publicados. 

Existe ainda outra fonte de informações, os processos, que podem ser utilizados em 

última instância para a busca do complemento de informações. 

Com as informações acima disponibilizadas, dá-se inicio ao processamento da 

mineração de dados deverá ser realizado de várias formas dependendo do tipo de documento, 

tendo em vista que as fontes de informações são variadas. 

- Pré-requisitos para a extração e estruturação de dados: 

Mapeamento dos eventos funcionais que são relevantes para a construção do Histórico de Vida 
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Funcional: observa-se que ao longo dos anos os eventos funcionais mudaram a nomenclatura, 

como o trabalho é resgatar o passado essas mudanças devem ser mapeadas; 

Mapeamento dos campos dos eventos funcionais: cada ato funcional possui particularidades 

próprias, é necessário entender quais as informações necessárias para a construção do 

Histórico de Vida Funcional de cada evento. Estas informações são os dados que serão 

estruturados; 

Mapeamento dos tipos de documentos comprobatórios: nos prontuários existem os 

documentos comprobatórios para cada tipo de evento funcional, estes deverão ser mapeados; 

Mapeamento de nomes apostilados: aplicado aos servidores do sexo feminino que no passado 

mudaram de nome em decorrência de casamento e divórcio; 

Mapeamento de Cargos e Carreiras:  

Digitalização dos prontuários: digitalizar indexando o conteúdo dos prontuários, documento a 

documento de acordo com o mapeamento dos tipos de documentos comprobatórios; 

Digitalização de acervo das Publicações Oficiais; 

Reconhecimento ótico de caracteres de todos os documentos digitalizados; 

7.6. Tratamento de Homônimos: Levantamento de servidores do quadro do poder executivo 

que possuam nome com semelhança de até 90 % na grafia. Uma vez levantados, esses nomes 

deverão sofrer processamento para fins de identificar a qual servidor determinado ato publicado 

diz respeito, com base em informações complementares como cargo e referência do servidor, 

órgão ao qual pertence, número de documentos pessoais e outros que porventura constem da 

publicação. Caso esse processamento não possibilite a atribuição da ocorrência funcional a um 

dos servidores homônimos, deverá ser procedida análise visual do ato e levantamento junto a 

outros documentos de suporte ao histórico funcional como as fichas funcionais. 

7.7. Tratamento de Vínculos Funcionais: Levantamento de servidores do quadro do poder 

executivo que possuam ou possuíram em qualquer período da sua vida funcional mais de um 

vínculo empregatício com Instituição. Uma vez levantados, esses nomes deverão sofrer 

processamento para fins de identificar a qual dos vínculos do servidor pertence determinada 

ocorrência funcional existente na base do histórico da vida funcional deste servidor. A 

identificação do vínculo deverá ser feita com base em informações complementares como 

cargo e referência do servidor, órgão ao qual pertence, número de documentos pessoais e 

outros que porventura constem da publicação. Caso esse processamento não possibilite a 

atribuição da ocorrência funcional a um determinado vínculo, deverá ser procedida análise 

visual do ato e levantamento junto a outros documentos de suporte ao histórico funcional como 

as fichas funcionais. 

 

7.8. Analise e Diagnóstico Situacional do Acervo Documental: Deverá ser realizada análise e 
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registro situacional do acervo documental sob o ponto de vista da geração, recebimento, 

tramitação, expedição, armazenamento e recuperação dos documentos. 

Fará parte do projeto a elaboração, a partir dessa análise, do diagnóstico da situação do acervo 

(ativo, intermediário e permanente) abarcando todos os espaços físicos com documentos 

armazenados no arquivo da Instituição, compreendendo, no mínimo, os seguintes aspectos:  

Tipos documentais produzidos e recebidos em cada setor e quantidade existente; 

Espécies documentais existentes; 

Estrutura organizacional dos órgãos produtores dos acervos; 

Principais atividades, funções e rotinas dos órgãos; 

Fluxo dos documentos textuais no âmbito da Instituição; 

Legislação, normas e diretrizes existentes e pertinentes; 

Mídias utilizadas; 

Aspectos técnicos ao acondicionamento do acervo; 

Análise das unidades físicas de arquivamento e proposta de solução 

Condições físicas e ambientais dos acervos; 

Recurso humano atual envolvido no processo de gestão documental; 

Utilização de software de apoio à gestão de documentos e informações; 

Poluição visual; 

Identificação de dificuldades; 

Espaço físico e disposição do ambiente (layout); 

Suporte de arquivamento e mobiliário de armazenamento; 

Segurança física e estrutural; 

Metodologia de Arquivamento; 

Identificação dos processos que envolvam fluxo de documentos. 

Os resultados desta fase subsidiarão a elaboração e a aplicação do Plano de Classificação de 

Documentos, do Código de Classificação de Documentos, da Tabela de Temporalidade 

Documental – TTD, do Manual de Gestão Documental e redesenho dos Processos que 

envolvam fluxo documental. 

7.9. Criação de Políticas de Gestão Documental: Esta atividade tem como objetivo prestar 

orientação especializada às diversas unidades setoriais da Instituição promovendo a criação e 

implementação de Políticas de Gestão Documental. 

Deverá auxiliar a criação de instrumentos normativos para o estabelecimento dos Arquivos 

Públicos Municipais, do Arquivo Central, Arquivos setoriais e Arquivos Correntes na 

Administração Central que integrará a estrutura das Prefeituras Municipal,   formando assim o 

Sistema de Arquivos.  

Deverá elaborar documento analítico para adequação do sistema de protocolo eletrônico bem 
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como as diretrizes do Sistema informatizado de Gestão Arquivística. 

Caberá ainda orientar quanto a estrutura física, condições ambientais, condições de 

preservação, mobiliário e demais necessidades para definição dos locais que serão utilizados 

para acondicionar a massa documental. 

Acompanhamento da execução do projeto e definição de novas metodologias, se necessário, 

através de horas técnicas, com o objetivo de: 

Acompanhar e avaliar os indicadores de resultados para o cumprimento do cronograma de 

execução; 

Promover as alterações de procedimentos e rotinas de trabalho, quando necessário; 

Identificar soluções e recomendar ações, que possam promover melhorias no processo. 

7.10. Elaboração do Plano de Classificação Documental: O Plano de Classificação é um 

instrumento arquivístico utilizado para identificar todo e qualquer documento produzido ou 

recebido por uma instituição pública ou privada no exercício de suas atividades, mapeamentos 

dos processos que envolvam fluxo de documentos. 

Os resultados desta fase subsidiarão a elaboração e a aplicação do Código de Classificação de 

Documentos e da Tabela de Temporalidade Documental – TTD e redesenho dos Processos que 

envolvam fluxo documental. 

7.11. Elaboração do Código de Classificação e Tabela de temporalidade Documental – TTD: O 

Código de Classificação é elaborado a partir do Plano de Classificação e receberá codificação 

decimal em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente e tendo por 

base o Código Decimal de Dewey (CDD) recomendado pelo Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ). A TTD é um instrumento arquivístico que tem por objetivo definir prazos de guarda 

e destinação de documentos, com vistas a garantir a gestão racional do acervo físico. Sua 

estrutura básica deverá necessariamente, contemplar os conjuntos documentais produzidos e 

recebidos pela instituição no exercício de suas atividades, prazos de guarda, nas fases 

Correntes e Intermediária e a destinação final - eliminação ou guarda permanente. 

Após a definição e aprovação da Tabela de Temporalidade Documental garantir-se-á a guarda 

e a recuperação dos documentos e das informações por meio de um sistema lógico, eficiente e 

eficaz. 

Pretende-se que a efetiva aplicação desse instrumento considere: 

Resolução nº. 14 do CONARQ, que dispõe sobre o Código de Classificação de Documentos de 

Arquivo para a Administração Pública: Atividades – Meio. 

Possíveis adequações desse Código de Classificação de Documentos às especificidades e 

realidades de cada Unidade Gestora, quando da efetiva execução dos serviços; 

O Código de Classificação Documental e a Tabela de Temporalidade Documental 

desenvolvidos deverão ser validados pela Comissão Permanente de Avaliação Documental 
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formado por representantes de cada unidade designada no Sistema de Gestão Documental. 

7.12. Elaboração do Manual de Gestão Documental: No manual de Gestão Documental estarão 

dispostas as normas, conceitos e procedimentos arquivísticos de acordo com a determinação 

do CONARQ. 

Esses instrumentos deverão ser elaborados seguindo a metodologia e as normas arquivísticas, 

a legislação em vigor estabelecida através das Resoluções do Conarq que regem o assunto em 

questão. 

Os dados dos levantamentos e da análise situacional diagnosticados no curso da execução dos 

serviços e todos os documentos constantes nos instrumentos arquivísticos aprovados; 

Os suportes vigentes (físicos e tecnológicos) utilizados pela Unidade Gestora de Regime 

Próprio de Previdência Social para o registro dos documentos e expurgo dos mesmos; 

Os aspectos administrativos e técnicos do acervo, no tocante ao tratamento e ao manuseio dos 

documentos, bem como a definição dos prazos de guarda dos documentos a serem 

preservados neste projeto e daqueles outros destinados ao expurgo (se houver); 

Permitir a sua compreensão pelos seus futuros usuários e a consciência da sua importância à 

continuidade das atividades que envolvem a guarda documental pelo período legal necessário; 

Inserção da temporalidade documental, desenvolvida pela empresa contratada e validada pela 

Comissão Permanente de Avaliação Documental. 

Elaboração do manual de procedimentos- com rotinas e procedimentos da Gestão e 

organização documental. 

7.13 Organização dos Documentos:  

Todo material deverá ser higienizado e desinfetado para eliminação de poeira, fungos e insetos, 

visando à proteção física do acervo; 

Triagem dos documentos, realizando a remoção, quando houver, de clipes, pastas, espirais e 

pequenos remendos com fita restauradora; 

Etiquetagem e acondicionamento dos lotes triados; 

Restauração, quando necessário, visando à conservação e preservação dos documentos; 

Conferência do conteúdo triado com a sua respectiva lombada; 

Indexação dos repositórios físicos de documentos por lote, quando estes documentos 

compreenderem a mesma tipologia, e mesma data de produção. 

Custódia do documento, através do software de gestão de documentos; 

O recolhimento dos documentos ficará a cargo da CONTRATADA, além de todas as 

providências de acondicionamento para essas atividades que também estarão sob a 

responsabilidade da empresa contratada. 

7.14 Aplicação da Tabela de Temporalidade Documental – TTD: Aplicação da Tabela de 

Temporalidade para avaliação do prazo de guarda, possibilitando descarte de papeis com 
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prazos vencidos e indicando quais os assuntos/documentos que serão tratados e organizados. 

A Empresa deverá realizar a separação dos documentos com prazo de validade expirado para 

que seja efetuado o descarte, de acordo com a resolução nº. 07 do CONARQ, de 20/05/1997. 

7.15. Conversão de Documentos Físicos para o Meio Digital(Virtualização): Consistirão no 

controle da conversão de documentos em papel para imagens, considerando-se as 

parametrizações previamente cadastradas no sistema como tipo do documento, setor 

originário, etc.: 

Digitalização - Uma vez classificados e organizados, os documentos serão digitalizados e 

transformados em imagens, passando pelo processo de correção das imperfeições que 

normalmente aparecem, devido a fatores que impactam na legibilidade do original, como por 

exemplo: manchas, falhas, escurecimento do papel, etc. metodologia esta conhecida 

usualmente por "limpeza"; 

Indexação - que consiste na criação de estruturas de metadados associados a cada documento 

e ao seu conteúdo, com o objetivo de acelerar seu processo de recuperação. Podendo ser de 

forma manual documento a documento, conjunto de documento e automático; 

Inspecionar as imagens digitalizadas, a fim de verificar possíveis erros ou inconsistências, 

omissão de informações, riscos e manchas e devida correção das ocorrências. 

Indexar automaticamente as imagens digitalizadas de acordo com o Plano de Classificação de 

Documentos da CONTRATANTE. 

7.16. Reconhecimento ótico de Caracteres(OCR): Reconhecimento dos textos dos documentos 

digitalizados. Uma vez digitalizado o acervo, este passará pelo processo de reconhecimento 

textual, através de tecnologias de OCR Full-Text. 

7.17. Integração, customização e desenvolvimento de sistemas: Deverá ser realizado um 

estudo minucioso dos sistemas legados dos municípios, identificando a necessidade de 

integração, customização ou desenvolvimento, que possibilite o compartilhamento e criação de 

uma única base de dados confiável e eficiente.     

7.17. Treinamentos: Treinamento gestores e servidores 

Atividades: 

Treinamento no uso de a solução envolvendo: 

Automação dos eventos de pessoal; 

Construção da Vida Funcional; 

Uso de todas as funcionalidades de consulta da Solução; 

Realizar o treinamento da equipe que dará continuidade ao Projeto para a assimilação dos 

serviços implantados, com aulas expositivas sobre conceitos, práticas e legislação Arquivística, 

bem como apresentação e discussão dos principais instrumentos de gestão Arquivística (plano 

de classificação, tabela de temporalidade, sistema informatizado, etc.), e de toda a rotina de 
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trabalho a ser implementada para a organização do acervo documental. 

Conteúdo programático proposto: 

Os princípios e a legislação Arquivística; 

Gestão de documentos; 

Processamento técnico: 

Classificação e arquivamento; 

Código de classificação: definição e estrutura; 

Tabela de temporalidade: definição e estrutura; 

Destinação final dos documentos; 

Preparação (higienização) dos documentos; 

Transferência de documentos para o arquivo intermediário; 

Recolhimento de documentos ao arquivo permanente; 

Armazenamento dos documentos no mobiliário. 

A última etapa do treinamento é o momento de consolidação dos conhecimentos adquiridos 

nas etapas anteriores. Serão realizadas discussões técnicas com os que participaram do 

treinamento. 

8 DO SIGILO E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL  

8.1. A CONTRATADA, deverá manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como 

sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais e demais informações, não 

tornadas públicas pelos Municípios do CM Granpal e conveniados, de que venha a ter 

conhecimento em virtude desta contratação, bem como a respeito da execução e resultados 

obtidos nesta prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência deste 

Contrato, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em 

especial a quaisquer meios de comunicação públicos e privados, não divulgar ou utilizar 

quaisquer informações dos  Municípios do CM Granpal e conveniados, junto a terceiros, das 

quais possa tomar conhecimento durante a execução deste Contrato. 

9 DA ESPECIFICIDADE E QUANTIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS  

 

10 DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. Os serviços serão executados ne endereço abaixo: 
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Secretaria:  Municípios do CM Granpal e conveniados 

 

 

11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

11.1 Cronograma de Execução dos serviços no intervalo de 12 Meses: 

Item 
Descrição Produtos e 

Serviços 

Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 
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1 

Sistema de Histórico 

Digital da Vida 

Funcional e Gestão 

Documental.  

                        

2 

Mapeamento do 

Acervo e Processos 

de Trabalho 

                        

3 Gestão Arquivistica                         

4 
Treinamento de 

Gestão Arquivistica 
                        

5 
Triagem da massa 

documental  
                        

6 

Classificação 

Documental - 

Aplicação do CCD 

                        

7 
Organização 

Documental  
                        

8 Digitalização até A3                         

9 
Indexação de imagens 

- 3 índices 
                        

10 
Reconhecimento 

Ótico de Caracteres  
                        

11 
Mapeamento dos 

Eventos Funcionais 
                        

12 

Mapeamento dos 

Tipos de Documentos 

Comprobatórios 

                        

13 
Mapeamento de 

Nomes Apostilados 
                        

14 

Mapeamento de 

Cargos, Carreiras e 

Lotacionograma 

                        

15 
Tratamento de 

Homônimos 
                        

16 Tratamento de                         
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Vínculos Funcionais 

17 

Processamento da 

extração dos  

dados/informações do 

Histórico de Vida 

funcional (Servidores 

Ativos e Inativos) 

                        

 

12. DA PROVA DE CONCEITO 

 Artigo INCISO XXV do 2° da Instrução Normativa n° 04/2014, da Secretária de Logística e 

Tecnologia da Informação SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. 

12.1. A fim de preservar o investimento a ser realizado no projeto, e garantir a execução na 

integra dos serviços por parte da empresa CONTRATADA, foi idealizado a prova de conceito. 

12.2. Será constituída, por Portaria do CM Granpal, uma Comissão de Avaliação que 

averiguará se o resultado entregue atende aos requisitos especificados. 

12.3. O pregoeiro exigirá em até 03 (dias) dias uteis após as etapas de preços a demonstração 

da solução, incluindo base de testes em ambiente computacional, para fins de homologação e 

comprovação de todas as especificações e funcionalidades, onde deverão ser demonstrados 

os requisitos tecnológicos e funcionais descritos neste Edital, para homologação da Comissão 

de avaliação. 

12.4. Na convocação a EMPRESA vencedora receberá por parte da Comissão de avaliação, 

modelos de documentos e informações que serão utilizados nos itens dessa prova de conceito. 

12.5. No caso da empresa não comparecer a convocação ou não atender/comprovar o 

funcionamento dos requisitos exigidos na Prova de conceito, a mesma será 

DESCLASSIFICADA, quando será convocada a empresa Classificada em segundo lugar e 

sucessivas até o atendimento das exigências contidas na prova de conceito. 

12.6.  A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas. 

12.7.  A EMPRESA poderá alocar até 4 (quatro) profissionais para a realização da prova. 

12.8. A comprovação do atendimento dos requisitos exigidos pela prova de conceito será 

mediante o acesso da Comissão de avaliação aos módulos de consulta do sistema e ao 

processamento de Mineração de Dados.  

12.8.1 A aferição dos resultados relativos ao Sistema será realizada mediante a comprovação 

da existência no sistema de todas as funcionalidades descritas no Edital; 

12.8.2 A análise dos resultados obtidos pela participante no processamento da mineração dos 

Dados deverá ser superior a 60% (sessenta por cento) dos campos capturados corretamente 

do total de documentos processados. 
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12.9. O participante será considerado reprovado na prova nas seguintes situações: 

12.9.1. Não processamento dos arquivos dentro horário estipulado em qualquer uma das 

etapas da prova; 

12.9.2. Existência de qualquer erro na aplicação que impeça a sua execução no ambiente de 

testes determinado; 

12.9.3. Não atendimento dos resultados exigidos e de qualquer requisito funcional solicitado; 

12.10. O resultado da prova prática de conceito, em caso positivo, será oficializado pela 

Comissão de avaliação através de CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.11. Etapas da Prova 

A prova será realizada em duas etapas: 

Etapa 1 – Automatização do Histórico de Vida Funcional 

Etapa 2 – Mineração de Dados 

12.12.1. Etapa 1 – Automatização do Histórico de Vida Funcional: 

A EMPRESA deverá demonstrar a capacidade dos sistemas de Publicação de Atos Funcionais, 

e Histórico de Vida Funcional em atenderem as exigências do edital através da execução dos 

passos abaixo: 

12.12.1.1. Publicador de Atos Funcionais  

Cadastro de Layouts de Atos: 

A EMPRESA receberá informações relativas aos layouts de atos funcionais pré-estabelecidos, 

e os campos respectivos que deverá cadastrar no sistema; 

Geração e publicação dos atos funcionais: 

A EMPRESA receberá um envelope contendo 10 atos funcionais para publicar, dos tipos 

configurados no passo anterior. Que deverá então demonstrar a capacidade do sistema em 

estruturar os dados variáveis cadastrados e gerar o documento respectivo; 

A EMPRESA deverá demonstrar a capacidade do sistema em integrar com outras aplicações 

(ex. Sistema de RH) a fim de obter os dados variáveis para preenchimento dos campos de 

forma automatizada; 

O sistema deverá ser capaz de gerar o ato funcional, enviar para a publicação no Diário Oficial 

e certificar se a publicação foi realizada, tudo de forma automática, e, confirmada a publicação, 

carregar as informações estruturadas no Histórico Funcional do Servidor. 

12.12.1.2. Histórico de Vida Funcional  

A EMPRESA deve demonstrar a capacidade em estruturar as matérias relativas aos atos 

funcionais processadas nos passos anteriores que foram publicadas, e demonstra-la utilizando 

a visualização do histórico de vida funcional atendendo as especificações do edital. 

12.12.2. Etapa 2 - Extração de Informações Funcionais 
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A EMPRESA deverá executar o processamento de imagens contendo atos publicados ou 

documento relativos, estruturando de forma automática as informações parametrizadas 

contidas nos atos. 

12.12.2.1. Parametrização dos dados a serem estruturados, para comprovação da execução, a 

proponente deverá demonstrar a Interface de Parametrização contendo no mínimo os campos 

abaixo: 

Ato (exoneração, substituição, nomeação, etc.); 

Número do Ato; 

Nome do Servidor; 

Matrícula do Servidor, quando houver; 

Cargo do Servidor, quando houver; 

Setor, quando houver; 

Órgão, quando houver; 

Nome do Servidor substituído, quando houver; 

Data do Ato. 

12.12.2.2. Processamento da Extração 

Processar a extração de informações de forma automática garantindo a estruturação dos 

dados relativos aos atos funcionais disponibilizados, atendendo aos seguintes requisitos: 

Organização das informações,  

Organizar as informações em registros e carregá-los na base de dados do Sistema de Extração 

para que possam ser visualizadas e avaliadas pela Comissão de avaliação; 

Associar os registros encontrados aos documentos 

Cada registro estruturado deverá ser associado ao respectivo documento de origem, para 

efeito de comprovação das informações; 

Visualização dos registros 

Apresentar no sistema de histórico de vida funcional os registros capturados e respectivas 

imagens. 

13 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

13.3. Para fins de habilitação ao certame, as empresas arrematantes deverão sob pena de 

inabilitação apresentar as seguintes documentações de habilitação em plena validade. 

13.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

Cédula de identidade, quando se tratar de empresa individual. 

Registro comercial, no caso de empresa individual. 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores. 
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 c1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício. 

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. 

13.3.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ/MF); 

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

da licitação; 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: 

c.1) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

(com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014), podendo ser retirada 

através dos sites: www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br; 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual: 

d.1) Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da 

Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante, Prova de regularidade para 

com a Fazenda Municipal: 

e.1) Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante, com validade na data de 

apresentação da proposta; 

Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais com 

validade na data de apresentação da proposta, onde poderá ser retirada no Site: 

www.caixa.gov.br; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943; 

No caso das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, caso tenham se utilizado e se 

beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto 

na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, as exigências correrão consubstanciadas nos 

artigos 42 e 43 da mesma. 

13.3.4 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

  13.3.4.1  Balanço Patrimonial, e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
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da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE 

PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - 

FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

O balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de “Recibo de entrega 

de livro digital”. Apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros contábeis. 

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

a.1) Sociedades regidas pela Lei n°. 6.404/76 (sociedade anônima): 

-Publicados em Diário Oficial; ou, 

-Publicados em jornal de grande circulação; ou, 

-Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

a.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA.): 

-Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 

órgão equivalente. 

a.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 - Estatuto da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: acompanhados por fotocópia dos Termos de 

Abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou declaração simplificada do 

último imposto de renda. a.4) Sociedade criada no exercício em curso ou inativa no exercício 

anterior: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio dos licitantes nos casos de sociedades anônimas. 

a.5) O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar assinados 

pelos administradores das empresas constante do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 

por Contador legalmente habilitado. 

13.3.5. Relativos à Qualificação Técnica: 

13.3.5.1.  A licitante deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica, expedido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m), de modo indiscutível, que a 

mesma forneceu/fornece, de maneira satisfatória, serviços compatíveis com o objeto desta 

licitação, conforme o art.30 § 4° da Lei 8666/93. Para fins de compatibilidade, e de acordo com 

o previsto no art. 30, §2º da mesma Lei, são parcelas de maior relevância: 

Gestão da Vida Funcional dos Servidores; 

Serviços de Mineração de Dados; 

Gestão documental; 
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Virtualização de documentos; 

Implantação, Integração,customização,desenvolvimento de sistemas. 

 13.3.5.2. Não serão aceitos atestados emitidos pela própria licitante. 

13.3.6. Documentação Complementar: 

13.3.6.1. As licitantes deverão anexar no Envelope de Habilitação (Documentação 

Complementar), declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, 

sob as penalidades cabíveis, de que: 

Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2°, 

da Lei 8.666/93 (Modelo - Anexo V). 

a.1) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, 

possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 

mencionada, como ressalva, na supracitada declaração. 

Declara que não possuir em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição 

Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (Modelo - Anexo V). 

Declara que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos ou dirigente, 

exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão. (Modelo - Anexo V). 

Deverá declarar que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissoluções ou liquidações (Modelo - Anexo V). 

Assume inteira responsabilidade pela perfeita aquisição do objeto dessa licitação, que tem 

pleno conhecimento das condições estabelecidas, está de acordo com todas as cláusulas, itens 

e condições do presente Edital e seus anexos, e atende todas as normas aplicáveis ao objeto. 

Não podendo em qualquer hipótese, invocar circunstância alguma, como elemento 

eventualmente impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações. (Modelo - Anexo V) 

 

14.  O endereço de entrega será aquele fornecido por cada município requisitante. As 

entregas deverão ser efetuadas de segundas às sextas-feiras, exceto feriados, no 

horário de expediente das prefeituras.  

15. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA  

Por tratar-se de registro de preços o valor proposto será cotado para a unidade.  

15.1. Os preços apresentados são os máximos aceitáveis para o lote do certame. Propostas 

finais superiores ao máximo aceitável serão desclassificadas.  

16. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

16.1. O critério de julgamento das propostas financeiras será o de menor preço Global. A 

licitação para contratação deste objeto em único LOTE se justifica pela necessidade de 
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preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que a eventual opção por vários fornecedores 

implicaria em incompatibilidade ou descontinuidade da padronização, bem assim em 

dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumentar os custos; temos a finalidade de formar um 

todo unitário.  

17. EXECUÇÃO DO CONTRATO  

17.1. Por se tratar de Registro de Preços, será lavrada ata de registro de preços, de acordo 

com minuta anexada, na qual constam as cláusulas relativas a condições gerais, obrigações, 

fiscalização, pagamentos, penalidades e demais cláusulas e condições relativas à execução do 

objeto, que deverão ser atendidas na íntegra pela licitante vencedora, caso contratada.  

18. SANÇÕES APLICAVÉIS:  

18.1. Estão previstas no edital e no termo de compromisso de registro de preços a ser assinado 

pelo detentor do menor preço.  

19. CONDIÇÕES GERAIS  

19.1. O responsável pela fiscalização da contratação será indicado por cada município 

adquirente dos objetos licitados, por meio de portaria específica para o fim e iminentemente 

após a requisição de quantitativos.  

 

 

 

 

 

João Neto 

Chefe de Set. T.I – matr. 1128875 
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ANEXO II 

MINUTA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO 1/2019 

 

Compromisso celebrado entre o CONSÓRCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, inscrito no CNPJ sob o número 

13693153/0001-03, situado na avenida das Indústrias, 469, sala 101, Porto Alegre/RS, 

doravante denominado CM Granpal, neste ato representado pelo seu diretor executivo, 

Ederson Machado dos Santos, e  ............(empresa) .........., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o número XXXXXXXXXXXX, com endereço (rua/avenida) ..............., nº 

......, ......, bairro ........., cidade ......., estado ......, neste ato representada pelo(a) sr(a). 

XXXXXXXXX, CPF número XXXXXXXXXX, RG número XXXXXXX, doravante denominada 

COMPROMITENTE, para o registro de preços de fornecimento de bens do objeto descrito na 

cláusula primeira – do objeto. 

 

O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito 

abaixo, constante no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 1/2019, regendo-se em especial 

pela Lei 8.666/1993, pela Lei 10.5202002, pelos Decretos Federais 5.450/2002 e 7.892/2013 e 

pelas Resoluções CM Granpal 3/2016 e 4/2016, bem como pela legislação superveniente, 

assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a 

seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO 

O presente compromisso tem por objeto o registro de preços para fornecimento dos bens e 

produtos conforme edital, cujos respectivos preços para registro, constante(s) da(s) proposta(s) 

vencedora(s), seguem discriminados na tabela abaixo: 

Número 

do 

 

item 

 

Descrição Quantid

ade 

Unidade Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 

O prazo de validade deste registro de preços é de doze meses, a contar da publicação de 

extrato deste instrumento na imprensa oficial. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

O valor dos preços registrados não será reajustado durante o prazo de validade da presente 

ata de registro de preços.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

I – Dos direitos: 

a) do CM Granpal: contratar diretamente ou por meio dos municípios consorciados, dos 

conveniados, se necessário e nas quantidades que lhe aprouver, o objeto desta licitação, 

respeitadas quanto aos pedidos, as seguintes limitações: 

b) do Compromitente: ser contratado pelos municípios consorciados do CM Granpal e 

conveniados que utilizarem o pregão eletrônico registro de preços ou, em igualdade de 

condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 

II – Das obrigações: 

a.1) do CM Granpal, diretamente ou por meio dos municípios consorciados e conveniados: 

contratar com aquele que detém o preço registrado ou, em igualdade de condições, dar 

preferência a ele, se contratar por outra forma;  

a.2) efetuar o pagamento, diretamente por meio dos municípios e consórcios participantes, em 

até trinta dias após o recebimento de cada pedido formulado e envio da respectiva nota fiscal, 

ou seja, em uma parcela,  correspondente a 100% do valor da nota fiscal, mediante crédito em 

conta corrente em banco, número da conta e agência indicadas pelo fornecedor da proposta 

vencedora ajustada ao lance. 

b) – do compromitente: 

b.1) atender, nas condições estabelecidas no edital e na presente ata, todos os pedidos de 

contratação durante o período de duração do registro de preços; 

b.2) entregar o(s) item(ns) solicitado pelos municípios consorciados do CM Granpal e 

conveniados, no prazo de trinta dias úteis, no local indicado na nota de empenho ou ordem de 

fornecimento, que deverá corresponder ao bem/produto ofertado, inclusive marca, laboratório 

fabricante e número do registro no Ministério da Saúde. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

O preço registrado poderá ser cancelado: 

I – pelo CM Granpal quando: 

a) o compromitente não cumprir as exigências do instrumento convocatório; 

b) o compromitente não formalizar o contrato decorrente do registro de preços ou não retirar 

instrumento equivalente no prazo estabelecido; 

c) ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 

registro de preços; 

d) os preços registrados apresentarem-se superiores aos constantes no anexo I desta ata; 

e) o compromitente der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de 

preços por um dos motivos elencados no artigo 78 e seus incisos da Lei 8.666/1993, e 

f) por razão de interesse público, devidamente justificado pelo CM Granpal. 

II – pelo compromitente fornecedor de bens, mediante solicitação por escrito, comprovando 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao 

Registro de Preços, com antecedência de trinta dias, sem prejuízo das penalidades previstas 

no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

O compromitente se sujeita às seguintes penalidades: 

I – Multas: 

a) O atraso ou a não-entrega dos produtos solicitados implicará multa de 10% sobre o valor da 

nota fiscal/fatura/ordem de compra. 

b) Ocorrendo apenas entrega parcial do produto, incidirá multa de 10% sobre o valor do saldo 

não entregue. 

c) As multas deverão ser recolhidas na conta bancária indicada pelo CM Granpal, mediante 

comprovante de recolhimento, no prazo de trinta dias a contar da intimação, podendo o órgão 

contratante, a seu critério, encaminhar para desconto, na sua totalidade, da fatura ou do saldo 

remanescente. 

d) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 20% do valor 

atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser 

causados ao interesse público e da possibilidade de rescisão contratual. 

II – Suspensão do direito de contratar com o CM Granpal e com os municípios consorciados e 

conveniados, de acordo com a seguinte graduação: 

a) cinco anos: recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente dentro do prazo de três dias úteis, contados de sua retirada; 

b) um ano: pela inexecução total ou parcial injustificada do contrato; 



 

50 

 

c) seis meses: pelo cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações e prazos. 

III - 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. 

Parágrafo primeiro. As sanções previstas nos incisos II e III desta cláusula poderão também 

ser aplicadas ao compromitente nas seguintes hipóteses: 

I – injustificadamente retardar a execução do objeto desta licitação; 

II – injustificadamente, não mantiver as condições estabelecidas em sua proposta e neste 

termo; 

III – fizer declaração falsa ao CM Granpal ou a qualquer de seus municípios consorciados; 

IV – falhar ou fraudar na execução do presente termo; 

V – tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

VI – tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos desta contratação;  

VII – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EFICÁCIA 

A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula 

no veículo oficial de divulgação do CM Granpal. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Eventuais alterações que se sejam necessárias durante a vigência da ata, após o devido 

processamento, serão efetuadas por meio de termos aditivos cujo controle será feito pelo CM 

Granpal. 

 

Fica eleito o foro de Porto Alegre/RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

instrumento, quando não solucionadas administrativamente. 

 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente ata em duas vias, de 

igual teor. 

 

Porto Alegre, RS, XX de XXXX de 2018. 

 

______________________   _______________________ 

        CM Granpal                                                COMPROMITENTE 
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            Éderson Machado dos Santos 

 

ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO 1/2019 

Modelo de Carta de Credenciamento 

 

 

A empresa....................................................... credencia o(a)  sr(a). 

........................................................,  CPF número..............................., RG número 

........................... , dar lances, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar 

atas.  

 

 

 

Porto Alegre, .... de ............................ de 20.......  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Representante legal da empresa 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO 1/2019 

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 

 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, que a licitante .................................................................... , inscrita 

no CNPJ número ........................................., se enquadra na definição do artigo 3° da Lei 

Complementar 123/2006, pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido por esta 

lei e que, para tanto, atende suas condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos 

impedimentos constantes de seu § 4º. 

 

 

 

__________________________ 

Assinatura do(a) contador(a) 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO 1/2019 

Modelo de declaração de idoneidade 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa 

..................................................................................., inscrita no CNPJ número ..........................  

não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos 

do inciso IV, do artigo 87 da Lei 8.666/1993, bem como que comunicarei qualquer fato ou 

evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual 

situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.  

 

 

 

Porto Alegre, .... de ............................ de 20.......  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Representante legal da empresa 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO 1/2019 

Modelo de declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação, que a empresa 

..........................................................................................................., inscrita no CNPJ número 

.........................., cumpre ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, bem como que comunicará ao CONSÓRCIO PÚBLICO DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE – CM 

GRANPAL qualquer fato ou evento superveniente que altere a situação atual.  

Ressalva: (               ) emprega menor a partir de quatorze anos na condição de 

aprendiz.  

 

 

 

Porto Alegre, .... de ............................ de 20.......  

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Representante legal 


