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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 429/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos e licenciamento de 

solução de ECM (Enterprise Content Management) /BPM (Business Process Management), com 

Carimbo do Tempo ACT ICP Brasil, desenvolvimento de fluxos, processamento e captura da 

imagem com OCR (Optical Character Recognition) de documentos do acervo atual e dos novos 

documentos gerados pela Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

 

ACOLHIMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS:  

Até as 08:45 horas do dia 30/11/2022   

DATA E HORÁRIO DO INÍCIO DA DISPUTA:  

as 09:00 horas do dia 30/11/2022 

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Sistema de Pregão Eletrônico do Portal do Banco do Brasil, 

no endereço www.licitacoes-e.com.br.  

 

CONSULTA AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Os procedimentos deste pregão 

serão realizados exclusivamente por meio eletrônico, conforme regulamento disponibilizado 

no Portal do Banco do Brasil, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, nos termos da 

Lei Federal 10.520/02 e do Decreto Municipal 11.689/2021.  

 

COORDENAÇÃO DO PROCESSO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SETOR DE 

PREGÃO - Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br Telefone: (31) 3541-5000 // 3541-5730 Rua Bias 

Fortes, nº 62, 3º andar, Centro, Nova Lima - MG – CEP: 34.000-168.  

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília (DF).  

 

IMPORTANTE: Ao retirar este edital, favor preencher o recibo de retirada de edital, (Disponível 

em: http://www.novalima.mg.gov.br/portal-transparencia/editais Arquivo: RECIBO DE 

RETIRADA DE EDITAL DE PREGÃO) e enviá-lo para o e-mail informado no próprio recibo, só 

assim poderemos enviar informações de interesse do licitante. 

  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.novalima.mg.gov.br/arquivos/editais/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 429/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2022 

PREÂMBULO  

 
O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG realizará procedimento de licitação na modalidade, Pregão 
Eletrônico, tipo MENOR PREÇO, critério de julgamento POR LOTE ÚNICO, modo de disputa 
ABERTO, nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata, em especial a Lei federal 8.666/93, 
e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus 
anexos.  
 
O presente Edital se trata de modelo padrão adotado pelo Município de Nova Lima para todas 
as licitações na modalidade de Pregão Eletrônico. As regras relativas à utilização do Sistema 
Licitações-e são estabelecidas pelo próprio sistema. As demais regras do presente Edital 
devem seguir o previsto neste instrumento e, especialmente, o Termo de Referência 
constante do Anexo I do presente Edital. Em diversas partes do presente Edital há referências 
diretas há itens e regras constantes do Termo de Referência. 
 
O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total POR LOTE ÚNICO. 
 
 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 – O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, tendo como 
equipe os servidores abaixo indicados, nos termos da Portaria nº 1.740 de 25 de outubro de 
2021, Portaria nº 1.759 de 09 de maio 2022 e Portaria nº 1.763 de 06 de junho 2022: 

Pregoeiro(a): Bruna Panicali Alves Pereira 

Equipe de apoio: Fernanda de Souza Reis e Miller Augusto Dutra Ferreira  

1.2 – Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro(a) regularmente designado, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”, 
constante da página eletrônica do Banco do Brasil.  

1.3 – Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília-DF e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e em todo o 
processo.  

2 – DO OBJETO  

2.1- Constitui objeto deste pregão: 
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Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos e licenciamento de solução de 
ECM (Enterprise Content Management) /BPM (Business Process Management), com Carimbo 
do Tempo ACT ICP Brasil, desenvolvimento de fluxos, processamento e captura da imagem com 
OCR (Optical Character Recognition) de documentos do acervo atual e dos novos documentos 
gerados pela Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

2.2 - O produto ou serviço fornecido deverá estar rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e em conformidade com legislação em vigor.  

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1 – Poderão participar desta licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o respectivo objeto, cadastradas ou não na Prefeitura Municipal de Nova Lima como 
fornecedor, que atendam às exigências constantes deste Edital e respectivo Termo de 
Referência (Anexo I), mediante prévio credenciamento perante o provedor do sistema 
eletrônico do Banco do Brasil.  

3.2 – Não poderá participar desta licitação o interessado que:  

a) Esteja sob falência, concurso de credores, concordata ou processo de dissolução ou 
liquidação;  

b) Não atenda às condições deste Edital, seu Termo de Referência e anexos;  

c) Tenha sido declarada inidônea ou que tenha sido impedida de licitar ou contratar com 
quaisquer órgãos da Administração Pública;  

d) Enquadre-se nas vedações previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93;  

e) Tenha objeto social incompatível com o objeto desta licitação;  

f) Esteja proibido de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente.  

3.2.1 – Com a finalidade comprobatória destas condições, o licitante deverá anexar declaração 
própria ao sistema eletrônico, conforme modelo do Anexo II deste Edital. 

3.3 – A empresa contratada deverá atender às regulamentações em vigor atinentes à 
autorização de funcionamento e/ou fornecimento de materiais, conforme sua área de atuação 
comercial, demonstrando regularidade perante órgãos fiscalizadores do governo ou de 
autarquias competentes, conforme o caso.  

DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS,  
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS 

 
3.4 – No presente certame, em cumprimento da Lei Complementar 123/06, as microempresas 
serão identificadas pela sigla ME e as empresas de pequeno porte como EPP, empregando-se a 
sigla MPE para se referir a ambas genericamente.  
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3.5 – As licitantes que se enquadrem como MPE deverão comprovar essa condição mediante 
declaração (Anexo III) de que assim se enquadram, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 
123/06, com o escopo de indicar que estão aptas a fruírem dos benefícios e vantagens 
instituídos em lei a favor destas categorias. 

3.5.1 – A não comprovação do enquadramento fiscal importará na impossibilidade de 
requerimento do tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar 123/06.  

3.6 – Será concedido tratamento favorecido para as MPEs, para as sociedades cooperativas 
mencionadas no art. 34 da Lei Federal 11.488/07, para o agricultor familiar, o produtor rural 
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar 123/06.  

 

DISTRIBUIÇÃO DO OBJETO EM RAZÃO DO ENQUADRAMENTO FISCAL 

3.7 – As cotas, se houverem, serão distribuídas conforme o art. 48 da LC 123/06, alterado pela 
LC 147/14:  

Cota Principal – Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os 
que se enquadrem na condição de ME e EPP e que atuem no ramo de atividade referente ao 
objeto licitado.  

Cota Reservada – Lote/itens constituídos por até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo 
total licitado para cada Lote/Item, aberto para participação exclusiva de ME e EPP que atuem 
no ramo de atividade referente ao objeto licitado.  

3.8 – Na hipótese de uma ME ou EPP sagrar-se vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada 
para o mesmo item, será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é 
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo item.  

4 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO E PARTICIPAÇÃO  

4.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, o interessado em participar do Pregão deverá dispor 
de chave de identificação e senha pessoal, intransferíveis e de exclusiva responsabilidade do 
usuário, obtidas junto às agências do Banco do Brasil sediadas no País.  

4.2 – Caberá ao interessado proceder ao respectivo credenciamento junto ao provedor do 
sistema, sob sua exclusiva responsabilidade ou de seu representante legal, a partir do qual se 
dará a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
pregão.  

4.2.1 – É de responsabilidade exclusiva do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados, sob pena de ensejar desclassificação no 
momento da habilitação em caso de incorreção.  
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4.3 – O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, por atos praticados 
diretamente ou por representante, excluindo-se a responsabilidade do provedor do sistema, 
do (a) Pregoeiro (a) e do órgão promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

4.4 – Em se tratando de MPE, nos termos da Lei Complementar 123/06 e para que possam 
usufruir do tratamento diferenciado previsto no Capítulo V da referida lei, é necessário, quando 
do credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-se 
como MPE. 

 4.5 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal do 
representante devidamente credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
observados data e horário limite estabelecidos. 

4.5.1 – A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site: 
www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”.  

4.6 – O licitante declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese 
de declaração falsa; pressupondo-se o conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital mediante o encaminhamento da proposta.  

4.7 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, não cabendo ao Banco do Brasil responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

4.8 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

4.9 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

4.10 – O licitante deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (órgão provedor do 
sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da 
senha, para imediato bloqueio de acesso.  

4.11 – Havendo dúvidas, sempre consultar o suporte técnico do Banco do Brasil, por meio dos 
telefones 3003-0500 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0500 para as demais 
localidades.  

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 – Mediante uso de chave de acesso e senha, deverão os licitantes anexar, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico e até a data e horário estabelecido para abertura da sessão 
pública, os seguintes documentos:  
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a) Proposta de preços conforme tópico 6 e seus subitens deste Edital;  

b) Documentos de habilitação conforme tópico 7 e seus subitens deste Edital;  

c) Declaração conjunta (conforme modelo do Anexo II);  

d) Declaração de enquadramento fiscal (conforme modelo do Anexo III); 

5.2– A etapa de envio de propostas e documentos de habilitação encerrar-se-á 
automaticamente com a abertura da sessão pública, na data e horário designados no edital.  

5.3 – As MPEs deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 
restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar 
123/06.  

5.4 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.  

5.5 – Nessa etapa não será estabelecida ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta.  

5.6 – Somente após encerramento do envio de lances os documentos que compõem a proposta 
e a habilitação do licitante melhor classificado serão disponibilizados para avaliação do(a) 
Pregoeiro(a) e acesso público.  

5.7 – Conforme Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Municipal 11.689/2021 todos os 
documentos de habilitação, declarações e propostas deverão ser anexados exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
portanto, os licitantes que não atenderem esta exigência serão desclassificados.  

5.7.1 - Não serão aceitos Links de acesso como comprovação de atendimento dos documentos 
exigidos neste processo. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos:  

a) Valor unitário e total do Lote Único, de acordo com o critério de julgamento definido para o 
pregão;  

b) Marca;  

c) Fabricante; 

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência (Anexo I), indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  
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6.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  

6.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens.  

6.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

6.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
apresentação.  

6.6 – Os licitantes devem respeitar, quando houver, os preços máximos estabelecidos nas 
normas de regência de contratações públicas quando participarem de licitações públicas, cujo 
descumprimento pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na 
execução do contrato. 

7 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 – Para fins de habilitação no certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos mediante 
apresentação de documentos relativos a:  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor e última alteração relativa ao objeto e administradores, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do 
documento de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; decreto de autorização, em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir;  

b) Cartão CNPJ;  

c) Comprovante de regularidade fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal (ou 
distrital) da sede do licitante;  

d) Comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

e) Comprovante de regularidade com a Justiça do Trabalho, por meio de certidão emitida pelo 
site www.tst.gov.br;  

f) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, 
nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo do Anexo IV);  
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g) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 
conforme anexo IV; 
 
7.2 – Para fins de qualificação econômico-financeira, os interessados deverão apresentar:  

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, conforme permissivo do art. 31, II, da Lei Federal 8.666/93. No caso de certidão de 
recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com a certidão, sob pena de 
inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê a 
participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi 
homologado judicialmente. 

7.3 – Para fins de qualificação técnica, os interessados deverão apresentar a documentação 
constante do  Item 4. HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Termo de Referência (Anexo 
I) não se limitando a:  

a) A empresa deverá apresentar comprovação de aptidão para executar o serviço compatível com as 
características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Item 1 - Objeto, por meio da 
apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, 
compreendendo os requisitos abaixo relacionados: 

 

▪ Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para prestação dos 

serviços objeto deste Termo de Referência, atendendo ao quantitativo mínimo de 35% 

(trinta e cinco por cento) das quantidades apresentadas no Item 1 e 4, sem prejuízo do 

atestado de capacidade técnica em relação aos demais itens 2, 3, 5, 6 e 7; 

▪ Os atestados deverão conter: 

o Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 

endereço, telefone) 

o Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 

endereço, telefone) 

o Local e data de emissão. 

o Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das 

informações. 

o  Local e data de emissão. 
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o Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das 

informações. 

o Período da execução da atividade. 

 
7.4 – Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital, fundamentadamente arguida. 
 

8 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

8.2 – O(a) pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 
de Referência (Anexo I). 

8.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3 -  A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, desprezando-se as 
desclassificadas. 

8.4 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) 
e os licitantes. 

DISPUTA DE LANCES 

8.5 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e do valor 
consignado no registro.  

8.5.1 – O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total ou Percentual de Desconto POR LOTE 
ÚNICO, conforme o tipo determinado para o Pregão. 

8.6 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital, desde que de valor inferior ou percentual 
de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
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8.7 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.8 – O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta, será definido pelo Pregoeiro(a) e comunicado aos licitantes no início da sessão, 
adotando critérios de razoabilidade para que implique repercussão financeira que efetivamente 
diferencie uma proposta da outra. 

8.9 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.10 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

8.11 – Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  

8.12 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação do instrumento convocatório. 

REGRAS RELATIVAS AOS MODOS DE DISPUTA 

8.13 – O presente pregão eletrônico tem como Modo de Disputa o sistema ABERTO, que será 
regido pelas normas a seguir elencadas: 

PARA MODO DE DISPUTA ABERTO: 

8.14 – Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

8.15 – A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema por dois minutos quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, sucessivamente, sempre que 
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários.  

8.16 – Não havendo novos lances na forma estabelecida no item anterior, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente.  

8.17 – Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  
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CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS E EMPATE FICTO 

8.18 – O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO, conforme 
definido neste Edital e seus anexos.  

8.19 – Em relação à participação de MPE, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada 
a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as MPEs participantes, procedendo à comparação com os valores 
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06.  

8.20 – Nessas condições, as propostas de MPEs que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco 
por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada.  

8.21 – A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto.  

8.22 – Caso a MPE melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes MPE que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por 
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior.  

8.23 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MPE que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

EM CASO DE EMPATE 

8.24 – Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), aplicando-se 
como critério de desempate o previsto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal 8.666/93, assegurando-
se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:  

a) No País;  

b) Por empresas brasileiras;  

c) Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

d) Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação.  

8.25 – Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados.  
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NEGOCIAÇÃO 

8.26 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) irá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes, 
sendo vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

8.27 – Após a contraproposta enviada pelo(a) pregoeiro(a) será concedido ao licitante melhor 
classificado o prazo de até 02 (duas) horas para que envie sua proposta, adequada ao último 
lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados.  

8.28 – Após a negociação do preço, o(a) pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 

9 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 – Encerrada a etapa de negociação o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação, observando-se o critério de julgamento estabelecido e a 
satisfação de todas as exigências para habilitação.  

9.2 – O Pregoeiro verificará a proposta vencedora e desclassificá-la-á caso não apresente as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.  

9.3 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior 
ao preço máximo estimado, determinado por normas de regências (Cláusula 6.6 do Edital) ou 
que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerada como aquela em que os 
preços global ou unitários sejam simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.   

9.3.1 – Em caso de proposta aparentemente inexequível, será oportunizado ao proponente 
comprovar a exequibilidade do valor ofertado na proposta, sob pena de aplicações das sanções 
cabíveis em caso de comprovação posterior da inexequibilidade. 

9.4 – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita.  

9.5 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento de proposta, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  
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9.6 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará proposta ou 
lance subsequente, sucessivamente, na ordem de classificação, podendo encaminhar, por meio 
do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com 
o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 
previstas neste Edital.  

9.6.1 – Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  

9.6.2 – A negociação será realizada via sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.  

9.7 – Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data 
e horário para a sua continuidade.  

9.8 – Nos itens não exclusivos para a participação de MPEs, sempre que a proposta não for 
aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/06, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.  

9.9 – Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital.  

10 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

10.1 – Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, encerrada a 
fase de habilitação, o licitante será convocado para a apresentação da amostra, se houver, nos 
termos do ITEM 5. AMOSTRA / LAUDO TÉCNICO / PROVA DE CONCEITO do Termo de 
Referência (Anexo I). Após a análise e aprovação do órgão solicitante, será declarado o 
vencedor.   

10.2 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital.  

10.3 – Nos itens não exclusivos a MPE, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente.  

10.4 – Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos.  

10.5 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 

observando-se que: 
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a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 

apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.5.1 – Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

10.6 – Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como MPE deverá apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  

10.6.1 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado 
vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.  

10.6.2 – Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado como MPE, e 
uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, o mesmo será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a declaração 
do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa.  

10.6.3 – A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra MPE ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.7 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, 
sob pena de inabilitação.  

10.8 – Na hipótese de documento que não contenham expressamente o prazo de validade, 

deverá estar acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha 

sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento 

será considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua emissão. 
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11 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, 
devendo ser redigida em língua portuguesa ou digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu representante legal, contendo a indicação 
do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.  

11.2 – A proposta final ficará documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.  

11.3 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  

11.4 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei Federal 8.666/93).  

11.4.1 – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos.  

11.5 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado.  

11.6 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante.  

11.7 – Havendo divergência entre a proposta vencedora encaminhada via sistema e a proposta 
final encaminhada, o licitante vencedor deverá ser notificado para que encaminhe nova 
proposta, nos mesmos termos do item 11.1, adequando as informações divergentes. 

11.8 – A recusa injustificada do licitante vencedor em encaminhar a proposta final formalizada 
será considerada infração administrativa, podendo ser punida nos termos do item 15 – DAS 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste edital. 

12 – DOS RECURSOS 

12.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como MPE, SE FOR O CASO, será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, indicando a(s) 
decisão(ões) contra a(s) qual(is) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema.  

12.1.1 – A ausência de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará 
decadência do direito de apresentar razões recursais e permitirá ao pregoeiro adjudicar o 
objeto.  
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12.2 - Havendo a manifestação motivada, será aberto ao recorrente o prazo de 3 (três) dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou através do e-mail 
Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico ou e-mail, em igual 
prazo de três dias, que fluirá a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

12.3 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4 – Os interessados terão vista franqueada dos autos do processo no endereço constante 
deste Edital.  

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
pregoeiro, caso não haja interposição de recurso ou pela autoridade competente, após final 
julgamento de recurso.  

13.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

13.3 – Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato (conforme minuta 
do Anexo VI), sob pena de decair do direito à contratação sem prejuízo das sanções aplicáveis.  
 

14 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

14.1 – Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.  

14.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br.   

14.2.1 – Caso a impugnação seja enviada de forma eletrônica conforme previsto no item acima, 
recomenda-se que a requerente faça contato telefônico para confirmar seu recebimento. (31) 
3541-5000 / (31) 3541-5730. 

14.3 – Caberá ao(à) Pregoeiro (a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação, nos termos do Decreto 11.689/2021. 

14.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame.  

14.4.1 – A data para realização do certame será mantida caso a modificação oriunda do 
acolhimento da impugnação não afetar a formulação das propostas.  

14.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao(à) Pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

mailto:pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br
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da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 
Edital ou pelo e-mail Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br.   

14.6 – Nos termos do Decreto 11.689/2021, o (o) Pregoeiro (a) responderá aos pedidos de 
esclarecimentos e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 
Edital e dos anexos.  

14.7 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame.  

14.7.1 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo (a) Pregoeiro (a), nos autos do processo de licitação.  

14.8 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a administração.  
 

15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 – Caso o licitante vencedor não cumpra com o estipulado neste Edital poderá ser 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato para fornecimento, 
desde que aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor inclusive quanto ao 
preço.  

15.2 – As penalidades previstas em lei e neste Edital também se aplicam aos licitantes que forem 
convidados nos termos do subitem anterior. 

15.3 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato, infringência do’ art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções:  

15.3.1 - Advertência; 

15.3.2 - Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

15.3.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação do 
serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

15.3.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

15.3.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
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d) descumprimento de cláusula contratual. 

15.3.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova 
sua reabilitação. 

15.4 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

15.5 - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

15.5.1 – O valor da multa poderá ser descontado na ocasião dos pagamentos, em favor do 
licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a 
diferença será cobrada na forma da lei.  

15.6 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade da aplicação de 
outras, previstas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, nem a responsabilização da licitante vencedora 
por eventuais perdas e danos causados à Administração.  

15.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, sendo que, em qualquer hipótese 
de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.  

15.8 - Outras sanções por atos praticados no decorrer da contratação poderão estar previstas 
no Termo de Referência. 
 

16 – DOS ILÍCITOS PENAIS 

 
16.1 – As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma  
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 

17 – DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

17.1 – A Administração poderá revogar a presente licitação ou parte dela por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o 
prazo para recebimento das propostas, sem que caibam aos licitantes quaisquer reclamações 
ou direitos a indenização ou reembolso, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao 
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
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18 – INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÃO 

18.1 – O licitante interessado em participar deste certame deverá fazer o seu credenciamento 
junto ao Banco do Brasil, em qualquer agência, podendo obter informações pela internet, no 
endereço www.licitacoes-e.com.br, sistema de licitações. 

18.2 – O licitante apto a participar do certame deverá confirmar durante o envio das propostas, 
em campo específico do sistema, que cumprirá plenamente os requisitos de habilitação 
contidos neste Edital.  

18.3 – Poderá ser impressa a CARTILHA DO FORNECEDOR junto ao site acima referido, através 
do link “Introdução às regras do Jogo”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante 
a sessão.  

18.4 – Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal obtidas junto às Agências do Banco do Brasil 
sediadas no País.  

18.5 – O valor inicial dos lances corresponderá ao menor preço ofertado na abertura das 
propostas.  

18.6 – Depois de finalizado o item/lote, os fornecedores poderão registrar seus 
questionamentos para o pregoeiro a qualquer momento, via sistema, acessando a sequência 
“Relatório da disputa” para cada item/lote disputado, “Chat Mensagem”. Essa opção estará 
disponível até o momento que o pregoeiro declarar o fornecedor do item/lote. Todas as 
mensagens constarão no histórico do Relatório de Disputa.  

18.7 – O representante credenciado do fornecedor para oferecer propostas para uma licitação 
deve observar o seguinte roteiro:  

▪ Acesso Identificado (chave e senha) > Suas Propostas > Pesquisa >  

▪ Na caixa de diálogo que é apresentada, preencher os dados conforme desejado >  

▪ Pesquisar >  

▪ O sistema apresenta uma relação com todas as licitações do órgão pesquisado que estão na 
fase Acolhimento de Propostas>  

▪ Ao identificar a licitação de seu interesse poderá:  

a) Clicar sobre o título da licitação (texto em azul claro) para acessar o Edital e fazer o download 
do mesmo (movimenta o cursor para baixo até o final da página e clica sobre o Edital localizado 
no campo Documentos, na lateral inferior esquerda da página) ou,  

b) Participar diretamente da licitação. Clicar no botão oferecer propostas > preenche o campo 
valor total do item/lote > confirmar. O sistema informa sobre o sucesso da entrega da proposta 
com indicação da data e hora do registro.  
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18.8 – O representante do fornecedor deve observar no Edital quando ocorrerá a disputa do 
processo licitatório. Na data e hora ali especificadas o representante do fornecedor acessa a 
sequência: sala de disputa > entrar sala de disputa (opção proposta abertas) > entrar na sala de 
disputa > continuar.  

18.9 – O acesso do representante à sala de disputa virtual ocorrerá somente após o acesso do 
pregoeiro à mesma (sala aberta) e a oferta de lances, somente após mensagem do sistema 
sobre o início da disputa do item/lote. Na sala de disputa, o representante deve abrir a opção 
Detalhes disputa (lateral superior direita da sala) para acompanhar detalhes dos lances (melhor 
lance ofertado e o valor de seu último lance) e tempo de disputa da fase atual.  

18.9.1 – Na área central da sala virtual observar informações geradas pelo sistema e mensagens 
encaminhadas pelo pregoeiro e à sua direita, relação de todos os lances participantes (o seu e 
os dos concorrentes). Na parte inferior, o campo para digitar lances. Para enviar lances, o 
representante digita o valor (usar a pontuação vírgula quando ofertar valor com decimais / 
centavos/) do seu lance em Digite o valor do lance > enviar lance > o sistema pergunta se deseja 
confirmar o valor do lance? > confirmar.  

19 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 – O certame será conduzido por pregoeiro que, dentre outras, terá as seguintes 
atribuições:  

a) abrir e conduzir a sessão pública; 

b) Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao Edital e aos 
anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 
documentos;  

c) Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no Edital;  

d) Coordenar a sessão pública e o envio de lances;  

e) Verificar e julgar as condições de habilitação;  

f) Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 
habilitação e sua validade jurídica;  

g) Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão;  

h) Indicar o vencedor do certame; 

i) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;  

j) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

k) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 
homologação.  
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19.2 – No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação.  

19.3 – É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
licitatório, vedada a inclusão posterior de informação ou documentos que deveriam constar 
originalmente na proposta ou habilitação.  

19.4 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e encaminhamento 
de suas propostas e lances.  

19.5 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.  

19.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, exceto quando tiver sido explicitamente disposto em contrário.  

19.7 – Após abertura da sessão virtual do certame não caberá desistência, salvo se por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, por decisão fundamentada.  

19.8 – Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a 
indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública.  

19.9 – Caso este Edital seja republicado, as propostas porventura encaminhadas serão 
canceladas, permanecendo o credenciamento dos licitantes e, em caso de retificação do Edital, 
apenas o credenciamento continua valendo.   

19.10 – A empresa contratada não poderá ceder ou caucionar os direitos creditórios oriundos 
do contrato objeto desta licitação, em quaisquer operações financeiras, sem a prévia e expressa 
anuência da administração municipal.  

19.11 – Havendo divergência entre os termos do Edital e os constantes do respectivo 
instrumento contratual e demais anexos vinculados ao ato convocatório, prevalecerão as 
disposições deste, cuja correção deverá ser efetuada em momento oportuno, conforme 
disposto em lei.  

19.12 – É vedada a subcontratação da totalidade do objeto principal desta licitação. 

19.13 – O Edital, planilhas, anexos, Termo de Referência e toda documentação da licitação são 
complementares entre si.  

19.14 – Qualquer medida judicial oriunda desta licitação será processada na Comarca de Nova 
Lima/MG, com expressa renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja.  

19.15 – Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte:  
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Anexo I - Termo de Referência e seus anexos;  

Anexo II – Modelo de declaração conjunta sobre atendimento às condições de participação;  

Anexo III – Modelo de declaração de enquadramento fiscal;  

Anexo IV – Modelos de declarações que não emprega menor e declaração de fato 
superveniente  

Anexo V – Modelo proposta comercial;  

Anexo VI – Minuta de Contrato. 

Anexo VII – Declaração de conhecimento do local dos serviços e demais informações 
pertinentes. 

Anexo VIII – Declaração de dispensa de vistoria técnica. 

 

19.16 – O desatendimento de exigências formais e não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições de suas qualificações e as 
exatas compreensões de sua proposta, não fira os princípios constitucionais e preserve o 
interesse público.   

19.17 – O presente Edital está sujeito a eventuais alterações, cabendo às empresas interessadas 
acompanhar, por meio do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Nova Lima, todo o trâmite 
do processo licitatório até a data de abertura do certame.  

19.18 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.19 – Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Administração Municipal, 
observados os princípios basilares e demais normas contidas na Lei 10.520/02, Decreto 
Municipal 11.689/21 e Lei 8.666/93.  

 

Nova Lima, 18 de novembro de 2022. 

 

 

THIAGO OLIVEIRA FRANCO CANÇADO 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES 
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HENRIQUE APARECIDO PIMENTA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 429/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 93/2022 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

1.1 OBJETO 

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos e licenciamento de solução 

de ECM (Enterprise Content Management) /BPM (Business Process Management), com 

Carimbo do Tempo ACT ICP Brasil, desenvolvimento de fluxos, processamento e captura da 

imagem com OCR (Optical Character Recognition) de documentos do acervo atual e dos 

novos documentos gerados pela Prefeitura Municipal de Nova Lima.  

1.2 DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

1.2.5. Tipo de licitação: Menor preço 

1.2.6. Exclusividade/Benefício ME – Microempresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte (Art. 

48, Lei complementar 123/2006): Não se aplica. Os serviços a serem contratados 

não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 

48 da LC 123/2006. A estimativa de preços é superior a R$ 80.000,00, inviabilizando 

a hipótese do inciso I; os serviços não podem ser subcontratados, impossibilitando 

a hipótese prevista no inciso II; e, finalmente, quanto ao inciso III, a cota especial 

deste inciso só é aplicável para compras, não se aplicando em serviços e obras. 

1.2.7. Condição de Serviço/Bem comum: O objeto da licitação tem a natureza de serviço 

comum nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520/02, visto que os 

padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital, 

por meio de especificações usuais no mercado. 

1.2.8. Serviço contínuo: Trata-se de serviços contínuos, assim definidos como aqueles 

serviços auxiliares, necessários à Administração para o desempenho de suas 

atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades 

e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro. Os 

serviços contínuos podem ter seus contratos prorrogados até o limite de 48 meses 

(art. 57, IV, Lei nº 8.666/93). 
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1.2.9. Contatos dos responsáveis: 

• Henrique Aparecido Pimenta, henrique.pimenta@pnl.mg.gov.br (31 3541-4362) 

• Pedro Henrique Muniz, pedro.muniz@pnl.mg.gov.br (31 3541-4380). 

       1.2.10. Regime de execução: empreitada por preço unitário. 

 

      2. JUSTIFICATIVA 

A contratação desta solução tem como objetivo fundamental criar as condições necessárias para 

implantação de um ambiente virtual de processamento eletrônico de documentos, através da 

modelagem de novos processos chaves de trabalho. Para tanto o município de Nova Lima necessita 

de equipamentos, softwares, conhecimento técnico e tecnológico para atender esta necessidade. 

Desta forma, captura da imagem com OCR, impressão, cópia, remodelagem de processos, 

consultoria técnica, normatização e padronização são fundamentais e se fazem necessários. 

Ademais, permitirá a definição do modelo de gestão documental do Município de Nova Lima, em 

conformidade com a legislação vigente referente ao tratamento de documentos públicos, com 

aderência aos processos, de forma a assegurar a legalidade e impedir desvios e atrasos na execução. 

Este modelo resultará na definição de rotinas e procedimentos operacionais padronizados para a 

captura da imagem com OCR de documentos tramitados. Consequentemente, definirá e 

estabelecerá a localização e dimensionamento da estrutura física necessária para a execução do 

processo de captura da imagem com OCR, impressão e cópia a ser realizados pelos servidores do 

Município de Nova Lima bem como a configuração dos sistemas de gestão envolvidos. 

Adicionalmente, a solução a ser contratada potencializará a capacidade operacional do Município 

de Nova Lima em estabelecer e atuar nas atividades meio e finalísticas com uso total do Sistema de 

Gestão de Conteúdo Corporativo, o que proporcionará e, mais importante, o gerenciamento do ciclo 

de vida dos documentos de acordo com a expiração de suas validades e obrigatoriedades, Segurança 

da informação e Transparência. Tal iniciativa possibilitará a modernização das rotinas documentais, 

maior eficiência no controle e guarda da documentação, economia de uso, conservação, emissão e 

consulta de processos com a consequente profissionalização dos servidores envolvidos no processo. 

Enquanto o setor privado evolui com a implantação de gerenciamento eletrônico de documentos, 

consolidando tais ferramentas por seus benefícios perceptíveis em praticamente todos os ramos de 

atividade o setor público se vê atolado na gestão de seus recursos documentais em todos os seus 

mailto:henrique.pimenta@pnl.mg.gov.br
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departamentos, o que leva a prejuízos incalculáveis decorrentes de falta de controle, demora na 

emissão de documentos, extravio, má gestão do fluxo e ineficiência operacional.  

Enquanto ente público, a Prefeitura Municipal de Nova Lima reúne condições para iniciar práticas 

de modernização em consonância com as principais ferramentas de aperfeiçoamento tecnológico e 

digital da sua gestão administrativa. A aquisição da solução de ECM/BPM com Carimbo do Tempo 

ACT ICP Brasil e desenvolvimento de fluxos, processamento e captura da imagem com OCR de 

documentos, gerados pela Prefeitura, permitirá os seguintes benefícios: 

i. Extrema velocidade e precisão na localização de processos e documentos. 
ii. Maior controle no processo de administração 

iii. Ilimitadas possibilidades de indexação e localização de documentos. 
iv. Melhor qualidade no atendimento ao cidadão por meio de respostas rápidas e precisas. 
v. Mais agilidade, controle e fiscalização no fluxo de relacionamento e transações com 

fornecedores públicos. 
vi. Gerenciamento automatizado de processos, minimizando recursos humanos e 

aumentando a produtividade. 
vii. Melhoria no processo de tomada de decisões. 

viii. Maior velocidade na implementação de mudanças em processos. 
ix. Obtenção de vantagem administrativa sustentável. 
x. Possibilidade de implementação de trabalho virtual, com redução de despesas. 

xi. Redução de custos com cópias, já que há disponibilização de documentos em rede. 
xii. Melhor aproveitamento de espaço físico. 

xiii. Disponibilização instantânea de documentos (sem limitações físicas). 
xiv. Evita extravio ou falsificação de documentos. 
xv. Agilidade em processos legais, nos quais é fundamental o cumprimento de prazos. 

xvi. Aproveitamento da base de informática já instalada na Prefeitura Municipal de Nova 
Lima 
xvii. Integração com outros sistemas e tecnologias. 

xviii. Tecnologia viabilizadora de outras, como ERP, SCM, CRM e BI. 
xix. Grande auxílio para políticas de recuperação de documentos e manutenção das 

atividades de governo em casos de acidentes. 
xx. Facilitação às atividades que envolvem colaboração entre servidores do Município de 

Nova Lima e outros órgãos de governo. 

Adicionalmente a contratação tem como objetivo implementar o Projeto PDTI-05-01 - Organização 

e Digitalização do Acervo Documental, definido no Plano Diretor de Tecnologia da Informação, 

formalizado pelo Decreto Municipal 11.426 de 22 de junho de 2021. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA LOTE ÚNICO 

É necessário que a proposta técnica englobe toda a execução do objeto, pois isso possibilita 

maior eficiência técnica e operacional devido ao fato do gerenciamento de todo o processo de 
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fornecimento, instalação, configuração, treinamento, garantia e suporte técnico ser de 

responsabilidade de uma mesma empresa e sob um único contrato administrativo. 

As vantagens seriam o maior nível de controle pela Administração na execução do contrato, a 

maior interação entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no 

cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, a concentração da 

responsabilidade pela execução do empreendimento e a garantia dos resultados em uma só 

empresa. 

Há de se mencionar que a divisão dos objetos em lotes geraria grande desvantagem para a 

Administração e pode comprometer os requisitos técnicos apresentados neste Termo de 

Referência, considerando: 

• A não garantia de que a solução completa será entregue à Administração Pública em 

pleno funcionamento; 

• A necessidade da Prefeitura de simplificar o processo de suporte na solução pós 

implementação; 

• A complexidade referente a configuração da solução, necessitando que um fornecedor 

tenha certificações específicas sobre as soluções ofertadas; 

• A necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Nova Lima de simplificar o 

processo de suporte na solução pós-implementação; 

• A necessidade de se manter atualizados, durante todo o período do contrato, todos os 

elementos de hardware e software da solução fornecida pela CONTRATADA; 

• Os riscos inerentes à própria execução, que quando executado por vários contratados, 

poderá não ser integralmente entregue, tendo em vista problemas nas relações jurídicas 

mantidas com diversos contratados. 

• A complexidade e riscos inerentes a esta solução, sendo necessária a homologação e 

compatibilidade entre todos os seus componentes. 

• Que a contratação de diversos fornecedores implicaria na possibilidade de aquisição 

parcial da solução, inviabilizando a sua implantação. 

A contratação dos itens de diversos fornecedores poderá, ainda, resultar em problemas na 

instalação e durante a execução do contrato de garantia e suporte, uma vez que deixa de ser 

uma solução única, integrada, testada e homologada, podendo acarretar transferências de 
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responsabilidades durante o atendimento, dificultando ou impossibilitando a solução do 

incidente que gerou a abertura do chamado técnico. 

Portanto, o agrupamento do objeto do contrato em lote único visa garantir a otimização dos 

prazos de execução, viabilizando a sincronia nos fornecimentos e instalações e evitando que um 

fornecedor venha a prejudicar a execução de parte do objeto sob responsabilidade de outro. 

Como exemplo mais crítico da situação que se pretende evitar, podemos citar uma situação 

hipotética na qual um dos fornecedores tenha problemas na entrega do objeto, o que 

impossibilitaria a execução total dos serviços até que a situação se normalizasse, o que traria 

prejuízos à Administração. 

Importante ressaltar ainda que a eficiência administrativa deve ser permanentemente buscada 

pela Administração e lidar com uma única CONTRATADA diminui o custo administrativo de 

gerenciamento de todo o processo e assegura a entrega completa da solução. 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR 

Nesta seção está o detalhamento dos serviços, as condições gerais de execução e critérios de 

aceitabilidade do Sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo aqui denominado ECM, bem 

como as obrigações da CONTRATADA em relação ao gerenciamento do acervo digital a ser produzido 

nos departamentos e no serviço de captura da imagem com OCR. 

A solução ofertada deve contemplar o licenciamento do software ECM, instalado em servidores da 

CONTRATADA, garantindo o acesso aos arquivos de imagens gerados no serviço de captura da 

imagem. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar ao Município as licenças da solução ECM, com suporte e 

hospedagem de dados em ambiente seguro (ambiente com mecanismos de proteção físicos e 

lógicos implementados em conformidade com as principais normas e frameworks de segurança, 

como ABNT ISO/IEC 27002, CIS Control e NIST) durante a vigência do contrato. 

Licença de utilização com prazo indefinido da última versão adquirida durante o prazo de 

contratação para todos os departamentos da Prefeitura. 

Manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e atualização do software pelo período de 

12 (doze) meses a partir da data de sua implantação. 

3.1. Da Solução de Software ECM 
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3.1.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar ao Município as licenças da solução ECM, com 

suporte e hospedagem de dados em ambiente seguro (ambiente com mecanismos 

de proteção físicos e lógicos implementados em conformidade com as principais 

normas e frameworks de segurança, como ABNT ISO/IEC 27002, CIS Control e NIST) 

durante a vigência do contrato. 

3.1.2 A hospedagem por conta da CONTRATADA, deverá garantir recursos suficientes 

como: 

a) Hospedagem em ambiente de servidor dedicado para a Prefeitura Municipal de 

Nova Lima; 

b) Número de acessos simultâneos de acordo com a quantidade total de servidores 

públicos municipais e gestores que se relacionam com o mesmo; 

c) Garantia de disponibilidade, integridade, redundância de dados e backups; 

d) O tempo de disponibilidade deve ser acima de 99,5%; 

e) Capacidade de escalabilidade durante a vigência contratual; 

f) Proteção dos servidores: antivírus/antimalware, proteção contra ransomware, 

firewall, IDS/IPS, Anti-DDoS, dentre outros necessários para assegurar na proteção 

dos dados/informações; 

g) Proteção lógica e física dos servidores em conformidade com normas e 

frameworks de mercado; 

h) Garantia que mudanças ocorrerão no ambiente de Produção, somente após 

testes e homologação em ambiente de teste e homologação no ambiente da 

CONTRATADA. 

g) Geração de indicadores de uso, de segurança e de desempenho 

3.1.3 A solução de software a ser fornecida deverá atender às seguintes especificações e 

condições: 

3.1.3.1 Ser baseado em protocolos padrão de comunicação seguros. 

3.1.3.2 Utilizar segurança padrão SSL/TLS sem exigir a utilização de VPNs, assegurando 

dessa forma, a proteção e sigilo do sistema; 

3.1.3.3 Deverá oferecer alta disponibilidade de serviço: no mínimo 99,5%; 

3.1.3.4 Fornecer uma interface de gerenciamento remoto (utilizando os protocolos 

HTTPS) onde um administrador pode ter acesso a todas ferramentas 

administrativas, estatísticas, monitoração e informações do servidor além de 
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permitir a criação de administradores delegados com privilégios restritos de 

acordo com a política de acesso definida; 

3.1.3.5 Operar no idioma português (Brasil); 

3.1.3.6 Permitir a realização de consultas, via web, sem limite de usuários; 

3.1.3.7 Permitir pesquisa aprimorada nos documentos digitalizados através de 

mecanismos de reconhecimento Óptico de Caracteres (Optical Character 

Recognition), popularmente conhecidas pela sigla OCR. 

3.1.3.8 Permitir a solicitação do arquivamento e desarquivamento de documentos, 

mantendo registro do solicitante, data e horário da solicitação e conteúdo 

solicitado;  

3.1.3.9 Permitir o controle do recolhimento dos documentos nos órgãos da Prefeitura, 

mantendo registro do solicitante, data e horário do recolhimento e conteúdo 

recolhido;  

3.1.3.10 Permitir a localização de caixas e conteúdo, a qualquer instante, por 

qualquer usuário, de acordo com seu nível de acesso;  

3.1.3.11 Permitir o gerenciamento de toda a movimentação de documentos via 

internet; 

3.1.3.12 Permitir registro de todas as alterações nos documentos, bem como de 

quem fez, mantendo versões legadas desses documentos para referência, se 

necessário. 

3.1.3.13 Permitir a indexação de forma digitalizada do conteúdo dos arquivos 

armazenados;  

3.1.3.14 Funcionar integralmente no ambiente web fora do ambiente 

computacional da Prefeitura sem a necessidade de instalação de qualquer 

aplicativo ou plugin nas máquinas clientes. 

3.1.3.15  Deverá permitir a autenticação via login e senha, pessoal e 

intransferível; 

3.1.3.16 Deverá oferecer a opção de integração com sistemas legados para 

execução de quaisquer funcionalidades da solução via API (SOAP e/ou REST) e 

permitir personalização das ações da solução; 

3.1.3.17 Permitir a Integração e configuração do Active Directory (AD/LDAP) 

3.1.3.18 Deverá possuir no mínimo as seguintes funcionalidades: 
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3.1.3.18.1 Cadastro de usuário; 

3.1.3.18.2 Cadastro de unidades organizacionais; 

3.1.3.18.3 Cadastro de setor/local; 

3.1.3.18.4 Cadastro de tipos de documentos; 

3.1.3.18.5 Cadastro customizável (indexadores de busca). 

3.1.3.18.6 Alteração de senha pelo próprio usuário;  

3.1.3.18.7 Envio de senha para e-mail do usuário cadastrado em caso de perda; 

3.1.3.18.8 Geração de “logs” de acesso ao sistema; 

3.1.3.18.9 Disponibilização de perfis de níveis de acesso. 

3.1.3.19 Deverá possibilitar a geração de Relatórios diversos (solicitações 

realizadas, atendidas, quantidade de caixas arquivadas, desarquivadas e 

documentos eliminados, geral e por órgão etc.); 

3.1.3.20 Deverá gerar relatório para análises pelos gestores da CONTRATANTE 

contendo a indicação dos documentos a serem eliminados, com base no Plano 

de Arquivo e na Tabela de Temporalidade Documental, documentos a serem 

elaborados pela CONTRATATADA; 

3.1.3.21 Deverá permitir a exportação dos relatórios para planilha eletrônica ou 

formato PDF. 

3.1.3.22 Deverá oferecer ferramenta de busca de documentos e imagens 

armazenados e cadastrados, via internet, com base nos indexadores; 

3.1.3.23 O sistema deve possuir funcionalidades de exportação de toda a base 

de dados para outras aplicações (planilhas, pdf e editores de texto). 

3.1.3.24 As consultas virtuais aos documentos digitalizados deverão estar 

disponíveis sem limitação do número de consultas e de impressões pelo 

usuário. 

3.1.3.25 A CONTRATADA deverá prover suporte e manutenção ao sistema, 

garantindo seu funcionamento durante todo o período de vigência do contrato, 

inclusive providenciando as modificações e atualizações de novas versões 

sempre que necessário. 

3.1.3.26 A CONTRATADA deverá disponibilizar canais de comunicação (telefônico 

ou eletrônico) para que a CONTRATANTE possa enviar suas solicitações ou abrir 

chamados em caso de inoperância do sistema. 
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3.1.3.27 Na hipótese de encerramento do contrato ou rescisão antecipada, a 

CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE a base de dados, 

informações e imagens de propriedade da Prefeitura. A CONTRATADA deverá 

facilitar a migração de toda a base gerada no período em que esteve prestando 

serviço ao Município para qualquer outro sistema que venha a substituir aquele 

até então em uso. 

3.1.3.28 A CONTRATADA deverá manter sua solução em pleno funcionamento, 

em caso de substituição de ferramenta pelo CONTRATANTE, até que um novo 

sistema eventualmente adquirido esteja em condições adequadas de uso 

(paralelismo), mantidas as condições contratuais pactuadas. 

3.1.3.29 O sistema deverá possibilitar a disponibilização de informações públicas 

à Comunidade (cidadãos, pesquisadores, estudantes, professores e demais 

interessados) por meio de um portal ou link integrado ao Portal da 

Transparência da Prefeitura, a ser implementado em tempo de projeto. 

3.1.3.30 Deverá operar em navegadores Chrome, Microsoft Edge e Firefox, em 

estações de trabalho com sistemas operacionais Microsoft Windows 7 ou 

superior e distribuições LINUX for Desktop; 

3.1.3.31 Deverá ser compatível com no mínimo os seguintes bancos de dados: 

Microsoft SQL Server, PostgreeSQL, Oracle, MySQL e MariaDB em suas versões 

mais atuais. 

3.1.3.32 A solução ofertada deve ter mecanismos de preservação da integridade 

dos dados em casos de interrupção de energia e falhas operacionais, tanto de 

software como de hardware; 

3.1.3.33 Deverá utilizar Certificado Digital válido para transações seguras via 

internet (HTTPS/SSL); 

3.1.3.34 Deverá permitir que até 200 usuários possam utilizá-la 

simultaneamente, sem afetar seu desempenho; 

3.1.3.35 Deverá ser capaz de trabalhar com base de dados de, no mínimo, 

10.000.000 (dez milhões) de documentos sem prejuízo de seu tempo médio de 

resposta. 

3.1.4 NA CAPTURA/CAPTURA DA IMAGEM COM OCR, CLASSIFICAÇÃO E INDEXAÇÃO: 
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3.1.4.1 Deverá suportar tipos de imagem em Preto e Branco, Cores e Tons de Cinza 

tanto na captura da imagem com OCR quanto no armazenamento; 

3.1.4.2 Deverá permitir a captura da imagem com OCR e documentos em 

equipamentos conhecidos como “multifuncionais” e scanners - disponíveis no 

mercado brasileiro, com capacidade para detectar formatos variados, 

instalados e/ou disponíveis/compartilhados em rede ou local, independente de 

modelo e marca; 

3.1.4.3 Deverá fazer captura da imagem com OCR de documentos individuais ou em 

lote; 

3.1.4.4 Deverá permitir digitalizar e adicionar e/ou substituir uma ou várias páginas a 

documentos digitalizados já existentes (em formato TIFF); 

3.1.4.5 Deverá permitir controle de qualidade automático durante a captura da 

imagem com OCR; 

3.1.4.6 Deverá possuir visualizador de imagens digitalizadas para operações de controle 

de qualidade no momento da captura e ações como: rotação, nova captura da 

imagem, de uma parte do conteúdo, remoção de páginas e reordenamento das 

páginas, conferência e comparação de até 4 páginas simultaneamente; 

3.1.4.7 Deverá enviar as imagens capturadas de forma automática para a solução em 

nuvem; 

3.1.4.8 Deverá realizar a extração e indexação de conteúdo documental conhecida 

como FULL-TEXT (através de OCR – Optical Character Recognition) de forma 

automática; 

3.1.4.9 Deverá reconhecer campos estruturados junto ao documento de forma 

automática através de programação prévia para campos de indexação, ou seja, 

deverá permitir mapear campos chaves de um determinado documento e 

alimentar o metadados do documento de forma automatizada; 

3.1.4.10 Deverá permitir a indexação de documentos por nome do documento; 

3.1.4.11 Deverá permitir a criação de fichas de indexação para os documentos; 

3.1.4.12 Deverá permitir a indexação de documentos por ficha de indexação (Ex: 

nome do documento, tipo, data, autor, número do documento); 
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3.1.4.13 Deverá indexar e gerenciar os documentos em papel fora do sistema, 

tratando a localização física no arquivo, a temporalidade de guarda, seu 

empréstimo e devolução; 

3.1.4.14 Deverá indexar os documentos digitalizados na mesma operação de 

captura, ou ainda, posteriormente, através da indexação de lotes multi-página 

por digitação ou reconhecimento automático por OCR (Optical Character 

Recognition) e/ou Código de Barras; 

3.1.4.15 Deverá possuir um ambiente de parametrização de regras de 

reconhecimento de conteúdo (OCR e códigos de barras) que contenham 

especificações como: 

3.1.4.15.1 áreas geográficas dos documentos para reconhecimento zonal de 

dados; 

3.1.4.15.2 recortes de imagens zonais para processamento otimizado do 

reconhecimento; 

3.1.4.15.3 reconhecimento de lotes como “serviços automáticos”, sem 

intervenção do operador, para processamento de reconhecimento; 

3.1.4.15.4 separação automática de um tipo documental em “N” tipos de 

documentos reconhecidos automaticamente; 

3.1.4.15.5 eliminação automática de pontos (sujeira) das imagens antes do 

processamento de reconhecimento; 

3.1.4.15.6 reforço de contorno de caracteres automático das imagens antes do 

processamento de reconhecimento; 

3.1.4.15.7 eliminação automática de linhas verticais e/ou horizontais das imagens 

antes do processamento de reconhecimento; 

3.1.4.15.8 critérios de reconhecimento dos metadados do tipo documental, no 

mínimo, a partir de: tipos de dados (numérico, string ou data), tamanho 

mínimo e máximo do conteúdo a ser reconhecido, região geográfica do 

documento a reconhecer e consistência dos valores reconhecidos junto 

a cadastro pré-definido de conjunto de valores válidos para o referido 

campo; 
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3.1.4.15.9 Associação posicional de reconhecimento de metadados, associando os 

critérios mínimos com a posição “N” (numérico 1,2,3,...) “anterior” ou 

“posterior” a um conteúdo válido de referência e pré-definido; 

3.1.4.15.10 Possibilidade de identificação de conteúdo OCR “entre” duas palavras 

ou expressões informadas de forma pré-definida; 

3.1.4.15.11 Deverá possuir recurso de visualização de lotes de imagens produzidas 

em estilo “slide-show”, controlado pelo operador para interromper a 

qualquer momento e efetuar quaisquer ajustes de qualidade ou 

substituição/descarte de página(s), sem comprometer a retomada da 

visualização a partir do ponto de interrupção original; 

3.1.4.16 Deverá permitir a configuração de horários e frequências para carga dos 

documentos ou imagens digitalizados; 

3.1.4.17 Capturar junto a equipamentos chamados “scanners ou impressoras 

multifuncionais”, independente de modelo e marca, imagens digitalizadas em 

formato de imagem e PDF; 

3.1.4.18 Reconhecer tipologias e campos estruturados junto ao documento de 

forma automática através de regras de reconhecimento informadas sobre o 

mesmo (forms-processing), com ambiente de parametrização Web de alto 

nível, para tipologias e seus campos/metadados a serem capturados, acessível 

aos servidores públicos autorizados, no mínimo, contendo os seguintes 

recursos: 

3.1.4.18.1 Regra booleana de palavras a serem identificadas para classificação 

da tipologia; 

3.1.4.18.2 Regra booleana de palavras a NÃO serem identificadas para 

validação da tipologia; 

3.1.4.18.3 Identificação de utilização de gabarito personalizado de OCR, em que 

apenas as referidas áreas zonais serão identificadas, com ambiente 

gráfico de desenho zonal pelo administrador dentro da(s) área(s) do 

documento; 

3.1.4.18.4 Capacidade de reprocessamento automático de OCR em caso de 

identificação de tipologia com gabarito personalizado; 

3.1.4.18.5 Ordem da Informação entre os metadados da tipologia; 
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3.1.4.18.6 Descrição / label na interface web da Informação entre os 

metadados da tipologia; 

3.1.4.18.7 Tipo da informação, no mínimo, alfanumérico, numérico e data; 

3.1.4.18.8 Máscara de apresentação, no mínimo para campos data ( ex: 

DD/MM/YYYY ); 

3.1.4.18.9 Obrigatório? (Sim / Não) 

3.1.4.18.10 Compõe Nome do Documento?  (para definição de como montar a 

nomenclatura dos documentos na interface web); (Sim / Não) 

3.1.4.18.11 Agrupamento Processo? (valor utilizado como chave de campos para 

estruturar automaticamente o documento da tipologia dentro de 

processos / capas digitais agrupadas); (Sim / Não) 

3.1.4.18.12 Compõe Nome do Processo?  (para definição de como montar a 

nomenclatura dos processos / capas digitais agrupadores na 

interface web );  ( Sim / Não )  

3.1.4.18.13 Criar Cadastro Associado? (para criação automática de cadastros de 

apoio na interface web de valores válidos para o referido campo); ( 

Sim / Não )  

3.1.4.18.14 Captura Automática? (para definir se o campo será capturado 

automaticamente por OCR de fato ou apenas previsto para entrada 

manual pelo usuário);  

3.1.4.18.15 Label Análise Inicial (lista de palavras ou expressões/frases de 

marcação da área inicial de reconhecimento textual no documento); 

  

Por lista entende-se uma relação de "combinações" de diversas palavras ou 

expressões, para que, sendo uma delas validada, as demais não 

sejam então necessárias, escolhendo-se a primeira ocorrência no 

conteúdo textual do documento. Caso a lista esteja vazia, não deve 

utilizar o recurso. 

3.1.4.18.16 Label Análise Final (lista de palavras ou expressões/frases de 

marcação da área final de reconhecimento textual no documento). 

Caso a lista esteja vazia, não deve utilizar o recurso. 
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3.1.4.18.17 Label Referência (lista de palavras ou expressões/frases de marcação 

da área inicial/antecedente da informação desejada no 

reconhecimento textual) 

Caso utilizados, o referido reconhecimento deve ser feito dentro da área de Inicial 

/ Final (região zonal) dos dois parâmetros anteriores. Caso a lista 

esteja vazia, não deve utilizar o recurso. 

3.1.4.18.18 Label Final (lista de palavras ou expressões/frases de marcação da 

área final/sucessora da informação desejada no reconhecimento 

textual) 

Caso utilizados, o referido reconhecimento deve ser feito dentro da área de Inicial 

/ Final / Referência (região zonal) dos três parâmetros anteriores. 

Caso a lista esteja vazia, não deve utilizar o recurso.  

3.1.4.18.19 Ocorrência (Sequência de ocorrência da regra dentro do contexto 

zonal definido); (1,2,3...) 

3.1.4.18.20 Obrigatório Decimal? (Obrigatoriedade de casas decimais, para 

valores e quantitativos); (Sim / Não)  

3.1.4.18.21 Aceita Ponto como Casa Decimal?  (Aceitação de campos decimais 

com separador "." em lugar de "," ); ( Sim / Não ) 

3.1.4.18.22 Número de Casas Decimais (Quantidade exigida de casas decimais 

impressas para validação); (1,2,3...) 

3.1.4.18.23 Tamanho Inicial (tamanho mínimo em caracteres/dígitos da 

informação a ser capturada); 

3.1.4.18.24 Tamanho Final (tamanho mínimo em caracteres/dígitos da 

informação a ser capturada); 

3.1.4.18.25 Juntar Tokens (juntar/concatenar tokens/palavras imediatamente 

separadas para compor a informação desejada dentro das 

características solicitadas); (Sim / Não)  

3.1.4.18.26 Número Tokens à Juntar (em caso de junção/concatenação - até 

quantos tokens/palavras limite são aceitos); (1,2,3...) 

3.1.4.18.27 Tamanho Tokens (lista de tamanho de cada token dentro do limite 

de tokens solicitado.  Ex: 2,2,4 para um campo data impresso como 

10 02 2019) 
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3.1.4.18.28 Chave Única Documento?  (caso a captura preveja repetição da 

informação no documento, como itens, produtos, linhas, etc, se 

deve-se controlar sua unicidade no documento); (Sim / Não) 

3.1.4.18.29 Tabela Composição Analítica Master (associar as eventuais 

ocorrências repetidas da informação no documento a uma tabela 

master/pai previamente parametrizada pelo administrador para seu 

armazenamento customizado); (Sim / Não). Ex.: Notas Fiscais de 

operadoras de telefonia, destacadas dentro de uma fatura PDF. 

3.1.4.18.30 Descrição Composição Analítica Master (nome da tabela master 

parametrizada pelo administrador, caso seja o caso de identificação 

de repetições dentro de outra repetição/master); 

3.1.4.18.31 Número Tokens Antecipação Master (caso deseje-se que a subárea 

inicial de captura do documento seja retroagida em relação ao início 

da informação associada a tabela Master utilizada); (informar em 

número de tokens/palavras) 

3.1.4.18.32 Tabela Composição Analítica (associar as eventuais ocorrências 

repetidas da informação no documento a uma tabela de composição 

- filha ou não vinculada a Master, previamente parametrizada pelo 

administrador para seu armazenamento customizado). Ex.: Números 

de Telefone de operadoras de telefonia, destacadas dentro de uma 

fatura PDF para aquela Nota Fiscal específica. 

3.1.4.18.33 Descrição Composição Analítica (nome da tabela de composição 

parametrizada pelo administrador, caso seja o caso de identificação 

de repetição - filha ou não vinculada a Master); 

3.1.4.19 Deverá possuir módulo WEB de captura junto a scanner local, operado 

através de navegador, não requerendo instalação de softwares locais, à exceção 

de um plug-in básico e com instalação automática pelo navegador, que deverá 

reconhecer o (s) driver(s) no mínimo tipo TWAIN ligados a scanner plugado ao 

computador local; 

3.1.4.20 O referido módulo de captura WEB, deverá permitir, simultaneamente, 

a visualização da imagem digitalizada (mínimo de 70% da imagem, 
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aproximadamente) e a tela de indexação de tipologia e metadados de 

indexação do documento para efetivar a gravação do documento; 

3.1.4.21 O referido módulo de captura WEB deve ser capaz de, no mínimo: 

3.1.4.21.1 Capturar em modo single ou multi-page, assim como inserir ou 

adicionar páginas durante a mesma operação de captura; 

3.1.4.21.2 Definir se o documento será gerado, no mínimo, em PDF, TIF ou 

JPEG; 

3.1.4.21.3 Ser capaz de alterar as principais variáveis do driver, como 

compressão, tipo de cor, brilho e contraste;  

3.1.5 GESTÃO DOCUMENTAL DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS: 

3.1.5.1 Deverá permitir personalização da identidade visual da CONTRATANTE, pelo 

menos marca e padrões de cores; 

3.1.5.2 Deverá respeitar padronização de cores, tamanhos e nomenclaturas nos textos, 

botões, ícones e itens de navegação em todos os módulos da solução; 

3.1.5.3 Deverá permitir o uso de assinatura digital na interface web e em dispositivo 

mobile, por unidade documental ou em lotes, com certificado digital em 

conformidade com o ICP-Brasil; 

3.1.5.4 Deverá permitir a utilização de assinatura digital de documentos através do 

padrão ICP-Brasil adicionado de carimbo do tempo de ACT (Autoridade de 

Carimbo do Tempo), em especial através da utilização de certificados digitais 

tipo A1 – armazenados em servidor e configurados junto ao sistema de forma 

vinculada a cada usuário; 

3.1.5.5 Deverá permitir a configuração do sistema para assinatura digital de 

documentos individuais, junto à interface web, restringindo aos requisitos de 

segurança do usuário logado para assinatura automática e em lotes de 

documentos pendentes; 

3.1.5.6 Deverá assinar digitalmente, o formato de arquivo PDF; 

3.1.5.7 Deverá adicionar a imagem de carimbo, ao final do documento, no mínimo, com 

a data e hora da assinatura, com os dados dos assinadores do documento, com 

número único de autenticação da instituição, e com o endereço no formato 

HTTPS de serviço de autenticação de documentos assinados pela instituição; 
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3.1.5.8 Deverá possuir mecanismo (website baseado em protocolo HTTPS) de validação 

da autenticidade de documentos assinados digitalmente, onde um consumidor 

externo de posse do documento assinado possa conferir a legalidade da 

assinatura posta no documento; 

3.1.5.9 Deverá permitir no processo de autenticação, o controle de acesso através de 

regras, baseadas em níveis hierárquicos e ser único entre a solução e a rede 

corporativa - logon único e simplificado, utilizando, no mínimo, as tecnologias 

LDAP e Ms-Active Directory”; 

3.1.5.10 Deverá permitir que privilégios específicos e autorização de acesso a campos 

(metadados) específicos possam ser atribuídos a usuários e/ou grupos de 

usuários; 

3.1.5.11 Deverá possuir registros históricos de utilização da solução contendo toda e 

qualquer operação realizada pelos usuários, registrando informações 

manipuladas (estados anteriores e atuais de modo comparativo) e permitir, 

também, a consulta desses registros por usuários com perfil e permissões 

adequadas; 

3.1.5.12 Deverá disponibilizar rotinas para armazenar e gerenciar (incluir, alterar, excluir 

e pesquisar) a documentação e seus respectivos metadados; 

3.1.5.13 Deverá possibilitar o controle de documentos com classificação quanto ao sigilo 

de informações e a visualização apenas de documentos e metadados do software 

de interesse da área e do usuário; 

3.1.5.14 Deverá possuir recursos para que campos de uma tela de indexação sejam 

preenchidos automaticamente em função de outros digitados, incluindo a 

definição de campos que não serão editáveis, apenas descritivos da chave 

anterior escolhida; 

3.1.5.15 Deverá possuir recurso de Tela Pop-up para pesquisa de valores de campos, 

mostrando além da informação específica, outros campos para pesquisa e 

escolha; 

3.1.5.16 Deverá disponibilizar rotinas para armazenar e gerenciar (incluir, alterar, excluir 

e pesquisar) a documentação física e eletrônica e seus respectivos metadados; 
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3.1.5.17 Deverá permitir que os usuários armazenem e indexem arquivos de extensões:  

DOC, DOCX, RTF, PDF, XSL, XLSX, TXT, PPT, PPTX, PPS, HTM, HTML, TXT, TIF, TIFF, 

PNG, JPG, JPEG, BMP e GIF; 

3.1.5.18 Deverá permitir o controle do histórico de versões dos documentos, sem limites 

de quantidade, com registro de informações de quem gerou a versão, o que foi 

modificado e quando ocorreu a nova versão do documento; 

3.1.5.19 Deverá impedir que os usuários efetuem mudanças nas versões antigas de 

documentos; 

3.1.5.20 Deverá permitir que os usuários escolham entre criar uma nova versão ou criar 

um novo documento (mesmo que seja outra classificação ou armazenamento), 

quando for salvar um documento existente na solução; 

3.1.5.21 Deverá permitir agrupamentos de documentos a critério do usuário. 

Agrupamento é a junção de documentos (2 ou mais, sem limites de quantidade) 

com características similares; 

3.1.5.22 Deverá permitir a parametrização de metadados para classificar os documentos 

de forma hierárquica, sem limites de divisões e subdivisões; 

3.1.5.23 Deverá permitir a utilização de listas de opções em cada metadado - sejam listas 

estáticas ou dinâmicas recuperadas em meios externos, cujo objetivo será 

acelerar e padronizar a indexação dos documentos; 

3.1.5.24 Deverá oferecer pesquisa pelo texto/conteúdo do documento; 

3.1.5.25 Deverá permitir a pesquisa nos metadados e no conteúdo de cada documento, 

inclusive em imagens digitalizadas, através de sequência de caracteres, busca 

booleana e insensibilidade a acentos numa única interface; 

3.1.5.26 Deverá permitir a parametrização das ações de inclusão, alteração, exclusão de 

metadados sem limites de quantidade e sua utilização como atributo do registro 

de cada documento cadastrado; 

3.1.5.27 Deverá garantir que não haja duplicidade de documentos e que as visualizações 

possam ser realizadas simultaneamente por mais de um usuário; 

3.1.5.28 Deverá permitir a importação automática de uma pasta do sistema operacional 

com os seus respectivos arquivos; 

3.1.5.29 Deverá permitir exportar os relatórios existentes, pelo menos, para os formatos 

pdf, xls e xlsx. 
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3.1.5.30 Deverá permitir que os usuários definam documentos digitais baseados em 

metadados de um determinado documento. Os parâmetros serão definidos 

durante a execução do projeto de implantação da solução ECM; 

3.1.5.31 Deverá permitir a criação de formatos especiais ou máscaras para valores 

numéricos, alfanuméricos e sequenciais (automáticas) em todos os metadados da 

solução; 

3.1.5.32 Deverá permitir permissões condicionais de acordo com o valor do metadado 

do documento; 

3.1.5.33 Deverá permitir que sejam atribuídos a usuários, grupo de usuários ou perfis, 

privilégios e autorização de acesso a documentos, registros e processos. 

3.1.5.34 Deverá controlar o acesso aos documentos, registros e processos por meio de 

regras baseadas em níveis hierárquicos de segurança. 

3.1.5.35 Deverá efetuar registros (trilhas de auditoria) para auditorias por meio de 

acessos por usuários com perfil definido, registrando pelo menos: usuário, hora, 

data, ação e detalhamento da ação; 

3.1.5.36 Deverá permitir a pesquisa de documentos por tipo de documentos e 

metadados (valores simples ou campos baseados em cadastros) em que o usuário 

possua acesso; 

3.1.5.37 Deverá permitir a pesquisa de documentos por metadados pré-definidos para 

pesquisa, incluindo a especificação prévia de quais devem possuir intervalos de 

valores iniciais e finais, e apresentando calendário de apoio para escolha de datas; 

3.1.5.38 Deverá permitir a pesquisa de documentos diferenciando ou não 

maiúsculas/minúsculas, caracteres coringas e somente a última versão; 

3.1.5.39 Deverá permitir a pesquisa de documentos por conteúdo (pesquisa textual 

baseado em OCR); 

3.1.5.40 Deverá permitir a pesquisa de documentos utilizando expressões combinadas 

nos critérios “AND” e “OR”; 

3.1.5.41 Deverá permitir a montagem dinâmica da árvore de pastas de acordo com os 

privilégios de acesso do usuário, omitindo as pastas em que o mesmo não possua 

acesso; 
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3.1.5.42 Deverá fazer consulta direta a subtipos documentais com mecanismo de 

abertura automática de todo o processo em que está inserido, bem como de 

botão ou link de acesso rápido ao processo por inteiro; 

3.1.5.43 Deverá permitir a configuração das telas de pesquisas, recuperação dos  

documentos de forma customizada por grupo ou perfil de usuário, através de 

botões ou atalhos, que representem cada tipo documental existente e 

configurado para acesso rápido a esse conjunto de usuários, previamente 

configurando quais metadados serão solicitados para pesquisa em cada caso, e 

permitindo ainda que nenhum metadado seja solicitado, ou seja, que o critério 

de pesquisa (valores dos metadados) tenham sido previamente configurados pelo 

usuário administrador do sistema, e passíveis de serem alterados pelo usuário 

final no momento da consulta, representando, em ambos os casos, formas de 

consulta rápida aos usuários finais, em especial a usuários externos à organização, 

onde a facilidade de acesso torna-se essencial; 

3.1.5.44 Permitir pesquisa integrada que combine as seguintes possibilidades 

(simultâneas) de tipos de pesquisa na mesma tela web de seleção de parâmetros: 

3.1.5.44.1 Por período (entradas e atualizações de documentos); 

3.1.5.44.2 Tipologia específica ou em todas as tipologias; 

3.1.5.44.3 Para todas as tipologias, permitir a pesquisa por campos/metadados 

que sejam comuns a mais de uma tipologia com mesmo nome e tipo de 

dado; 

3.1.5.44.4 Pesquisa Textual; 

3.1.5.44.5 Status de OCR (pendentes, não pendentes ou ambos); 

3.1.5.44.6 Somente documentos da lista de atividades do usuário no workflow ou 

não considerar isso; 

3.1.5.44.7 Pesquisa em profundidade (aplicar a consulta sobre o conjunto de 

documentos da consulta anterior – refinamento de busca); 

3.1.5.44.8 Permitir pré-visualizar a imagem lado a lado com os parâmetros 

mantendo, no mínimo, 70% da imagem visível em sentido vertical;   

3.1.5.45 Deverá possuir modelos (templates) com código fonte aberto, para busca de 

cadastros ou movimentações de informações de sistemas legados através de 

Webservice e troca de arquivos XML de consulta e retorno, e inserindo dados 
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junto ao repositório do sistema de ECM que serão utilizados para complementar 

metadados e mesmo consistência de informações capturadas por OCR / Código 

de Barras; 

3.1.5.46 Deverá possuir modelos (templates) com código fonte aberto para recuperação 

de dados nos sistemas legados através de visões (views em bancos de dados) - 

respeitando as premissas de SGBD; para inserção e complementação de 

metadados ou consistência de informações obtidas por OCR ou Código de Barras; 

3.1.5.47 Deverá permitir a consulta e visualização de documentos por sistemas legados, 

consumindo simples recursos web baseados em URL, com protocolo HTTP/HTTPS; 

3.1.5.48 Deverá permitir consultas e visualizações de documentos por meios externos, 

através de serviços web (Webservice) baseados em trocas de mensagens padrão 

XML com conteúdo criptografado; 

3.1.5.49 Deverá permitir a criação de estrutura hierárquica de cofres (vaults) e pastas em 

número ilimitado de níveis (subpastas); 

3.1.5.50 Deverá possuir interface de apresentação de documentos e atividades 

contendo, no mínimo, as seguintes informações:   

3.1.5.50.1 Nome do documento ou atividade; 

3.1.5.50.2 Etapa atual do fluxo (para atividades); 

3.1.5.50.3 Data de criação do documento ou atividade (no formato dd/mm/yyyy 

hh24:mi); 

3.1.5.50.4 Data de última atualização do documento ou atividade (no formato 

dd/mm/yyyy hh24:mi); 

3.1.5.50.5 Demais usuários participantes do processo (para atividades); 

3.1.5.50.6 Data final de execução da atividade (prazo no formato dd/mm/yyyy 

hh24:mi); 

3.1.5.50.7 Data de início de fluxo e da etapa atual (no formato dd/mm/yyyy 

hh24:mi); 

3.1.5.50.8 Papel do usuário na referida etapa (participante, gestor, consulta); 

3.1.5.50.9 Nome do tipo documental ou processo de workflow, tamanho, 

extensão de documentos e versão do documento; 

3.1.5.51 Deverá permitir a configuração por usuário (login) ou perfil (grupo de usuários) 

das informações do item anterior, alterando a ordem e a própria visibilidade ou 
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não da informação, assim como especificando o tamanho proporcional das 

informações (colunas) em tela; 

3.1.5.52 Deverá possuir interface web contendo, no mínimo, em uma mesma 

visualização, áreas, quadrantes ou partes, conforme a arquitetura do software, 

que contenha: 

3.1.5.52.1 Informações da árvore de navegação de pastas; 

3.1.5.52.2 Lista de documentos de uma pasta ou oriundos de consulta; 

3.1.5.52.3 Metadados referentes ao documento clicado; 

3.1.5.52.4 Pré-visualização de documentos, no mínimo, de tipos imagem e PDF, 

em formato HTML5; 

3.1.5.52.5 Botões ou links de tomadas de decisão de fluxos; 

3.1.5.52.6 Chamadas de análises básicas de fluxos, como listagem textual do 

andamento histórico do fluxo e visualização gráfica do mesmo; 

3.1.5.52.7 Chamada de Lista de Participantes de fluxo para sua eventual alteração. 

3.1.5.53 Deverá possuir interface web com capacidade de ajustar os tamanhos 

proporcionais das áreas descritas no item anterior de forma a clicar nas bordas 

das janelas e arrastar com o mouse para tornar os tamanhos de acordo com a 

necessidade de trabalho do usuário em cada momento específico 

3.1.5.54 Deverá possuir interface web, com as seguintes funcionalidades operacionais: 

3.1.5.54.1 Consulta ou pesquisa de documentos estruturados, expandindo um 

processo com acessibilidade a seus documentos filhos, ou a partir da 

localização de um documento filho visualizar todo o processo com 

apenas um clique; 

3.1.5.54.2 Download de um documento específico, ou download de uma lista de 

documentos selecionados, incluindo download de tipos de documentos 

estruturados (capas de processos), com todo o seu conteúdo interno de 

subtipos documentais; 

3.1.5.54.3 Visualização maximizada (tela inteira) de documentos imagens e PDF, 

em formato HTML5; 

3.1.5.54.4 Envio de e-mails a partir de documentos selecionados; 

3.1.5.54.5 Edição dos conteúdos de metadados dos documentos, considerando os 

privilégios do usuário; 
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3.1.5.54.6 Eliminação de documentos, considerando os privilégios do usuário, 

incluindo eliminação em cascata de documentos internos (subtipos) de 

processos; 

3.1.5.54.7 Assinatura digital padrão ICP-BRASIL individual de documentos; 

3.1.5.54.8 Alteração de senhas, desde que não esteja sendo utilizada senha 

integrada (MS-Active Directory/LDAP); 

3.1.5.54.9 Upload de documentos digitais, selecionando o arquivo junto ao 

sistema operacional do usuário, identificando o tipo documental, 

preenchendo os metadados necessários e arquivando o documento 

junto ao repositório de documentos em banco de dados relacional; 

3.1.5.55 Deverá permitir a configuração por tipo documental sobre aceitação de 

versionamento para tipos documentais específicos; 

3.1.5.56 Deverá permitir a escolha de quais metadados de um tipo documental 

compõem a chave de versionamento do documento, a ser gerada de forma 

automática pelo sistema, quando um novo tipo documental for criado; 

3.1.5.57 Deverá permitir o controle de check-out / check-in de documentos; 

3.1.5.58 Deverá permitir consultar somente a última versão de um documento ou 

consultar as versões históricas; 

3.1.5.59 Deverá controlar o status do documento - em elaboração ou revisado - para 

garantir que a última versão seja sempre um documento existente, mesmo 

que em elaboração; 

3.1.5.60 Deverá possuir Workflow específico para aviso automático aos usuários 

previamente configurados a respeito de documentos com validade expirada; 

3.1.5.61 Deverá permitir o armazenamento de metadados e documentos dentro do 

repositório de banco de dados da solução; 

3.1.5.62 Deverá armazenar separadamente metadados e os conteúdos dos 

documentos, utilizando-se de áreas de armazenamento distintas (bancos de 

dados e/ou sistemas de arquivos); e controlar o consumo máximo de cada 

área, gerando alertas administrativos. O armazenamento das imagens 

digitalizadas deverá ser dentro de banco de dados para garantir o desempenho 

na sua recuperação; 
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3.1.5.63 Permitir a captura automática de XML’s emitidos de NFe (Nota Fiscal 

eletrônica – padrão federal), NFSe (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) e CTe 

(Conhecimento Eletrônico de Transportes), através de certificados digitais da 

CONTRATANTE e de forma automática, como robôs de busca de tais 

documentos sobre webservices disponibilizados pelos fiscos estaduais/federal 

ou ainda Prefeituras; 

3.1.5.64 Permitir, para NFe e CTe, armazenar apenas o XML, e, em caso de visualização, 

gerar o PDF da DANFE/ DACTE de forma on-line, em formato PDF. 

3.1.5.65 Permitir, para NFSe, armazenar o link de visualização da nota de serviço para 

a Prefeitura Municipal de Nova Lima que dispõem do serviço de consulta on-

line da Nota Fiscal.  

3.1.5.66 Permitir, para NFSe, padronizar o armazenamento do XML referente as Notas 

de Serviço no formato do XML ABRASF, uma vez que existem diversos 

formatos de XML desse documento no Brasil, opcionalmente, armazenando o 

formato original da Prefeitura Municipal de Nova Lima do emitente também. 

3.1.5.67 Permitir consultar as NFe, NFSe e CTe através do número da 

nota/conhecimento, data de emissão, CNPJ e nome do emitente, CNPJ do 

destinatário, valor, data do vencimento do pagamento (para 1 data única), 

número da ordem de compra 

3.1.5.68 Permitir armazenar, para NFe e CTe, o número e data de autorização pela 

SEFAZ estadual do emitente, e o status da Nota Fiscal após 24hs de sua 

emissão (autorizada ou cancelada). 

3.1.5.69 Permitir para NFSe, parametrizar os Estados e Municípios e fornecedores 

(CNPJ) a serem capturados. Uma vez parametrizadas essas origens, o motor de 

busca deverá ser capaz de fazer as buscas continuamente e manter as capturas 

atualizadas 

3.1.5.70 Permitir, para municípios e padrões de NFSe que não permitam a captura 

somente com dados pré-definidos da CONTRATANTE e/ou do município e/ou 

do fornecedor, mas cujos dados sejam variáveis em função dos e-mails 

recebidos a cada Nota Fiscal da Prefeitura Municipal de Nova Lima, monitorar 

uma conta de e-mail específica da CONTRATANTE destinada a essa finalidade 

e identificar automaticamente e-mails e suas variáveis de informações que 
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permitam então a busca da referida Nota Fiscal junto ao referido webservice 

do fisco municipal. 

3.1.5.71 Permitir automatizar a gestão das NFSe de acordo com a realidade da 

diversidade de municípios de fornecedores existentes. 

3.1.5.72 Permitir a exportação dos documentos fiscais capturados eletronicamente em 

formato XML e/ou dados de indexação, no formato ABRASF, em formato TXT 

ou XML, para integração do lançamento das notas de entrada junto aos 

sistemas da CONTRATANTE 

3.1.5.73 Deverá possuir recurso especializado em capturar mensagens eletrônicas (e-

mails) junto às caixas postais definidas pela CONTRATANTE, através dos 

protocolos POP3 ou IMAP, sendo parametrizável em termos de 

reconhecimento de padrões de assuntos e conteúdo da mensagem, 

classificando e indexando automaticamente o tipo documental e seus 

metadados; 

3.1.5.74 Deverá apresentar indicadores de desempenho contendo análises históricas 

relacionadas aos tipos documentais, documentos, processos e usuários, em 

interface web parametrizável, com gráficos dinâmicos e automáticos. 

3.1.6 GESTÃO DE PROCESSOS: 

3.1.6.1 Deverá contemplar funções de workflow para automatizar os processos, 

atividades e tarefas, considerar aprovações, condições, envio de documentos, 

registros, criação de formulários, listas de conferência (checklist) para realizar 

trâmites de um processo, dar continuidade ao trâmite e finalizá-lo. Entende-se 

por workflow a sequência de tarefas necessárias para atingir a automação de 

processos de negócio, incluindo gatilhos para iniciar e dar prosseguimento aos 

eventos que serão definidos durante a execução do projeto de implantação da 

solução.  

3.1.6.2 O workflow deve ser totalmente integrado ao módulo documental, de forma 

que os documentos referentes a um fluxo de trabalho possam ser visualizados 

na execução da tarefa; 

3.1.6.3 Deverá disponibilizar interface para criação, modelagem e revisão dos fluxos de 

processos de maneira parametrizável pelo usuário; 



 

49 
  

3.1.6.4 Deverá permitir parametrização a inclusão, alteração, exclusão de metadados e 

sua utilização como atributo do registro de cada fluxo cadastrado; 

3.1.6.5 Deverá permitir a apresentação gráfica do workflow, tanto em tempo de 

administração, para visualizar o fluxo configurado (prototipação de fluxos), 

quanto em tempo de execução, para acompanhar o realizado até o momento 

do fluxo; 

3.1.6.6 Permitir controlar suas próprias tabelas de feriados e finais de semana para o 

estabelecimento de prazos em dias úteis, assim como permitir o controle de 

turnos de trabalho dos operadores, suas efetivas presenças em cada data / 

turno, e realizar atividade de balanceamento de carga entre operadores com 

mesmo perfil, para etapas configuradas com este tipo de comportamento; 

3.1.6.7 Deverá permitir que o sistema envie avisos automáticos por e-mail quando: 

surgir uma nova tarefa, surgir uma nova versão de documento, houver 

pendências, ocorrer movimentações e eliminações e finalizar prazos de 

documentos e tarefas; 

3.1.6.8 Deverá controlar o tempo de duração das tarefas do workflow; 

3.1.6.9 Permitir que usuários compartilhem comentários quando participarem de 

fluxos de workflow; 

3.1.6.10 Permitir parametrizar acessos a outras bases de dados, que são 

executados a partir dos tipos de documentos envolvidos; 

3.1.6.11 Permitir configurar diferentes fluxos de workflow por tipo de 

documento, incluindo: 

3.1.6.11.1 Definir início automático de fluxo baseado na criação do documento; 

3.1.6.11.2 Definir início automático de fluxo baseado no vencimento de 

metadados tipo data; 

3.1.6.11.3 Visualizar graficamente o fluxo parametrizado ou em execução, 

incluindo: 

3.1.6.11.3.1 Cores para atrasado, antecipado ou sem controle de prazo; 

3.1.6.11.3.2 Informação de usuários participantes e horários de participação; 

3.1.6.12 Permitir configurar diferentes ações por etapa de fluxo de workflow; 

3.1.6.13 Possuir configuração de chamadas de aplicativos externos a cada etapa 

do fluxo; 
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3.1.6.14 Permitir criar regras de distribuição automática de atividades baseado 

em proporção de filas entre os usuários habilitados a um determinado perfil ou 

etapa de processo; 

3.1.6.15 Permitir que cada “documento” ou “entrada” de workflow, seja tratado 

como um documento estruturado (pai ou processo) que possa conter subtipos 

documentais como qualquer tipo documental do software de ECM, com 

mecanismos de segurança; 

3.1.6.16 Possuir módulo de elaboração eletrônica de documentos PDF através de 

templates em Ms-Office contendo variáveis/marcações de informações a serem 

substituídas automaticamente por metadados do documento, bem como 

associar a referida geração a uma determinada etapa do fluxo para ser 

executado. 

3.1.6.17 Disponibilizar módulo de indicadores de performance e dados de 

workflow, através de relatório parametrizável em interface web e também 

através de gráficos dinâmicos e automáticos (painel de indicadores), sobre 

informações acumuladas ou evolução ao longo de períodos configuráveis, 

fazendo comparativos entre fluxos, etapas, usuários, atividades pendentes, 

atividades executadas, no prazo ou fora do prazo; 

3.1.7 GESTÃO DA SEGURANÇA: 

3.1.7.1 Deverá possuir integração com MS-AD (Microsoft Active Directory) e Open 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) para validação de credenciais, 

bem como para cadastramento automático de usuários (login) junto ao 

repositório da solução de gestão documental; 

3.1.7.2 Deverá permitir o cadastramento de perfis para agrupamento de usuários, 

definindo relações múltiplas de pertencimento e garantindo níveis de 

relacionamento com: cada pasta e subpasta, tipo e subtipo documental, valores 

de metadados dos documentos e ações; 

3.1.7.3 Deverá permitir as seguintes definições de segurança: 

3.1.7.3.1 Tamanho mínimo de senha; 

3.1.7.3.2 Bloqueio de senha igual ao próprio login; 

3.1.7.3.3 Timeout (em número de dias) de expiração e aviso de expiração de 

senhas; 
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3.1.7.3.4 Controle de número retroativo de senhas anteriores que não podem 

ser repetidas; 

3.1.7.3.5 Número máximo de tentativas de acesso diárias para bloqueio de 

acesso do referido login; 

3.1.7.3.6 Armazenamento de senhas em formato criptografado; 

3.1.7.3.7 Recurso de “lembrar senha” junto ao navegador utilizado. 

3.1.7.4 Deverá permitir o armazenamento de senhas de acesso em formato 

criptografado, quando necessárias em arquivos externos ao repositório, como 

arquivos de inicialização e operação do sistema web, e de serviços ou 

webservices envolvidos na operação (arquivos texto, XML, .INI); 

3.1.7.5 Deverá permitir as especificações de segurança por tipo documental (tipo de 

documento pai, ou capa de processo), aplicando-as aos subtipos documentais 

(filhos ou internos ao processo; 

3.1.7.6 Deverá prover toda a proteção lógica e física necessária ao ambiente, em 

conformidade com as normas e frameworks que tratam o tema segurança da 

informação; 

3.1.7.7 Deverá fornecer relatórios mensais de segurança para a CONTRATANTE ou 

sempre que solicitado. 

3.2. Serviços de Captura da imagem com OCR de Documentos, processamento e organização 

de informações arquivísticas com Certificação Digital e Carimbo do Tempo ACT/ICP  

Consiste no processo de captura da imagem com OCR, sendo imprescindível o uso dos 

instrumentos de gestão documental, tais como os Planos de Classificação Documental, Tabela 

de Temporalidade e Destinação de Documentos, Tipologia de Documentos, indexador etc. 

 O processo de captura deverá ser integrado com o serviço de gerenciamento de conteúdo 

(ECM) a fornecido e que possibilite o completo gerenciamento documental, para pesquisa, e 

consultas. 

Os serviços de captura da imagem com OCR de documentos deverão ser realizados nas 

instalações da CONTRATANTE. 

A ferramenta de Carimbo do Tempo é necessária para registrar e envelopar o documento 

digitalizado, inserindo no arquivo data e hora oficiais adquiridas por intermédio de relógio oficial 

do governo brasileiro. 
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Cada assinatura digital realizada através da solução, deverá possuir o equivalente carimbo do 

tempo ICP-BRASIL de forma a garantir sua tempestividade e atender ao padrão brasileiro de 

assinaturas digitais. 

Todas as assinaturas digitais realizadas devem possuir o respectivo carimbo do tempo ICP-

BRASIL emitido por uma ACT (Autoridade de Carimbo do Tempo) para garantir sua 

tempestividade. 

Deve ter suporte à Certificado Digital padrão ICP-Brasil, permitindo autenticação, assinatura, 

verificação de assinatura e carimbo de tempo. 

3.2.1 Serviços de Processamento e Organização de Informações Arquivísticas 

A metodologia a ser adotada deve permitir a Prefeitura Municipal de Nova Lima uma gestão 

eficiente e eficaz dos seus ativos informacionais garantindo que os documentos e 

informações estejam disponíveis para os usuários, respeitando os níveis de acesso, 

garantindo a confidencialidade, integridade e disponibilidade da mesma.   

A referida metodologia deve ser suportada pelos seguintes instrumentos de gestão de 

documentos e informações: 

• Diagnóstico Situacional; 
• Política Documental Corporativa; 
• Plano de Classificação de Documentos; 
• Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos – TTDD; 
• Plano de Arquivo; 
• Procedimentos Operacionais; 
• Vocabulário Controlado; 
• Auditorias de Gestão Documental. 

 

3.2.2 Detalhamento dos Serviços de Processamento e Organização de Informações 

Arquivísticas 

3.2.2.1 ETAPA 1 -> Diagnóstico situacional realizar o levantamento e a análise do 

cenário atual de gestão de documentos para geração do diagnóstico: 

▪ Para o início do projeto a CONTRATADA deve realizar reunião com a equipe da 
Prefeitura com o objetivo de levantar informações para o planejamento das 
atividades.  

▪ A CONTRATADA será responsável por conduzir reuniões, elaborar relatórios e 
realizar estudos e análises. 
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▪ Conhecer e entender o funcionamento da Prefeitura em relação aos processos 
de trabalho e processos documentais. 

▪ A CONTRATADA deve realizar pesquisas individuais e coletivas, presenciais e/ou 
por meio eletrônico, junto as áreas da Prefeitura, resguardando o sigilo das 
informações. 

▪ Consultar e examinar os documentos oficiais como o estatuto e o regimento 
interno para identificação da estrutura, das funções e das atividades 
desenvolvidas na instituição, com o objetivo de entender o contexto da produção 
documental. 

▪ Mapear os documentos gerados e recebidos em cada processo, analisando o 
fluxo de informações que permeiam a organização, permitindo verificar o 
momento em o documento é produzido internamente, sua tipologia, por quais 
Unidades o documento tramita e qual a sua importância operacional. 

▪ Analisar a estrutura organizacional relativo às normas e padrões corporativos. 

▪ Conhecer o atual ambiente de TI da Prefeitura. 

▪ Identificar tecnologias e funcionalidades sistêmicas para este projeto, utilizando 
as ferramentas disponíveis na Prefeitura. 

▪ Efetuar o levantamento das informações e dados necessários para a elaboração 
do projeto, identificando os fatores críticos e estabelecendo os medidores de 
sucesso. 

▪ Analisar os dados coletados e elaborar o Diagnóstico da situação atual. 

3.2.2.2 ETAPA 2 -> Elaborar uma Política Documental Corporativa: 

A política de Gestão Documental Corporativa deve estabelecer diretrizes e princípios 

globais, válidos para todos órgãos, no que tange às iniciativas de gestão documental. 

Deve possibilitar a Prefeitura, manter-se eficiente do ponto de vista gerencial, em 

conformidade com as diretrizes, requisitos e normas de autoridades governamentais.  

Regular o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, 

tramitação, uso, avaliação e armazenamento de documentos em fase corrente e 

intermediária, sejam em meio físico, eletrônico ou digital. 

Principais atividades a serem realizadas nesta etapa: 

▪ Mapear os requisitos estratégicos para a gestão de documentos junto à equipe da 
Prefeitura Municipal de Nova Lima e em consonância com os princípios e políticas do 
mesmo. 

▪ Conhecer a estratégia de negócio no qual os documentos estão submetidos. 

▪ Identificar os fatores considerados críticos pela Prefeitura Municipal de Nova Lima. 
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3.2.2.3 ETAPA 3 -> Elaborar Plano de Classificação de Documentos, Plano de Arquivo, 

Procedimentos Operacionais e Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos - TTDD 

▪ A estrutura do Plano de Classificação da Prefeitura deve ser definida e/ou revisada 

visando maior integração das informações por meio da categorização e organização 

das mesmas, definição de conceitos e padronização da terminologia utilizada pelas 

áreas envolvidas. Neste contexto, deve-se: 

▪ Analisar os fluxos dos processos e dos documentos associados aos processos 
da área, visando o levantamento dos assuntos aos quais cada documento se 
refere, seus sinônimos, homônimos e relacionamento entre os diversos tipos 
documentais e assuntos levantados; 

▪ Elaborar a estrutura hierárquica do Plano de Classificação de acordo com as 
diretrizes do CONARQ; 

▪ Definir os relacionamentos entre os termos; 

▪ Descrever as notas de escopo de termos homônimos; 

▪ Controlar o vocabulário dos termos escolhidos para estrutura hierárquica; 

▪ Determinar o prazo de guarda, os critérios para a digitalização, eliminação ou 
o recolhimento do documento; 

▪ Detalhar o Plano de Arquivo, Plano de Classificação e Procedimentos 
Operacionais; 

▪ Validar o Plano de Arquivo, Plano de Classificação e Procedimentos 
Operacionais; 

▪ Elaborar relatórios com a indicação de documentos que podem ser 
eliminados considerando as orientações técnicas de gestão documental, 
prazos legais de guarda e normas internas; 

▪ Separar e identificar os documentos que podem ser descartados (destruídos). 

3.2.2.4 ETAPA 4 -> Elaborar Vocabulário Controlado: 

Trata-se de um instrumento utilizado na área da Ciência da Informação para facilitar e 

incrementar a recuperação da informação tendo em vista que a normalização 

terminológica dos vocabulários de indexação permite uma maior precisão na pesquisa 

documental. 

A utilização desse instrumento permitirá que os termos utilizados na indexação 

coincidam com os termos de recuperação da informação (linguagem natural).  

A construção e manutenção de um vocabulário controlado é uma prática extremamente 

especializada. Para execução destas tarefas, deve-se considerar as normas 
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internacionais (AINSI NISO Z39-50 e ISO25965). 

 

3.2.2.5 ETAPA 5 -> Auditoria periódica: 

▪ Auditar a metodologia de Gestão de Documentos e Informação implantado nas áreas; 

▪ Avaliar periodicamente os instrumentos de Gestão de Documentos e Informação 

existentes; 

▪ Avaliar periodicamente os arquivos mantidos nas áreas; 

▪ Acompanhar o crescimento quantitativo e qualitativo da Prefeitura Municipal de 

Nova Lima; 

▪ Gerar relatórios de “conformidade ou não conformidade” dos serviços realizados com 

os requisitos especificados e da eficácia do Projeto de Gestão Documental quanto ao 

atendimento dos objetivos especificados; 

▪ Identificar os pontos a serem melhorados. 

3.2.3 Serviços de Captura da imagem com OCR de Documentos 

Os documentos deverão ser digitalizados e armazenados diretamente na solução de 

ECM fornecida pela CONTRATADA, sendo que o processo deverá consistir das seguintes 

fases: 

3.2.3.1 Preparação 

Essa é a fase em que os documentos são preparados para o processo de captura da 

imagem com OCR. Nesta fase deverão ser realizadas as seguintes tarefas: 

a) Transporte dos documentos para o local disponibilizado pela CONTRATANTE, caso 

seja necessário. 

b) Organização da massa documental;   

c) Recuperação/restauração e higienização do acervo; que compreende a higienização 

mecânica e eventualmente química do acervo, por profissionais devidamente 

qualificados, com fornecimento dos materiais necessários e EPISs, se necessário, 



 

56 
  

para expurgo de pragas e fungos, de modo que o acervo possa ser conservado e 

manuseado sem riscos para os usuários; 

d) Preparação dos documentos, que compreende a retirada de grampos, verificação 

de partes dobradas, amassadas, rasgadas e os documentos são agrupados. 

3.2.3.2 Captura da imagem com OCR 

Nesta fase é feita a configuração do processo de captura da imagem (definição de 

parâmetros de cor, contraste, resolução, entre outros). A captura da imagem deve ser 

em lote e os documentos são lidos pelo scanner gerando arquivos de imagem no 

computador. 

3.2.3.3 Tratamento de imagens 

Tratamento de todas as imagens com correção de ajuste vertical, eliminação de sujeiras 

e páginas em branco e aplicação de filtros para contraste e clareamento de forma a 

manter na imagem digitalizada em plena fidelidade com o original, devendo a 

CONTRATADA digitalizar os documentos quantas vezes forem necessárias para atingir a 

fidelidade dos documentos originais apresentados pela CONTRATANTE, além de 

devolvê-los em seu fiel estado físico, tudo isso sem acréscimo no quantitativo diário 

produzido.  

No caso de folhas recicladas deverá a CONTRATADA utilizar-se de software com 

capacidade para eliminar/descartar/suprimir o fundo. Verificação do tamanho médio do 

arquivo de imagem onde todos os arquivos gerados deverão ser avaliados quanto ao 

seu tamanho e comparados ao tamanho médio definido.  

Os arquivos digitalizados devem possuir no máximo 100k por pagina (em P&B). Existindo 

arquivos com tamanho acima das margens estabelecidas, deverá haver uma checagem 

individual por parte de um operador de qualidade, para que estas exceções sejam 

avaliadas. 

3.2.3.4 Controle de Qualidade 

▪ Cada arquivo indexado deverá obedecer a resolução mínima de 300 dpi, sendo 

que plantas e mapas devem obedecer a resolução mínima de 600 dpi (conforme 

Decreto Federal no. 10.278 de 18 de março de 2020); 
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▪ Conferência das páginas; 

▪ Restabelecimento da encadernação original; 

▪ Conferência dos documentos recebidos para captura da imagem com OCR; 

▪ Devolução dos documentos às respectivas caixas;  

▪ Encaminhamento ao local definido pela Prefeitura. 

3.2.3.5 Fase de Indexação 

O documento deverá ser indexado conforme a identificação existente em sua capa. 

Exportação dos documentos digitalizados e convertidos para arquivos de formato PDF 

(Portable Document Format), contemplando o reconhecimento de caracteres de texto 

nas imagens (OCR) aptos a serem importados para a solução ECM/BMPs utilizado pela 

CONTRATANTE, através do upload do arquivo PDF pesquisável e seus índices. 

3.2.3.6 Assinatura Digital  

Nesta fase o documento recebe a assinatura digital com certificado ICP Brasil do servidor 

da CONTRATANTE responsável pelo documento. Em seguida, o documento recebe a 

assinatura digital com certificado ICP Brasil do responsável pela empresa digitalizadora. 

Todas as assinaturas devem possuir o respectivo carimbo do tempo emitido por uma 

ACT (Autoridade de Carimbo do Tempo). 

3.2.3.7 Carga no Sistema 

Para finalizar o serviço, os documentos serão gravados diretamente no servidor com a 

base de dados da CONTRATANTE, cadastrados na solução fornecida em forma definitiva.  

O software fornecido deverá permitir a livre criação de cópia em mídia externa, sem 

restrição de licença ou número de usuários, gerando as funcionalidades de localização 

dos documentos a serem entregues a terceiros, de interesse da CONTRATANTE, de 

forma que seja possível instalar livremente em outro equipamento e visualizar as 

imagens e suas propriedades de assinatura com o sistema de busca indexada.  

Os documentos originais disponibilizados para captura da imagem deverão ser 

devolvidos ao local de origem no prazo máximo de 20 dias úteis.  
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Caso a CONTRATANTE solicite algum documento que se encontre no local de captura da 

imagem, o documento deverá ser disponibilizado eletronicamente em um prazo 

máximo de 4 horas, a contar do momento da solicitação e o documento original/físico 

deverá ser entregue da sede da CONTRATANTE no prazo de 12 horas. 

3.2.3.8 Software de Captura da imagem com OCR e Tratamento de Imagens 

A CONTRATADA deverá utilizar softwares de captura e processamento de documentos 

para comunicação com o Scanner e controle do processo de linha de produção com as 

seguintes características: 

▪ Definição de brilho e contraste da imagem; 

▪ Definição da resolução (DPI); 

▪ Definição do tamanho do original; 

▪ Controle de seleção de áreas; 

▪ Captura da imagem contínua; 

▪ Captura da imagem em modo Batch; 

▪ Possuir recurso de captura da imagem Duplex; 

▪ Possibilidade de importação de imagens/arquivos eletrônicos pré-existentes em 

modo assistido ou batch; 

▪ Possibilidade de importação de imagens/arquivos eletrônicos, através de 

arquivos no padrão XML, possibilitando a criação automática de “batches” no 

sistema de produção; 

▪ Possibilidade de criação de perfis de captura da imagem específicos para cada 

tipo de documento, conforme os recursos disponíveis no scanner em utilização; 

▪ Suporte a documentos coloridos e em tons de cinza; 

▪ Detectar documentos com baixos níveis de brilho, contraste e nitidez 

possibilitando que os mesmos sejam tratados no momento da detecção do 

problema ou encaminhados automaticamente para uma fila de Controle de 
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Qualidade, possibilitando inclusive que o documento físico não necessite ser 

digitalizado novamente; 

▪ Compatibilidade com scanners que utilizem driver ISIS e TWAIN; 

▪ Permitir a captura remota com transferência dos arquivos via Internet; 

▪ Permitir a visualização de miniaturas do documento de forma configurável, 

visando facilitar a verificação do conteúdo do lote; 

▪ Possibilitar a detecção de páginas faltantes nos documentos com base em 

informações pré- cadastradas de número de páginas no lote, número de páginas 

por documento e números de documentos no lote; 

▪ Alinhamento da imagem; 

▪ Remoção de sujeiras; 

▪ Remoção de sombras; 

▪ Remoção de linhas horizontais e verticais; 

▪ Reparo de caracteres; 

▪ Eliminação/limpeza de bordas pretas/brancas; 

▪ Melhoramento da imagem de zonas previamente definidas; 

▪ Possibilidade de criação de perfis de tratamento de imagem; 

▪ Possuir recurso de drop-out de cor por softwares visando prover um melhor 

reconhecimento de caracteres; 

▪ Detecção automática da orientação do documento, provendo a rotação 

adequada baseada no conteúdo da informação contida no documento; 

▪ Detecção automática da presença de cor no documento, aplicando o formato de 

imagem adequado de cor, tom de cinza ou bitonal; 

▪ Deleção automática de verso em branco com base na detecção de espelhamento 

da frente do documento; 

▪ Possibilidade de indexação automatizada ou manual com dupla digitação; 



 

60 
  

▪ Possibilidade de implementação de dupla digitação independente, ou seja, um 

documento poderá ser indexado por duas pessoas diferentes; 

▪ Leitura de código de barras padrão mercado; 

▪ Possibilidade de leitura de código de barras em quatro diferentes orientações: 

▪ 0º, 90º, 180º e 270º sem a necessidade especificar uma posição fixa no 

documento; 

▪ Leitura de patch codes; 

▪ Definição de Códigos de Barras e páginas separadoras para separação lógica de 

documentos; 

▪ Validação de campos através de banco de dados pré-existentes, sem a 

necessidade de criação de código; 

▪ Verificação do campo indexado; 

▪ Possuir recurso nativo que possibilite a geração de arquivos PDF pesquisável 

mantendo as características originais do documento; 

▪ Deve permitir a comunicação com scanners de alta produção por interface ISIS e 

TWAIN; 

3.2.3.9 Criação de Fundamento de Pesquisa 

As imagens deverão ser preparadas para que todas as pesquisas atuem sobre todas as 

palavras, letras e números contidos no documento. Os itens de pesquisa previamente 

configurados para documentos deverão ser exibidos na tela do equipamento no 

momento da captura da imagem e capturados diretamente para o software de captura 

de documentos disponibilizado. 

3.2.3.10 Formatação de Imagem 

As imagens deverão ser digitalizadas em formato: PDF; em escala bitonal (preto e 

branco), grayscale (nos casos indicados) ou colorido; com resolução de 300 DPI 

(mínima), ou superior, de acordo com a necessidade; com perfil de captura de cada 

documento na forma definida para cada projeto. 
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3.2.3.11 Armazenamento 

As imagens deverão ser gravadas e armazenadas na solução em nuvem disponibilizada 

pela CONTRATADA. 

3.2.3.12 Controle de Qualidade das Imagens 

A etapa de controle de qualidade das imagens deverá ser responsável pela checagem 

dos resultados obtidos na etapa de captura da imagem dos documentos, avaliando a 

qualidade da imagem capturada, bem como a sequência e integridade dos documentos 

digitalizados. 

A solução de captura deverá permitir o descarte de imagens indesejáveis, tais como 

páginas separadoras e versos em branco, bem como a inserção e atualização de páginas 

nos documentos integrantes do lote em avaliação. 

3.2.3.13 Das integrações, exportações e consultas de sistemas externos 

O sistema deverá possibilitar que outros sistemas legados da CONTRATANTE acessem 

suas funcionalidades para pesquisar ou cadastrar documentos através de WebServices. 

Quando a CONTRATANTE necessitar o sistema deverá permitir exportar todos os 

documentos juntamente com suas classificações e índices de pesquisa. 

Fornecer ao CONTRATANTE quando necessário um usuário e senha para acesso de 

consulta às tabelas do banco de dados juntamente com o dicionário de dados, quando 

solicitado fornecer consultas específicas às tabelas do banco de dados em estrutura de 

View. 

3.2.3.14 Assinatura Digital 

A CONTRATADA ficará a cargo de fornecer a solução de assinatura de documentos 

eletrônicos e digitalizados, em plataforma WEB. 

A ferramenta de Assinatura Digital deverá fazer parte da solução principal ou estar 

integrada entre si e deverão ser complementares em suas funcionalidades; 

Deverá realizar assinaturas digitais de acordo com os formatos padronizados de 

assinatura digital estabelecidos pela ICP-Brasil. 
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Permitir definir um fluxo de assinantes respeitando a ordem e obrigatoriedades. 

A Solução deverá permitir o acompanhamento do fluxo de assinatura de cada 

documento, a fim de identificar o andamento do processo de forma individualizada.  

O acesso à consulta de detalhamento do fluxo de assinaturas deve ser permitido, de 

acordo com a parametrização definida em conjunto com a equipe da Prefeitura., 

podendo ocorrer alterações futuras 

3.3. BACKUP 

3.3.1 A solução deve contemplar definições/procedimentos de segurança para execução 

de rotinas de backup (cópia de segurança) de dados e aplicação a serem adotadas 

pela CONTRATADA que possam garantir a recuperação da solução em caso de 

contingência no prazo máximo de 8 horas.  

3.3.2 A CONTRATADA deve realizar backup, conforme política abaixo:  

▪ Diário: com retenção de 5 cópias 

▪ Semanal: com retenção de 4 semanas 

▪ Mensal: com retenção de 12 meses 

3.4. SUPORTE E MANUTENÇÃO 

3.3.3 A contratada deverá fornecer manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica 

e atualização do software pelo período de 12 (doze) meses a partir da data de sua 

implantação, com possibilidade de renovação. 

3.3.4 As atualizações e manutenções do sistema deverão ser programadas e poderão ser 

realizadas remotamente. 

3.3.5 A CONTRATADA deverá ser representante oficial da solução ofertada, assegurando o 

atendimento por todo o período do contrato. 

3.3.6 Todas as atualizações deverão ser comunicadas previamente ao Departamento de 

Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Nova Lima, através do endereço 

de e-mail que será informado no planejamento da implantação e deverão ser 

acompanhadas de um relatório com informações sobre as mudanças processadas e 

os impactos no ambiente de produção. 

3.3.7 O suporte técnico deverá ser prestado no horário de 8 às 18 horas, de segunda-feira 

a sexta-feira, por técnicos devidamente capacitados e especialistas na solução, 
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através de telefone e/ou e-mail e/ou plataforma própria de abertura de chamados 

para registro, acompanhamento, resolução de problemas e esclarecimento de 

dúvidas, sem gerar custos adicionais para a Administração Pública 

3.3.8 Não haverá limite de quantidade de chamados durante a vigência do contrato; 

3.3.9 Todos os chamados deverão ser tratados em língua portuguesa; 

3.3.10 Deverá ser oferecido suporte presencial, quando a complexidade ou severidade do 

chamado exigir a presença de um técnico no local. 

3.3.11 Os serviços de suporte deverão ser oferecidos através de canal telefônico (local ou 

0800) ou através de e-mail (chamados) no portal de atendimento ou, caso necessário, 

presencialmente; 

3.5. TREINAMENTO E GUIA RÁPIDO PARA USUÁRIO  

3.4.1 A CONTRATADA deverá ministrar treinamento para no mínimo 50 (trinta) usuários-

chave indicados pela CONTRATANTE e também disponibilizar manuais de 

treinamento do sistema, em português, para os servidores usuários do sistema.  

3.4.2 Deverão ser realizados treinamentos técnicos para no mínimo 4 (quatro) servidores 

da Prefeitura, visando capacitá-los nas ferramentas de gerenciamento, controle e 

auditoria da solução. 

3.4.2.1 Os treinamentos para os usuários, mediante agendamento prévio, deverão 

ocorrer no horário compreendido entre as 09h e 17h. A CONTRATADA deverá 

apresentar um plano específico de treinamento, para cada segmento de público-

alvo da CONTRATANTE: Equipe técnica, Equipe administrativa e multiplicadores. 

3.6. MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

3.6.1. A CONTRATADA deverá fornecer quando solicitado pela CONTRATANTE, o número 

de horas especificada na tabela abaixo para personalização da solução fornecida, 

com o intuito de incluir novas funcionalidades/customizações, conforme demanda a 

ser mapeada no decorrer do contrato. 

DESCRIÇÃO UND. QUANTIDADE 

Hora analista para desenvolvimento/customização, 

BPM e criação de workflow 
Hora 15.000 

 

3.7.  ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 
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3.7.1 No Acordo de nível de serviço são definidos os níveis esperados de qualidade da 

prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento, tendo por alicerce 

o princípio da eficiência e suas faces produtividade, economicidade e qualidade. 

3.7.2 Acordo de nível de serviço quanto ao uso do sistema: 

Nível de 

Criticidade da 

Demanda 

Descrição Criticidade 

Tempo Máximo – 

primeiro contato 

(após abertura do 

chamado) 

Tempo máximo para 

solução 

(finalização do chamado) 

Severidade 1 

Paralisação ou falha no 

sistema que possa ocasionar 

prejuízos à CONTRATANTE. 

4 horas úteis 

3 dias úteis 

Severidade 2 

Falha no produto contornável 

com outras ações dentro do 

sistema. 

8 horas úteis 

5 dias úteis 

Severidade 3 
Falha que não impossibilita o 

uso do sistema. 
16 horas úteis 

10 dias úteis 

 

3.7.3 Os indicadores, seus níveis de serviço, bem como a forma com estes impactarão no 

pagamento são os seguintes: 

Indicador 1 

Nome do 
indicador 

Documentos em conformidade 

Objetivo Mensurar o índice de documentos digitalizados satisfatoriamente em cada ordem 
de serviço 

Nível de 
serviço 

95%: 
ótimo 
90 a 
95%: 
bom 
80 - 

90%: 
regular 
<80%: 
ruim 

Índice de 
avaliação (IA) 

IA > 95% = pagamento de 100% (cem por cento) do 
valor Ordem de Serviço; 
IA > 90% e < 95% = a desconto de 1% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; 
IA > 80% e < 90% = a desconto de 3% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; 
IA < 80% = a desconto de 5% sobre o valor da Ordem 
de Serviço; 

 

Indexação do 
resultado 

Páginas digitalizadas 

Instruções de 
coleta 

As ordens de serviços relativas aos documentos fiscalizados e processados serão 
consideradas concluídas satisfatoriamente quando a qualidade dos arquivos 
atender aos requisitos previstos no Termo de Referência, seu processamento e 
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indexação forem feitas corretamente e a integridade física dos documentos for 
mantida, após verificação pela contratante. 
A amostragem será entre 1% a 5% do total de páginas digitalizadas por ordem de 
serviço. 

 

 

Indicador 2 

Nome do indicador Cumprimento do cronograma 

Objetivo Mensurar o tempo de atraso quanto ao uso do sistema 
ou em relação ao cronograma previamente estipulado 
conforme abaixo explicado 

Nível de serviço Para quanto ao uso do sistema 
Severidade 1: um milésimo do valor da licença (valor 
da licença divido por mil) mais as sanções 
administrativas previstas no contrato; 
Severidade 2:  dois milésimos do valor da licença (valor 
da licença divido por dois mil) mais as sanções 
administrativas previstas no contrato; 
Severidade 3: três milésimos do valor da licença (valor 
da licença dividido por três mil) mais as sanções 
administrativas previstas no contrato; 
Para os acordos de níveis de serviços referentes a não 
haverá período carência. 
 
Para as fases de fases de preparação e digitalização 
propriamente dita: 
 
● Até 10 dias: úteis de atraso: pagamento igual a 100% 
do valor referente à Ordem de Serviço; 
● 11 a 15 dias úteis de atraso: pagamento igual a 98% 
do valor referente à Ordem de Serviço; 
● 16 a 20 dias úteis de atraso: pagamento igual a 96 % 
do valor referente à Ordem de Serviço; 
● 21 a 25 dias:  pagamento igual a 94 % do valor 
referente à Ordem de Serviço; 
mais sanções administrativas previstas no contrato 
● 26 a 30 dias: pagamento igual a 92 % do valor 
referente à Ordem de Serviço; 
mais sanções administrativas previstas no contrato 
 

Indexação do resultado Entrega da ordem de serviço no prazo definido no 
cronograma (quer cronograma previsto no contrato 
quer os pactuados pelas partes contratantes e 
contratadas) 

Periodicidade Chamado aberto no que concerne ao uso do sistema 
ou Ordem de Serviço executada no que concerne ao 
serviço 
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Instruções de coleta Para as fases que antecedem a digitalização 
propriamente dita: 
Cumprimento dos cronogramas para as fases de  

1) ETAPA 1 -> Realizar o levantamento e a análise do 
cenário atual de gestão de documentos; 

2) ETAPA 2 -> Elaborar uma política documental 
corporativa; 

3) ETAPA 3 -> Elaborar Plano de Classificação de 
Documentos; 

4) Elaborar Vocabulário Controlado; 

Para as fases de preparação e digitalização 
propriamente dita: 
1º O tempo de execução do serviço será mensurado ao 
final das digitalizações previstas na ordem de serviço; 
2º O cronograma a ser considerado será o último 
aprovado pela contratante. 

 

3.7.4 Não serão aplicados os indicadores e os níveis de serviço nos dois primeiros meses 

de vigência do contrato, nem no primeiro mês após o início do serviço de 

digitalização propriamente dito, de modo que a contratada possa fazer os ajustes 

necessários sem sofrer descontos no pagamento a que faria jus.  

3.8. Planilha Orçamentária 

Lote 

Único 

Captura da imagem com OCR incluindo assinatura digital nas imagens e carimbo do tempo ACT ICP Brasil 

ITEM TIPO DE DOCUMENTO 
CAMPOS DE 

INDEXAÇÃO 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

DE IMAGENS 

Valor por 

Imagem 
VALOR TOTAL 

1 Papel A4 até oficio 216 x330  

Dois 

numéricos de 

no máximo 

10 caracteres 

e um 

alfabético 

com 

caracteres 

ilimitados 

22.000.000  R$                    0,36   R$ 7.920.000,00  

2 Papel A3 

Dois 

numéricos de 

no máximo 

10 caracteres 

e um 

5000  R$                    1,03   R$            5.125,00  
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alfabético 

com 

caracteres 

ilimitados 

3 Papel A0 e A1 

Dois 

numéricos de 

no máximo 

10 caracteres 

e um 

alfabético 

com 

caracteres 

ilimitados 

500  R$                    5,75   R$            2.875,00  

4 
Carimbo do tempo ACT ICP 

Brasil 
Documento 22.005.500  R$                    0,34   R$    7.426.856,25  

Solução de GED/ECM 

  DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

5 
Software de gestão eletrônica 

de documentos  
Licença 1  R$       477.500,00   R$       477.500,00  

6 Manutenção e suporte Mensal 12  R$            2.475,00   R$          29.700,00  

7 

Hora analista para 

desenvolvimento/customização 

da solução e criação de 

workflow 

Hora 15.000  R$               312,50   R$    4.687.500,00  

TOTAL   
 

R$  20.549.556,25 

 

Não há obrigação do Município em contratar de forma proporcional os serviços de 

digitalização, carimbo do tempo e horas técnicas. 

 

4. HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1 A empresa deverá apresentar comprovação de aptidão para executar o serviço compatível 

com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Item 1 - Objeto, 

por meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa 
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jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para 

atendimento ao objeto da presente licitação, compreendendo os requisitos abaixo 

relacionados: 

▪ Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para prestação dos 

serviços objeto deste Termo de Referência, atendendo ao quantitativo mínimo de 35% 

(trinta e cinco por cento) das quantidades apresentadas no Item 1 e 4, sem prejuízo do 

atestado de capacidade técnica em relação aos demais itens 2, 3, 5, 6 e 7; 

▪ Os atestados deverão conter: 

o . Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 

endereço, telefone) 

o . Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 

endereço, telefone) 

o Local e data de emissão. 

o . Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das 

informações. 

o . Local e data de emissão. 

o Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das 

informações. 

o Período da execução da atividade. 

 

4.2 Vistoria 

4.2.1 É facultado às proponentes interessadas em participar do certame, realizar visita 

técnica para identificação dos locais onde serão executados os serviços. A 

Administração orienta aos interessados que visitem o local do Arquivo Central, 

em Honório Bicalho, mediante agendamento prévio. 

• A visita deve ser realizada antes da abertura do certame mediante agendamento 

junto ao Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de 

Administração, no endereço: Praça Bernardino de Lima nº 80 - Centro, Nova 

Lima, CEP: 34000-168. Telefone: (31) 3541-4380. 

o As visitas devem ser agendadas em até 2 (dois) dias antes da abertura do 

certame. 
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o Os agendamentos podem ser realizados de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 

horas. 

4.2.2  Realizada a visita, a Prefeitura emitirá a DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO 

LOCAL DOS SERVIÇOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES (ANEXO VII), 

atestando que a ciência da licitante em relação aos locais onde serão executados os 

serviços e que tomou conhecimento de todas as informações, peculiaridades e 

condições para cumprimento das obrigações assumidas relacionadas ao objeto da 

licitação; 

4.2.3  Toda e qualquer despesa com a visita, incluindo a locomoção ocorrerão por conta 

da Licitante interessada. 

4.2.4 Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, os licitantes não poderão 

alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente, como 

justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste 

Pregão. 

4.2.5  Caso a interessada opte por não realizar a visita técnica, firmará DECLARAÇÃO DE 

DISPENSA DE VISTORIA (ANEXO VIII) na qual dispensa a necessidade de visita, 

assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar 

fielmente o serviço nos termos do presente Edital. 

5.  AMOSTRA / LAUDO TÉCNICO / PROVA DE CONCEITO 

5.1 Havendo o aceite da proposta quanto ao valor e a regularidade da documentação de 

habilitação, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá passar por 

uma avaliação prática (prova de conceito), no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir 

do primeiro dia útil subsequente à convocação realizada pelo pregoeiro, sem hipótese de 

prorrogação, sob pena de desclassificação, em local, dia e horário de início da apresentação 

definidos na convocação.  

5.2 Os recursos de hardware e software necessários à realização da prova de conceito serão de 

responsabilidade da proponente, que deverá, assim, disponibilizar em equipamento 

próprio, nas dependências da CONTRATANTE, com o objeto licitado devidamente instalado 

e em funcionamento, contendo uma base de dados mínima para testes. 

5.3 A Prova de Conceito será por amostragem, restringindo-se aos requisitos tecnológicos e 

funcionais previstos. Não serão aceitas, para efeito de comprovação e homologação técnica, 
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declarações da proponente ou do fabricante de que as funcionalidades estão em 

desenvolvimento ou serão desenvolvidas, bem assim, a simples apresentação de manuais. 

5.4 As licitantes que tiverem interesse em acompanhar a homologação técnica poderão fazê-lo, 

por meio de representante legal. Em caso de reprovação, será aberto prazo para recurso e 

contrarrecurso, e, caso seja mantida a reprovação, o pregoeiro convocará a segunda 

colocada, para homologação nas mesmas condições. 

5.5 A solicitação de acompanhamento por parte da (s) licitante (s) interessada (s) deverá ser 

agendada até dois dias (2) úteis anteriores à data da realização do procedimento. A 

homologação técnica será acompanhada por representantes do CONTRATANTE. 

5.6 Após o procedimento, será elaborado um relatório da homologação técnica, contendo os 

roteiros ou os planos de testes e a documentação comprobatória de sua realização. 

5.7 Verificando-se, no curso da análise, o não atendimento de requisitos obrigatórios 

estabelecidos neste Termo de Referência, a proposta será desclassificada e serão aplicadas 

as sanções previstas na legislação vigente. Em sequência, será chamada a segunda colocada 

e, assim sucessivamente, até que seja declarada a vencedora do certame. 

5.8 Critérios e procedimentos de avaliação com Prova de Conceito 

5.8.1 A avaliação e os testes visam verificar se a solução apresentada pela licitante 

classificada em primeiro lugar está em conformidade com as especificações técnicas 

exigidas, bem como avaliar o desempenho requerido para atender a execução do 

sistema. 

5.8.2 Atender rigorosamente a todos os itens mínimos obrigatórios pela parte técnica da 

CONTRATANTE, a seguir: 

Seq. Requisitos Atende(S/N) 

 

1 

Deverá oferecer a opção de integração com sistemas legados para execução de 

quaisquer funcionalidades da solução via API (SOAP ou REST) e permitir 

personalização das ações da solução 

 

 

2 

Deverá possuir número ilimitado de usuários concorrentes. Demonstrar através 

do cadastro realizado de pelo menos 200 usuários, e pelo menos através de 1 

(um) login de sequência aleatória escolhida pelo comitê de avaliação 

 

 

3 

Deverá operar em navegadores Chrome, Microsoft Edge e Firefox, em estações 

de trabalho com sistemas operacionais Microsoft Windows 7 ou superior e 

distribuições LINUX for Desktop; 
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4 

Deverá possuir o funcionamento com o banco de dados (SGBD) Microsoft SQL 

Server, PostgreSQL ou Oracle, MySQL e MariaDB em suas últimas versões, em 

ambiente operacional Microsoft Windows / LINUX, permitindo, ainda, a 

separação em banco de dados de metadados e bancos de dados distribuídos de 

documentos binários. Poderá ser demonstrado em apenas uma dessas 

plataformas de SGBD, desde que informada a compatibilidade com os demais. 

Indispensável será a demonstração integrada nos ambientes Windows e Linux. 

 

5 Armazenamento de binários em banco de dados ou file system  

 

6 

Deverá possuir funcionalidades de captura/captura da imagem com OCR, 

classificação e indexação  
 

7 Deverá fazer captura da imagem de documentos individuais ou em lote   

 

8 

Deverá possuir visualizador de imagens digitalizadas para operações de controle 

de qualidade no momento da captura e ações como: rotação, nova captura da 

imagem de uma parte do conteúdo, remoção de páginas e reordenamento das 

páginas, conferência e comparação de até 4 páginas simultaneamente 

 

 

9 

Deverá realizar a extração de conteúdo documental conhecida como FULL TEXT 

(através de OCR – Optical Character Recognition) de forma automática 
 

 

10 

Deverá possuir módulo WEB de captura junto a scanner local, operado através 

de navegador, não requerendo instalação de softwares locais, à exceção de um 

plug-in, que deverá reconhecer o(s) driver(s) no mínimo tipo TWAIN ligados a 

scanner plugado ao computador local; 

 

 

11 

O referido módulo de captura WEB, deverá permitir, simultaneamente, a 

visualização da imagem digitalizada (mínimo de 70% da imagem) e a tela de 

indexação de tipologia e metadados de indexação do documento para efetivar 

a gravação do documento; 

 

 

12 

Deverá reconhecer campos estruturados junto ao documento de forma 

automática através de programação prévia para campos de indexação, ou seja, 

deverá permitir mapear campos chaves de um determinado documento e 

alimentar o metadados do documento de forma automatizada 

 

 

13 

Deverá permitir personalização da identidade visual da CONTRATANTE, pelo 

menos marca e padrões de cores, podendo ser demonstrado por casos já 
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customizados em outras empresas, desde que sobre o próprio software 

ofertado 

 

14 

Deverá permitir o uso de assinatura digital, com carimbo do tempo ICP Brasil na 

interface web, incluindo via dispositivo mobile, por unidade documental ou em 

lotes, com certificado digital em conformidade com o ICP Brasil 

 

 

15 

Deverá permitir a utilização de assinatura digital de documentos, com carimbo 

do tempo através do padrão ICP Brasil com carimbo do tempo, em especial 

através da utilização de certificados digitais tipo A1 – armazenados em servidor 

e configurados junto ao sistema de forma vinculada a cada usuário 

 

 

16 

Deverá permitir a configuração do sistema para assinatura digital de 

documentos individuais, junto à interface web, restringindo aos requisitos de 

segurança do usuário conectado para assinatura automática e em lotes de 

documentos pendentes 

 

17 Deverá assinar digitalmente o formato de arquivo PDF, com Carimbo do tempo 

ICP Brasil 
 

 

18 

Deverá permitir no processo de autenticação, o controle de acesso através de 

regras, baseadas em níveis hierárquicos e ser único entre a solução e a rede 

corporativa - login único e simplificado, utilizando, no mínimo, as tecnologias 

LDAP e Ms-Active Directory 

 

 

19 

Deverá possibilitar o controle de documentos com classificação quanto ao sigilo 

de informações e a visualização apenas de documentos e metadados do 

software de interesse da área e do usuário 

 

20 Deverá oferecer pesquisa pelo texto/conteúdo do documento  

21 Deverá permitir a pesquisa de documentos utilizando expressões combinadas 

nos critérios “AND” e “OR” 
 

22 Pré-visualização de documentos, no mínimo, de tipos imagem e PDF, em 

formato HTML5 
 

23 Deverá possuir recurso especializado em capturar mensagens eletrônicas (e-

mails) junto às caixas postais definidas pela CONTRATANTE, através dos 

protocolos POP3 ou IMAP, sendo parametrizável em termos de reconhecimento 

de padrões de assuntos e conteúdo da mensagem, classificando e indexando 

automaticamente o tipo documental e seus metadados 

 

24 Deverá contemplar funções de workflow para automatizar os processos, 

atividades e tarefas, considerar aprovações, condições, envio de documentos, 
 



 

73 
  

registros, criação de formulários, listas de conferência (checklist) para realizar 

trâmites de um processo, dar continuidade ao trâmite e finalizá-lo 

25 Deverá disponibilizar interface para criação, modelagem e revisão dos fluxos de 

processos de maneira parametrizável pelo usuário 
 

26 Deverá permitir a apresentação gráfica do workflow, tanto em tempo de 

administração, para visualizar o fluxo configurado (prototipação de fluxos), 

quanto em tempo de execução, para acompanhar o realizado até o momento 

do fluxo 

 

27 Deverá permitir que o sistema envie avisos automáticos por e-mail, no mínimo 

quando surgir uma nova tarefa, ocorrer movimentações e finalizar prazos de 

uma determinada tarefa 

 

 

5.8.3 Será avaliada em pelo menos 01 (um) fluxo conforme descrição a seguir: “Compra 

de Equipamentos”: 

5.8.4 Digitalizar o documento de “pedido / solicitação de compra de equipamento”. 

5.8.5 Iniciar um fluxo de trabalho de aprovação de compra preenchendo um formulário 

web com o layout customizado para a contratante. Anexar o documento digitalizado 

ao fluxo por este formulário. 

5.8.6 O usuário aprovador poderá aprovar ou recusar a autorização.  

5.8.7 No caso de aprovada, o sistema cria o documento de autorização em formato PDF 

com as informações dadas pelo aprovador e logo em seguida envia o documento 

para o aprovador assinar via mobile com o certificado ICP Brasil utilizando carimbo 

do tempo. 

5.8.8  Antes e/ou após do documento assinado o sistema deverá enviar um e-mail para o 

solicitante com o documento de autorização da compra em anexo. 

5.8.9 Em caso de reprovada a compra, o sistema apenas envia o e-mail comunicando a 

reprovação.  

O documento de autorização de compra de equipamentos deverá ser 

automaticamente inserido digitalmente no sistema no formato PDF (pesquisável), 

sendo tipificado pelo tipo de documento (Pedido de Equipamentos) com seus 

metadados (matricula do usuário, número do pedido) capturados no momento da 

captura da imagem via OCR e Código de Barras. O histórico de execução do fluxo 

deverá ser armazenado para consulta e auditorias. 
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5.9 Resultados Esperados 

• Comprovação prática dos itens mínimos obrigatórios; 

• Verificar a qualidade da imagem do documento digitalizado e conferir a leitura do texto 

gerado para o conteúdo. 

• Conferir os dados que vieram da base externa pesquisando o documento com os valores 

preenchidos. 

• Pesquisar o documento gerado pelo aprovador a partir de um modelo.  

• Conferir a assinatura digital gerada através da assinatura via dispositivo mobile. 

• Conferir o e-mail recebido pelo solicitante e seu anexo. 

• Conferir as propriedades do certificado gerado internamente. 

5.10 Emissão de atestado de atendimento aos requisitos 

O corpo técnico responsável da CONTRATANTE, por validar os itens da prova de conceito deverá 

emitir um parecer que fará parte deste processo de contratação. 

 

Responsáveis: 

• Pedro Henrique Muniz, e-mail pedro.muniz@pnl.mg.gov.br 

• Antônio Carlos Clemente, e-mail arquivo.central@pnl.mg.gov.br 

• Fábio Lima Jardim, e-mail fabio.jardim@pnl.mg.gov.br 
 

6. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS / PRAZO DE ENTREGA OU 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

Os serviços serão prestados na Prefeitura Municipal de Nova Lima e nas sedes das Secretarias 

Municipais. 

Prazo de execução: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, IV, da Lei de 

Licitações. 

A contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da ordem de 

fornecimento para iniciar a execução dos serviços. 

 

7. GARANTIA DOS SERVIÇOS 

A contratada deverá fornecer manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e 

atualização do software pelo período de 12 (doze) meses a partir da data de sua implantação. 

mailto:pedro.muniz@pnl.mg.gov.br
mailto:arquivo.central@pnl.mg.gov.br
mailto:fabio.jardim@pnl.mg.gov.br
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8. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR / CONTRATADO 

8.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua 

proposta observando, ainda, as normas, frameworks e legislações aplicáveis. 

8.2 Realizar o fornecimento dos serviços empenhados, sem qualquer exigência de pedido 

mínimo para a entrega. 

8.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

8.4  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 

a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos. 

8.5 Fornecer os serviços através de pessoal tecnicamente qualificado para atender à demanda 

do Município de Nova Lima, nos termos de sua proposta. 

8.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 

da Administração. 

8.7 É vedada a utilização das dependências do Município de Nova Lima, pelos funcionários da 

Contratada, para fins diversos do objeto da presente contratação; 

8.8 A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelas situações, dentro das dependências do 

Município de Nova Lima e causadas pelos prestadores do serviço, que criem a possibilidade 

de causar ou que causem dano físico, lesão corporal ou consequências letais aos membros 

da comunidade interna e externa a Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

8.9 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do Setor de 

Patrimônio da Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

8.10  Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação. 

8.11 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços, que possa interferir no pleno cumprimento das obrigações. 
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8.12  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

8.13  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

8.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato. 

8.15  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.16 Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência Social e Seguro de 

Acidentes de Trabalho, de seus titulares e empregados. 

8.17 Proceder as suas expensas o pagamento de taxas, impostos e outras obrigações 

financeiras, que vierem a incidir sobre a execução do serviço. 

8.18 A CONTRATADA é responsável pela segurança nos trabalhos, existência de todo e 

qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução dos serviços verificados pela 

fiscalização, mesmo após o recebimento do serviço, obrigando-se a repará-lo de imediato, 

sem ônus para a CONTRATANTE. 

8.19 Comunicar, por escrito, à CONTRATANTE quaisquer erros ou incoerências verificadas nas 

especificações não sendo, a eventual existência de falhas, razão para execução incorreta de 

serviços de qualquer natureza. 

8.20 Afastar de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no interesse do serviço, 

julgue incompetente ou inadequado à consecução do serviço, sem que se justifique, nesta 

situação, atraso no cumprimento dos prazos contratuais. 

8.21 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por máquinas, equipamentos ou 

pessoal sob sua responsabilidade, ou a ela prestando serviço, a prédios, instalações, 

pavimentos, passeios ou jardins de propriedade da contratante ou de terceiros, constatado 

o dano, deverá o mesmo ser reparado imediatamente pela CONTRATADA, sem ônus para a 

ADMINISTRAÇÃO, de forma a propiciar aos prédios, às instalações, pavimentos, passeios e 

jardins danificados a sua forma e condições originais. 
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8.22 Responsabilizar-se pelo encaminhamento a CONTRATANTE de elementos informativos 

tais como cronogramas, quadros demonstrativos, análises de materiais, ou outros, relativos 

ao serviço objeto do Contrato. 

8.23 Arcar com as despesas de viagens, hospedagem, deslocamentos e alimentação de seus 

empregados durante a execução dos trabalhos. 

8.24 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE. 

8.25 Cumprir todos os requisitos elencados no Edital, com celeridade, eficiência, qualidade, 

correção e nos respectivos prazos. 

9. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

9.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

9.4 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada. 

9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

9.7 Possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, prestação 

de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados da Contratada; 

9.8 Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto 

da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio 

ao usuário; 

9.9 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na CONTRATADA; 

9.10 Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante 

a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e 

em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 
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9.11 Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como seus próprios 

colaboradores eventuais, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens; 

9.12 Definir o valor da remuneração dos trabalhadores da CONTRATADA para prestar os 

serviços, salvo nos casos específicos em que se necessite de profissionais 

com habilitação/experiência superior às daqueles que, no mercado, são remunerados pelo 

piso salarial da categoria, desde que justificadamente. 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 30 

(trinta) dias corridos da data do recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondentes à 

execução do serviço ou fornecimento, acompanhada(s) de comprovação da manutenção 

das condições demonstradas para habilitação. 

10.2 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

. DESCRIÇÃO UNIDADE 
PERIODICIDADE EMISSÃO 

NOTA FISCAL 

Software de gestão eletrônica de 

documentos  
Licença 

Pagamento único 

Manutenção e suporte Mensal Mensal 

Serviço de captura Folha digitalizada Mensal conforme medição 

Hora analista para 

desenvolvimento/customização, BPM e 

criação de workflow 

Hora 

Mensal conforme medição 

 

Importante: O pagamento da licença do software e o início do pagamento da manutenção e 

suporte da solução serão realizados apenas após a instalação, configuração e customização do 

software e conclusão das etapas:  ETAPA 1 -> Diagnóstico situacional, ETAPA 2 -> Elaborar uma 

Política Documental Corporativa, ETAPA 3 -> Elaborar Plano de Classificação de Documentos, 

Plano de Arquivo, Procedimentos Operacionais e Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos – TTDD e ETAPA 4 -> Elaborar Vocabulário Controlado. 

 

11. FISCALIZAÇÃO 

Gestor do contrato: Henrique Aparecido Pimenta, henrique.pimenta@pnl.mg.gov.br 
Fiscal do contrato: Pedro Henrique Muniz, pedro.muniz@pnl.mg.gov.br 
Fiscal substituto do contrato: João Pedro Dieguez Duarte; joao.duarte@pnl.mg.gov.br 
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Fiscal técnico para assuntos de Tecnologia da Informação: Fábio Jardim, 
fabio.jardim@pnl.mg.gov.br 

 

12. VIGÊNCIA DO CONTRATO  

12.1- A vigência do contrato decorrente do objeto deste Termo de Referência, é de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua publicação. 
 
12.2- A vigência pode ser prorrogada em conformidade com as disposições do art. 57 da Lei nº 
8.666/93. 
 

13. GARANTIA CONTRATUAL  

13.1 A adjudicatária deverá oferecer, a título de garantia do contrato, e conforme o art. 56 

da Lei Federal nº 8.666/93, o montante de 5 % (cinco por cento) do valor do mesmo, 

podendo optar por uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro 

b) Títulos da dívida pública; 

c) Seguro-garantia; 

d) Fiança bancária. 

13.2 Quando a garantia contatual for apresentada em dinheiro, o recolhimento deverá ser 

realizado de forma nominal, por meio de pagamento de DAM –DOCUMENTO DE 

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, emitido pelo DPRI, localizado na Praça Bernardino de Lima, n.º 

80, Centro -1º andar do Prédio da Prefeitura Municipal, mediante comprovação no ato de 

assinatura do contrato. 

13.3 Em hipótese alguma serão aceitos comprovantes de depósitos realizados em terminais 

eletrônicos de autoatendimento. 

13.4 Os títulos previstos na alínea "b" do item 13.1 somente serão aceitos se emitidos pelo 

Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC e, caso 

qualquer de tais títulos venha a ser extinto ou tenha o seu prazo de validade expirado, a 

garantia deverá ser prestada por meio de outro título válido que venha a substituir o 

anterior, emitido pelo Tesouro Nacional e registrado no Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia –SELIC, ou substituída por uma das demais modalidades de garantia. 

13.5 Em caso de fiança bancária, deverá ser expressa a renúncia do fiador ao benefício de 

ordem, e aos direitos previstos no artigo 827 do Código Civil (Lei 10.406/02), sendo que, a 
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fiança deverá ser realizada em instituições financeiras regularmente autorizadas pelo Banco 

Central. 

13.6 A garantia prestada será liberada ou restituída após 30 (trinta) dias da emissão do Termo 

de Encerramento de Obrigações Contratuais e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente, ou pela rescisão do contrato, salvo se esta ocorrer por culpa da 

contratada, hipótese em que o CONTRATANTE poderá descontar da garantia o valor da 

penalidade financeira eventualmente aplicada. 

13.7 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, 

será notificada a Contratada através de correspondência com AR (Aviso de Recebimento) 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor da caução. A não 

apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual. À Administração 

cabe descontar da garantia toda importância que a qualquer título lhe for devida pela 

contratada. 

13.8 No caso de optar pelo seguro-garantia ou fiança bancária deverá constar na garantia 

cláusula expressa de cobrir inadimplemento das obrigações trabalhista e previdenciárias do 

contrato e não poderá conter cláusula que restrinja a responsabilidade do segurado ou 

fiador. 

13.9 A validade da garantia será de no mínimo 03 (três) meses após o término do 

contrato/aditivo. 

 

14. REAJUSTE/ REPACTUAÇÃO  

  

14.1 O MUNICÍPIO e a(s) futura(s) signatária(s) poderão restabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro do instrumento contratual, nos termos do art. 65, inciso II, letra “d” da Lei 

Nacional nº 8.666, de 1993, por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica 

do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de 

custos e formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no 

mercado em geral. 

14.2 O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos 

das variações inflacionárias, desde que decorridos 12 (doze) meses, a contar da data limite 

para apresentação da proposta ou do orçamento que essa se referir, de acordo com a Lei 

nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001 e com o disposto na Lei 8.666/93. 



 

81 
  

14.3 O reajuste do preço contratado levará em consideração o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou 

outro índice que vier a substituí-lo. 

14.4 Compete à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste 

a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e 

memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste 

pleiteado;  

14.5 O reajuste será efetuado por meio de apostilamento. 

 

15. SANÇÕES 

15.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 

atrasos no cumprimento do contrato, infringência do’ art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e 

quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contratado as seguintes sanções:  

15.1.1 Advertência; 

15.1.2 Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

15.1.2.1 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, 

prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

15.1.2.2 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso 

de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, 

quando for o caso; 

15.1.2.3 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

15.1.2.3.1 inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

15.1.2.4 transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

15.1.2.5 subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização 

formal da Contratante; 

15.1.2.6 descumprimento de cláusula contratual. 

15.1.3 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio 

da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 



 

82 
  

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

15.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 

contratante promova sua reabilitação. 

15.1.5 O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município 

de Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua 

aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo 

Município, quando for o caso. 

 

16. DA PROTEÇÃO A DADOS SENSÍVEIS – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI 13.709/2018)  

16.1 A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de 

licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018 

e suas alterações/regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito 

no presente instrumento contratual.  

16.2 A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 

visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, 

acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 

comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.  

16.3 A CONTRATADA deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores 

e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou 

conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 

confidencialidade e sigilo.  

16.4 A CONTRATADA não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de 

dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento 

contratual.  

16.5 A CONTRATADA não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização escrita da CONTRATANTE, informação, dados pessoais e/ou base de dados a 

que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  
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16.6 A CONTRATADA obriga-se a fornecer somente as informações, dados pessoais e/ou base 

de dados estritamente necessários quando da transmissão autorizada a terceiros durante o 

cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual.  

16.7 A CONTRATADA fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que 

contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante 

a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) 

dias corridos contados da rescisão contratual, restando autorizada a conservação apenas 

nas hipóteses legalmente previstas.  

16.8 À CONTRATADA não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento 

do objeto deste instrumento contratual.  

16.9 A CONTRATADA deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse 

em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja 

necessidade de realizar seu tratamento.  

16.10 A CONTRATADA deverá notificar, imediatamente, a CONTRATANTE no caso de 

vazamento, perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

16.11 A notificação não eximirá a CONTRATADA das obrigações e/ou sanções que possam 

incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

16.12  A CONTRATADA que descumprir os termos da Lei nº 13.709/2018 e suas 

alterações/regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no 

presente instrumento contratual, ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ao 

ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo causado, incluindo sanções aplicadas 

pela autoridade competente.  

16.13 O dever de sigilo e confidencialidade e as demais obrigações descritas na presente 

cláusula permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a CONTRATADA e o 

CONTRATANTE, bem como, entre a CONTRATADA e os seus colaboradores, subcontratados, 

consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 

13.709/2018 e suas alterações/regulamentações posteriores, salvo decisão judicial 

contrária.  

16.14 A CONTRATADA ficará obrigada a manter canais abertos para comunicação com a 

CONTRATANTE para os assuntos pertinentes à aplicação da Lei nº 13.709/2018 e suas 
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alterações/regulamentações posteriores, mesmo após o término da vigência do presente 

contrato.  

16.15 O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 

CONTRATADA a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, 

consequente, sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.  

 

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

07.001.04.126.0101.2072 – FICHA 187 

 

18. ASSINATURAS 

Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde ao pregão 

para a prestação de serviços técnicos e licenciamento de solução de ECM (Enterprise Content 

Management) /BPM (Business Process Management), com Carimbo do Tempo ACT ICP Brasil, 

desenvolvimento de fluxos, processamento e captura da imagem com OCR (Optical Character 

Recognition) de documentos do acervo atual e dos novos documentos gerados pela Prefeitura 

Municipal de Nova Lima para constar como anexo ao edital.  

 

 

Pedro Henrique Muniz 

Diretor de Departamento Administrativo 

 

 

Fábio Jardim 

Diretor de Departamento de Tecnologia da Informação 

 

 

Larissa Gonçalves da Matta 

Secretária Municipal Adjunta de Administração 
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Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações 

prestadas nas declarações e assinaturas acima. 

 

 

Henrique Aparecido Pimenta 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 429/2022 
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PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 93/2022 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE ATENDIMENTO ÀS  

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Processo Licitatório nº 429/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 93/2022  

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu (sua) representante legal o (a) Sr. (a) 

___________________________ inscrito (a) no CPF sob o nº _______________, e portador(a) 

da carteira de identidade nº ______________________, declara, sob as penalidades da lei,:  

• Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital, no Termo de Referência e 

em seus anexos.  

• Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

está em conformidade com as exigências editalícias.  

• Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores.  

• Que não se enquadra nas vedações previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93.  

Atenciosamente,  

 

Local e data. 

(Carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 429/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 93/2022 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FISCAL 

Processo Licitatório nº 429/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 93/2022  

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu (sua) representante legal o (a) Sr. (a) 

___________________________ inscrito (a) no CPF sob o nº _______________, e portador(a) 

da carteira de identidade nº ______________________, declara, sob as penalidades da lei, que 

se enquadra como _______________ (MICRO EMPRESA/// EMPRESA DE PEQUENO PORTE/// 

ou /// EQUIPARADAS) nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, estando apta a 

fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas em favor desta categoria, e que não se 

enquadra em nenhuma das excludentes previstas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.  

Atenciosamente,  

 

Local e data. 

(Carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 429/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 93/2022 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO  

MODELO 01- DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

Processo Licitatório nº 429/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 93/2022  

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu (sua) representante legal o (a) Sr. (a) 

___________________________ inscrito (a) no CPF sob o nº _______________, e portador(a) 

da carteira de identidade nº ______________________, declara, sob as penalidades da lei, que 

não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.  

Atenciosamente,  

 

Local e data. 

(Carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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MODELO 02- DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 

Declaração de Fato Superveniente 

 
 
Declaro para os devidos fins de Direito, que inexiste fato superveniente de impedimento legal 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 
 

Local e data 

 
 

Assinatura 

 
Carimbo de CNPJ da Empresa 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 429/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 93/2022 

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Nome do licitante:______________________ CNPJ: __________________  

Endereço Completo:___________________ Telefone/E-mail:_________ 

 

Processo Licitatório nº 429/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 93/2022  

Lote 

Único 

Captura da imagem com OCR incluindo assinatura digital nas imagens e carimbo do tempo ACT ICP Brasil 

ITEM TIPO DE DOCUMENTO 
CAMPOS DE 

INDEXAÇÃO 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

DE IMAGENS 

Valor por 

Imagem 

VALOR 

TOTAL 

1 Papel A4 até oficio 216 x330  

Dois numéricos de no 

máximo 10 caracteres e 

um alfabético com 

caracteres ilimitados 

22.000.000  R$                      R$  

2 Papel A3 

Dois numéricos de no 

máximo 10 caracteres e 

um alfabético com 

caracteres ilimitados 

5000  R$                      R$             

3 Papel A0 e A1 

Dois numéricos de no 

máximo 10 caracteres e 

um alfabético com 

caracteres ilimitados 

500  R$                      R$             

4 
Carimbo do tempo ACT ICP 

Brasil 
Documento 22.005.500  R$                      R$     

Solução de GED/ECM 

  DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 
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5 
Software de gestão eletrônica 

de documentos  
Licença 1  R$         R$        

6 Manutenção e suporte Mensal 12  R$               R$           

7 

Hora analista para 

desenvolvimento/customização 

da solução e criação de 

workflow 

Hora 15.000  R$                 R$     

VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO    R$   

 

O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total POR LOTE ÚNICO. 
 
 

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital e Termo de Referência. 

LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital e Termo de Referência.  

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme edital.  

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO OFERTADO: Conforme edital e Termo de Referência.  

 

Local e data. 

(Assinatura do representante legal da empresa) 

Nome RG/CPF  



 

92 
  

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 429/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 93/2022 

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ___/____, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
429/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços 

técnicos e licenciamento de solução de ECM (Enterprise Content 

Management) /BPM (Business Process Management), com 

Carimbo do Tempo ACT ICP Brasil, desenvolvimento de fluxos, 

processamento e captura da imagem com OCR (Optical Character 

Recognition) de documentos do acervo atual e dos novos 

documentos gerados pela Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

 

 

Contrato de prestação de serviços, Nº ----/2022 Pregão Eletrônico nº 93/2022, em 
conformidade com a Lei 8.666/93 e o Decreto Federal 7.892/2013, que entre si fazem de um 
lado xxxxxxxxxx, localizado na xxxxxx, n°xxxx no bairro xxxxxx, na cidade de xxxxxxxx, estado de 
xxxxxxxxx, cujo CNPJ é xxxxxxxxx, neste ato representado por xxxxxxxxxxx, doravante nominada 
Contratada, e de outro lado o MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, pessoa jurídica de direito público, 
localizada na praça Bernardino de Lima, n° 80, no bairro Centro, na cidade de Nova Lima, estado 
de Minas Gerais, representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de Administração, Sr(a). 
Henrique Aparecido Pimenta, de agora em diante denominados Contratantes, mediante as 
condições que se seguem. 

 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos e licenciamento de solução de 
ECM (Enterprise Content Management) /BPM (Business Process Management), com Carimbo 
do Tempo ACT ICP Brasil, desenvolvimento de fluxos, processamento e captura da imagem com 
OCR (Optical Character Recognition) de documentos do acervo atual e dos novos documentos 
gerados pela Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

 

CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. - Dos Preços 

2.1.1. O Contratante pagará o valor de R$ R$ XXXXXX,00 (XXXXXXXXXXXXXXX). 
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2.2. - Das Condições de pagamento 

2.2.1. O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 30 
(trinta) dias corridos da data do recebimento do objeto e da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
correspondentes, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 
demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto. 

2.2.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal onde conste os dados 
bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito perante a Fazenda Pública 
Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e Débitos Trabalhistas – CNDT. 
De acordo com o art. 55, XIII da Lei Federal 8.666/93 a CONTRATADA deve manter todas as 
condições de habilitação exigidas na licitação. 

2.2.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

2.2.4. O Município de Nova Lima poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, 
enquanto não forem sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou 
não recolhimento de multa aplicada. 

2.2.5. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 
responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com 
a qualidade. 

2.2.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, 
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 
que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/30)  
EM = (I x N / 100) x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 

2.2.7. - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 

2.2.8. - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente 
anterior àquela que se refere a remuneração auferida. 
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2.3. - Critério de Reajuste 

2.3.1. Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, o valor deste Contrato será 
reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 
1 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou do último reajuste, 
tendo como base a variação de índice oficial. 

2.3.2. Decorrido o prazo acima estipulado, o índice a ser utilizado será o INPC (IBGE) ou outro 
índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. 

2.3.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do INPC (IBGE) 
ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

 

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 

3.1. A rubrica das dotações orçamentárias destinadas ao pagamento das despesas são: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente contrato entrará em vigor na data de XX/XX/XXXX e encerrar-se-á no dia 
XX/XX/XXXX. 

4.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

5.1. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que 
preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 

6.1. Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do 
presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos a extinção da respectiva 
obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

7.1. As responsabilidades da CONTRATADA são aquelas elencadas no Item 8 – OBRIGAÇÕES DO 
LICITANTE VENCEDOR do Termo de Referência (Anexo I). 

7.2. As responsabilidades da CONTRATANTE são aquelas elencadas no Item 9 – OBRIGAÇÕES 
DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA do Termo de Referência (Anexo I). 
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CLÁUSULA 8ª - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Não obstante o fato de o CONTRATADO ser o único e exclusivo responsável pela execução 
do objeto desta licitação, o CONTRATANTE promoverá a mais ampla e completa fiscalização do 
cumprimento do objeto contratado, nos termos constantes do Item 11 – FISCALIZAÇÃO do 
Termo de Referência (Anexo I). 

 

CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO  

9.1.  O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93:  

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos, por parte da CONTRATADA;   

b)  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;   

c)  O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;   

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 
Licitações;  

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.  

 

CLAÚSULA 10ª - DOS CASOS OMISSOS 

10.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, 
cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui 
menção expressa. 

 

CLAÚSULA 11ª - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1 - O objeto desta licitação deverá ser fornecido na forma prevista no ITEM 6. LOCAL DE 
ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO 
DE EXECUÇÃO constante do Termo de Referência. 

11.1.1 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a 
qual poderá ser feita por ofício ou e-mail, devendo dela constar: a data, o valor unitário do 
produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do 
responsável. 

11.1.2 - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será de 05 (cinco) dias úteis da data 
da convocação por parte do Município de Nova Lima. 

11.2 - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, 
conforme o caso. 

11.3. A CONTRATADA será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade 
deste contrato. 
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11.4. O objeto da presente licitação será recebido por pessoas designadas pela Gestora, as quais 
ficarão responsáveis pela conferência e controle da mercadoria. 

11.4.1. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 
Federal 8.666/93. 

11.4.2. Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor do setor 
requisitante responsável pelo recebimento.  

11.4.3. Após o recebimento do objeto, a CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para 
verificar o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas. 

11.4.4. Constatadas irregularidades no objeto, a CONTRATANTE poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou o cancelamento do contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com o item 
contratado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados após notificação por escrito da 
CONTRATANTE, mantendo o preço inicialmente contratado;  

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou o cancelamento do contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com o 
item licitado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados após notificação por escrito do 
CONTRATANTE, mantendo o preço inicialmente contratado. 

11.4.5. Quando, durante o prazo de garantia, os produtos/serviços apresentarem qualquer 
irregularidade que os tornem sem condições para utilização, CONTRATADA deverá no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, e às suas expensas, substituir os mesmos por outros da mesma 
espécie, em perfeitas condições de utilização, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

11.4.6. Se a CONTRATADA não substituir os produtos/serviços, nem restituir o valor pago, no 
prazo acima marcado, o Município de Nova Lima poderá compensar seu crédito com eventuais 
débitos para com a CONTRATADA, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas. 

11.5. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela 
unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e 
hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

11.6. A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração do contrato. 

 

CLÁUSULA 12ª - DAS PENALIDADES  

12.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos 
no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras 
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irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 
seguintes sanções:  

12.1.1. Advertência; 

12.1.2. Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

12.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação do 
serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

12.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

12.1.2.3. - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

12.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova 
sua reabilitação. 

12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

 

CLÁUSULA 13ª – DA PROTEÇÃO A DADOS SENSÍVEIS – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI 
13.709/2018) 

13.1. A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 
informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de 
licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018 e 
suas alterações/regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no 
presente instrumento contratual. 

13.2. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 
visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, 



 

98 
  

acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos. 

13.3. A CONTRATADA deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 
prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou 
conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 
confidencialidade e sigilo. 

13.4. A CONTRATADA não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados 
a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

13.5. A CONTRATADA não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 
autorização escrita da CONTRATANTE, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que 
tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

13.5.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer somente as informações, dados pessoais e/ou base 
de dados estritamente necessários quando da transmissão autorizada a terceiros durante o 
cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 

13.6. A CONTRATADA fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que 
contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 
execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos contados da rescisão contratual, restando autorizada a conservação apenas nas 
hipóteses legalmente previstas. 

13.7. À CONTRATADA não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais 
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto 
deste instrumento contratual. 

13.8. A CONTRATADA deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em 
razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade 
de realizar seu tratamento. 

13.9. A CONTRATADA deverá notificar, imediatamente, a CONTRATANTE no caso de vazamento, 
perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

13.9.1. A notificação não eximirá a CONTRATADA das obrigações e/ou sanções que possam 
incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

13.10. A CONTRATADA que descumprir os termos da Lei nº 13.709/2018 e suas 
alterações/regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no 
presente instrumento contratual, ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ao 
ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo causado, incluindo sanções aplicadas 
pela autoridade competente. 

13.11. O dever de sigilo e confidencialidade e as demais obrigações descritas na presente 
cláusula permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a CONTRATADA e o 
CONTRATANTE, bem como, entre a CONTRATADA e os seus colaboradores, subcontratados, 
consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018 
e suas alterações/regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 
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13.11.1. A CONTRATADA ficará obrigada a manter canais abertos para comunicação com a 
CONTRATANTE para os assuntos pertinentes à aplicação da Lei nº 13.709/2018 e suas 
alterações/regulamentações posteriores, mesmo após o término da vigência do presente 
contrato. 

13.12. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 
CONTRATADA a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 
sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais. 

 

CLÁUSULA 14ª – DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Ficam as partes submetidas a todos os termos constantes do Edital de Licitação do Pregão 
Eletrônico nº 93/2022, bem como ao seu Termo de Referência (Anexo I), sendo ambos os 
instrumentos partes integrantes desde Contrato. 

 

CLÁUSULA 15ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
15.1. – O regime de execução do presente contrato será INDIRETA – Empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO. 
 
CLÁUSULA 16ª - DO FORO 
 
16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Lima/MG, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução do presente Contrato. 
 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma. 

 

Nova Lima, ______ de ___________________ de 2022. 

 

____________________________________ 

Ordenador de Despesas 

Secretaria Contratante 

 

____________________________________ 

Fornecedor 

Testemunhas: 

_______________________                       _________________________ 

CPF:                                                                 CPF: 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVIÇOS E DEMAIS 

INFORMAÇÕES PERTINENTES 

Objeto:  

Eventual contratação de empresa para prestação de serviços técnicos e licenciamento de solução de 

ECM (Enterprise Content Management) /BPM (Business Process Management), com Carimbo do Tempo 

ACT ICP Brasil, desenvolvimento de fluxos, processamento e captura da imagem com OCR (Optical 

Character Recognition) de documentos do acervo atual e dos novos documentos gerados pela Prefeitura 

Municipal de Nova Lima. 

 

Razão Social: 

C.N.P.J.: 

Declaramos para os devidos fins, na qualidade de proponente, referente ao Edital de Pregão Eletrônico 

nº___/______, que tomamos pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais onde 

serão executados os serviços para o cumprimento das obrigações assumidas, tendo pleno conhecimento 

de todas as características e particularidades da futura contratação e ainda, de que todos os elementos 

técnicos necessários ao cumprimento das obrigações do objeto desta Licitação foram fornecidos pelo 

município. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data: 

Assinatura do Responsável pela Proponente 

Nome: 

Cargo/Função: 

OBS: Deverá ser apresentada na Habilitação. 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA 

 

 

A empresa ____________, inscrita no CNPJ sob o número ___________________, estabelecida à 

_________________________________________________________, representada por 

_________________________ (qualificação completa), declara, expressamente, que opta por não 

realizar visita técnica aos locais de execução do objeto, assumindo todo e qualquer risco por esta 

decisão, bem como a responsabilidade na ocorrência de eventuais prejuízos que possam se dar em 

virtude da não realização da visita técnica. Neste ato, compromete-se ainda a prestar fielmente os 

serviços de acordo com o prescrito no edital e documentos em anexo, sendo tal declaração e 

manifestação fiel de sua livre vontade. 

 

_______________, ______ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do responsável________________________________________________ 

 

CPF Nº: 

 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

OBS: Deverá ser apresentada na Habilitação. 

 

 


