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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2016 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
INTERESSADA: PREFEITURA DE ALTA FLORESTA MT. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONTEMPLANDO: ORGANIZAÇÃO DO 
ACERVO DOCUMENTAL, CAPTURA, INDEXAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE IMAGENS, 
FORNECIMENTO DE ACESSO Á MULTIUSUÁRIO, NA FORMA E CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA EM ANEXO. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, com sede a Travessa 
Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT, pela sua PREGOEIRA, torna 
público para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 
10.520/2002; 8.666/93 e alterações posteriores, com os Decretos Municipais n° 
2227/2006 e n° 3.723/2010 e alterações posteriores, que regulamenta 
respectivamente o Pregão Presencial e o Registro de Preços no Município de Alta 
Floresta. 
Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos no objeto deste edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro 
até ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO), DO DIA 23 
DE MAIO DE 2016, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, 
na Travessa Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro na Cidade de Alta Floresta, Estado 
de Mato Grosso. Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se 
fará nos dias subseqüentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de 
funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONTEMPLANDO: ORGANIZAÇÃO DO 
ACERVO DOCUMENTAL, CAPTURA, INDEXAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE IMAGENS, 
FORNECIMENTO DE ACESSO Á MULTIUSUÁRIO, NA FORMA E CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos 
previstos em Orçamento Municipal.  
 
ADMINISTRAÇÃO 
PROJETO ATIV: 2.013 
CODIGO RED: 112 
 
SAÚDE 
PROJETO ATIV: 2.075 
CODIGO RED: 464 
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EDUCAÇÃO 
PROJETO ATIV: 2.049 
CODIGO RED: 276 
 
 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 

 
3.1. Somente será admitida a participação neste certame de licitantes que 
devidamente atendam as exigências do edital e seus anexos.  
3.2. Ao participar deste certame, fica-se entendido que o participante aceita  
todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como 
concorda com todos os itens estabelcidos no referido edital. 
3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 
controlada, coligadas ou subsidiárias entre si. 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa 
oficial ou CRC (Certidão de Registro de Cadastro) do Município, conforme o caso, 
pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 
d) Estrangeiras que não funcionarem no País. 
 

4. DA VISTORIA TÉCNICA 

 
4.1 Os Licitantes deverão realizar vistoria técnica ao acervo a ser digitalizado e 

organizado, com dia e hora marcada, conforme solicitação de credenciamento da 

empresa (modelo Anexo III) mediante o acompanhamento de funcionário indicado 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT, de modo a lhes propiciar 

todos os elementos necessários à formulação da proposta (habilitação). 

4.2 A vistoria técnica deverá ser realizada até 72 horas úteis que antecede a 

realização desta Licitação, por profissional credenciado pela licitante. Sendo 

Funcionário deverá comprovar seu vinculo e apresentar termo de credenciamento 

com firma reconhecida; no caso de sócio deverá apresentar o contrato social.  

 4.3 Na vistoria a Licitante fará a retirada de um lote de documentos para execução 

de um piloto que deverá ser apresentado no certame, imediatamente após a 
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declaração do vencedor, apresentando as funcionalidades do software e a qualidade 

da imagem. 

 4.4 O lote de documentos retirado deverá se devolvido a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ALTA FLORESTA - MT em até 24 horas após a retirada e deverá seguir as 

orientações do ANEXO II. O referido piloto tem como o objetivo a comprovação da 

capacidade da licitante em atender as especificações do edital e também comprovar 

o atendimento de todos os requisitos solicitados no descritivo do software, logo após 

a conclusão do certame; 

4.5 O não atendimento ao item 2, caracteriza a inabilitação do licitante. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO: 

5.1 No dia, hora e local designado para o recebimento dos envelopes, cada licitante 
deverão se apresentar junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio. 
5.2. O credenciamento do representante junto ao Pregoeiro precederá ao ato de 
entrega, dos envelopes contendo a proposta de preços e documentação de 
habilitação. 
5.3 CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA: 
5.3.1. O representante legal da empresa licitante participante deverá apresentar em 
mãos, os seguintes documentos: 
a) Cópia do RG e CPF (apresentado em cópia autenticada ou simples desde que 
junto esteja o original); 
b) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial;  
c) Termo de Credenciamento ou procuração Assinado pelo Sócio Administrador da 
Empresa ou pelo procurador da mesma. (Modelo ANEXO IV do Edital) via original. 
d)Declaração  de  que  atende  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  neste  
edital(modelo anexo IX do edital). 
 

6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em 
conformidade com este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
preâmbulo deste edital. 
6.2 Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, o representante das licitantes 
entregará os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 
licitantes. 
6.3 O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em 
seu exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
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PREGÃO n. º 028/2016 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 

 
6.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO N.º 028/2016 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ  

 
6.5 As empresas licitantes através de seus representantes legais só poderão 
adentrar na sala onde será realizado o julgamento do certame, com os referidos 
envelopes de Proposta de Preços e Habilitação devidamente lacrados até o horário 
estabelecido para inicio da sessão.  
6.6 Não será aceito que representantes legais de empresas adentrem na sala de 
julgamento do certame com envelopes de proposta e habilitação abertos.  
6.7 Os envelopes de habilitação e proposta de preços devidamente lacrados, bem 
como, documentos de credenciamento serão entregues ao Pregoeiro ou a Equipe de 
Apoio ao adentrar-se na sala.  
 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

7.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou 
impressa, conforme modelo (anexo I) redigida com clareza em língua 
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, 
emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na última folha e 
rubricadas nas demais pelo representante legal da empresa licitante. 
7.2 Na proposta de Preços deverão constar: 
7.2.1. Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Estadual 
(se houver), endereço completo, telefone, fax para contato, nº da conta 
corrente, agência e respectivo banco e, se possível endereço eletrônico (e-
mail); 
7.2.2. Prazo de validade da proposta; 
7.3 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 
ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma 
por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados 
como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo o(s) item(ns) ser fornecido(s) sem ônus adicionais. 
7.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno 
reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de 
participação a seguir enumeradas: 
7.4.1 Inadimplência com fornecimento de item(ns) junto a Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado; 
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7.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a 
modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar 
evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 
competente do Município de Alta Floresta. 
7.6 As propostas impressas deverão ser apresentadas conforme ordem e 
descrições estabelecidas de acordo com Anexo I do edital. 
7.7 Para melhorar a execução do procedimento licitatório, no dia do certame, 
utilizaremos software interno para realização da rodada de lances de forma 
eletrônica, para isso é necessário a colaboração da empresa participante da seguinte 
maneira: 
7.7.1.  O arquivo eletrônico das propostas de preço poderão ser entregues em 
arquivo gerado pelo sistema Betha AutoCotacao, o download desse sistema pode 
ser feito através do link: http://www.altafloresta.mt.gov.br/fotos_downloads/1486.rar  
7.7.2 Para lançar a proposta no sistema Betha Auto Cotação, é necessário abrir o 
arquivo com a relação dos itens, esse arquivo ficará disponível para download no 
link: http://www.altafloresta.mt.gov.br/fotos_downloads/1487.rar 
7.7.3.  O arquivo “.COT’’ das propostas de preços deverão ser entregues através de 
um Pen Drive, CD, DVD ou Cartão de Memória. 
 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

8.1 O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
8.2 Será classificada pela Pregoeira, a licitante que apresentar a proposta de 
MENOR PREÇO GLOBAL e aquelas que tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de MENOR 
PREÇO GLOBAL. 
8.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 
nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais quaisquer que sejam os valores oferecidos nas 
propostas escritas. 
8.4 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus 
representantes legais. 
8.5 A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada. 
8.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua 
última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, 
para efeito de ordenação das propostas. 
8.7 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores 
apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente 
a respeito. 
8.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 
Pregoeiro. 

http://www.altafloresta.mt.gov.br/fotos_downloads/1486.rar
http://www.altafloresta.mt.gov.br/fotos_downloads/1487.rar
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8.9 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicada os itens definido no objeto deste edital e 
seus Anexos. 
8.10 Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de lance 
ou proposta, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido menor preço. 
8.11 Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores 
iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar lances e 
conseqüentemente persistindo a igualdade de valores será adotado de desempate 
por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, na própria sessão. 
8.12 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 

9. DA HABILITAÇÃO: 

Tendo sido aceitável a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições habilitatórias deverá apresentar: 
9.1. Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 2, os 
documentos específicos para participação neste Pregão, devendo ser entregues 
seqüencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir celeridade na conferencia e 
exame correspondentes. 
 
I – HABILITAÇÃO JURIDICA; 
a) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; Ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se  tratando  de  sociedades  
comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,acompanhados de documentos 
de eleição de seus administradores ou; Inscrição do ato constitutivo no caso de 
sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou;  Decreto de 
autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento 
no  país,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao 
art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
 
b) Cédula de Identidade e CPF autenticada de todos os sócios da empresa, do 
signatário da proposta caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma 
reconhecida em cartório em via original ou cópia autenticada com fins específicos; 
 
c) – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante em 
data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame. 
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c.1) – A empresa que apresentar a Certidão Simplificada da Junta 
Comercial no ato do Credenciamento (conforme item 4.3 do edital) fica 
desobrigada de apresentar a referida certidão no Envelope de Habilitação. 
 
d) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (anexo VI do edital). 
 
e)Declaração,  sob  as  pena  do  art.  299  do  Código  Penal,  de  que  terá  a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos 
prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (anexo VIII do 
edital). 

 
f)Declaração de Idoneidade (modelo anexo VII do edital).  
 
II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PESSOA JURIDICA; 
 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade; 
 
III – REGULARIDADE FISCAL PESSOA JURIDICA; 
 
a) – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objetivo licitado; 
 
c) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de 
funcionamento ou alvará sanitário de Licença para Funcionamento (empresas ou 
autônomos que direta ou indiretamente, pelo tipo de atividade que desenvolve, 
possa constituir algum tipo de risco à saúde relativo ao domicilio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
d) – Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, as certidões que fazem 
prova da regularidade fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições 
Previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quando no âmbito da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, estão unificadas em um único documento; 
 
e) – Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS e 
IPVA, fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 
 
f) - Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria 
Geral do Estado. 
 
g) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida 
Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal. 
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h) - Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica 
Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – Justiça 
do Trabalho.  
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA; 
a)Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação (anexo VI do edital). 
9.2 A empresa estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, também, o 
Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
9.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
em cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial 
ou em cópias simples, desde que apresentadas na sessão às originais para 
conferência pelo pregoeiro, sendo que estas não deverão estar no interior do 
envelope. 
9.3.1 As Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa cujo conteúdo não 
apresentar prazo da validade serão considerados o prazo de validade de 30 (trinta) 
dias contados a partir da data de expedição do referido documento.  
9.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
9.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado. 
9.6 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) 
a 05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) 
anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 
estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002. 

10. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

10.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
10.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
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10.2.  A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima, 
implicará da decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 e Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
10.3.  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate 
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte.  
10.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  
10.4.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
10.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do item 10.3, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
10.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 
09.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  
10.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
10.5. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da 
Lei Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. 
10.6. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de 
que trata a LC 123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei. 
10.7. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006, deverá 
apresentar requerimento próprio para este fim. 

11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente edital. 
11.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
11.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
11.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando 
assim o retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 
da Lei nº 10.520/2002 e legislação vigente. 
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11.5. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena 
detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da 
lei 8.666/93. 
11.6. As impugnações deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal do licitante, bem como protocoladas no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   

12. DOS RECURSOS: 

12.1. Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, 
qualquer licitante, desde que presente na sessão, poderá manifestar imediata e 
motivadamente (a razão) a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões por escrito do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
iguais números de dias, que começarão a correr do término do prazo de recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
pregoeiro ao vencedor. 
12.3.  O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
12.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 
da licitação ao licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à 
autoridade competente para publicação do resultado da licitação. 
12.6. Os recursos deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal da empresa, bem como protocolados no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   

13. DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E FORMA DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO: 

13.1. Os itens registrados neste edital deverão ser fornecidos de conforme plano 
estabelecido no Termo de Referencia deste edital (anexo I). 
13.2. O contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, de 
acorde com a Lei Federal 8.666/1993. 
13.3. Os serviços descritos no ITEM 3.1 do Termo de Referencia anexo, Tratamento 
Técnico, serão prestados na sede da Prefeitura Municipal de Alta Floresta MT. A 
contratada terá que disponibiliar a equipe técnica e materiais para execução dos 
trabalhos; 
13.4. Os serviços serão realizados em local definido pela empresa vencedora em Alta 
floresta – MT. Os serviços deverão ser realizados em Alta Floresta MT. 
13.5.  As exigências dos serviços, as quantidades, os prazos, bem como as demais 
condições constam no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

14.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da emissão da 
nota fiscal e entrega dos itens.  
14.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho 
estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
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14.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem 
à aplicação da penalidade. 
14.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
14.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
14.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15.1. A recusa injustificada em entregar o(s) licitado(s) da empresa com proposta 
classificada na licitação conforme instruções deste edital ensejará a aplicação das 
penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações 
posteriores. 
15.2. O atraso injustificado na entrega do(s) item(ns) licitados após o prazo 
preestabelecido no Edital, sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a 
seguir: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) 
dias; 
b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia 
de atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato, descontadas 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, 
cobradas judicialmente. 
15.3. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de 
empenho), a Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem 
prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 
a) advertência; 
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso 
na entrega do(s) item(ns); 
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura 
do contrato; 
d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do 
contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 
danos que der causa; 
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações 
Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
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15.4. De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta - MT, devidamente fundamentado. 
15.5. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará 
sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital. 
 

16. DO CONTRATO  

16.1 Como condição para a celebração do contrato o licitante vencedor deverá 
manter as mesmas condições de habilitação. 
16.2 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente será 
aplicada à regra seguinte:  
16.2.1 Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 
assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
16.2.2 O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até três 
dias úteis depois da notificação pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, ou da 
retirada do instrumento, durante a validade de sua proposta, sujeitando-se o infrator 
às sanções previstas no item 12.1.1. 
16.3 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 
convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos pela sua participação na licitação da qual trata este Edital, salvo se 
ratificadas as condições propostas até o vencimento desse prazo, por igual período. 
16.4 Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá 
estar com a documentação obrigatória válida, perante a Fazenda Federal, à 
Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
16.5 Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular 
do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de 
classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que 
a Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
16.6 A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
16.6.1 Apresentar a nota fiscal para recebimento dos serviços, anexada a planilhas 
demonstrativas financeiras fornecidas pela Direção Superior responsável pela 
fiscalização e coordenação da CONTRATANTE. 
16.6.2 Executar o objeto adjudicado conforme os prazos estipulados no Contrato. 
16.6.3 Aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser 
resultantes de acordo entre as partes. 
16.7 Se a licitante vencedora não cumprir o prazo do item 11.6.2 ou recusar-se a 
realizar os serviços solicitados pelo contratante, sem justificativa formalmente aceita 
pela Senhora Prefeita Municipal de Alta Floresta, Ordenadora de Despesas do Órgão, 
decairá do direito de realizar o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades 
dispostas na seção 12 deste Edital de Pregão. 
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16.8 Se a licitante vencedora, injustificadamente, não apresentar situação regular no 
ato da feitura da assinatura do contrato, a sessão será retomada e os demais 
licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de 
suas respectivas ofertas, observado que a Pregoeira examinará a aceitabilidade, 
quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes da 
Seção 12 deste Edital. 
16.8.1 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será 
retomada, conforme item 7.12 deste Edital. 
16.9 A Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT se obriga, nos termos previstos 
neste Edital a: 
16.9.1. Efetuar o pagamento conforme emissão da planilha de execução dos 
serviços emitida pela Secretaria de Direção Superior, mensalmente, após 05 (cinco) 
dias da apresentação da correspondente Nota Fiscal a entrega, por meio da 
Tesouraria, com a Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente 
da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT. 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

17.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e dos demais 
diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. 
Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito. 
17.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o 
fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
17.3. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da 
licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à 
matéria impugnada. 
17.4. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de 
impugnação, aos termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, 
para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades 
previstas da legislação vigente. 
17.5. Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e 
incluído o dia de vencimento, considerando-se o expediente normal. 
17.6. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com 
relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão ser obtidos 
junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 7:00 às 13:00 horas. 
 

ALTA FLORESTA – MT, 05 de Maio de 2016. 
 

___________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEM 

PREGOEIRA OFICIAL  
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

ANEXO I  
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT  
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016 
 
Licitante:____________________________________________________________ 
CNPJ.: _____________ Inscrição Estadual ________Tel Fax: (__) ______________ 
E-mail:_______________________________Tel./fax/Celular:(_____)____________ 
Endereço: __________________________________________________________ 
Conta Corrente:______________Agência:________________ 
Banco: ___________________________ 

 

Nº  ITEM  QUANT.  TOTAL 

01   

Prestação de serviços GED – Gestão Eletrônica de 

Documentos proceder-se-á nos seguintes termos: 

 

I – A retirada dos documentos na sede da 

Contratante; 

II – Conferência, organização, preparação e 

etiquetagem dos socumentos armazenados; 

III – A digitalização e criação de banco de dados e 

imagens, com uso de tecnologia digial em software 

totalmente WEB e com acesso controlado; 

IV – O controle de qualidade dos documentos 

digitalizados; 

V – A indexação das imagens; 

VI – A confência dos campos indexados; 

VII – A consolidação das imagens; 

VIII – A importação das imagens para o software WEB 

contratado; 

IX – Locação de software on-line 

1  
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X – Organizaçã das caixas Box em arquivo 

 

Obs: As demais exigências dos serviços, as 

quantidades, os prazos, bem como as demais 

condições constam no Termo de Referência, Anexo III 

deste Edital.(PREGÃO 28/2016). 

 
 

 
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:............................................................... 
 
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 DIAS  
 

LOCAL E DATA  
 
 
 
 

__________________________________ 
ASSINATURA (ADMINISTRADOR DA EMPRESA) 

CARIMBO COM CNPJ  
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ANEXO II – MINUTA CONTRATO PESSOA JURÍDICA 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO N.º ...../2016 
 
 

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede administrativa à Travessa Alvaro 
Teixeira Costa, 50, Centro, CEP 78.580-000, na Cidade de 
Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ /MF 
sob o nº CNPJ nº. 15.023.906/0001-07, representado 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ASIEL 
BEZERRA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado nesta cidade de Alta Floresta – MT, portador 
da Cédula de Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF nº. 
086.491.288-90, doravante denominado de 
CONTRATANTE, e a empresa .................................. - 
..., inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº. --.---.---/----.-- e 
Inscrição Estadual sob nº. --.---.----.-, estabelecida a Rua -
--------------, n.º ------, Bairro ------, Cidade de --------/--, 
CEP.: --.---/---, representada neste ato por seu 
proprietário o Sr. -------------, brasileiro, portador do RG 
nº.  ----- ---/--, e do CPF nº. ---.---.---/--, doravante 
denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente contrato nos termos do Edital de Pregão 
Presencial nº. 028/2016, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas. 

 
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONTEMPLANDO: ORGANIZAÇÃO DO 
ACERVO DOCUMENTAL, CAPTURA, INDEXAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE IMAGENS, 
FORNECIMENTO DE ACESSO Á MULTI USUÁRIO, NA FORMA E CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA EM ANEXO:  
 

ITE
M  

 
QUANT

.    MEDIDA MARCA 

 
VALOR 
UNT.   V. TOTAL   

 R$                
-    

VALOR GLOBAL 
 R$           
-    

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade Pregão 
Presencial n.º 028/2016, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
10.520/02 e suas alterações, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos 
contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e 
condições deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO  
4.1. A vigência do contrato será a partir da data de assinatura do contrato em __ 
de _________ de ___ até o dia __ de ___________ de ___, podendo ser 
prorrogado, de acorde com a Lei Federal 8.666/1993. 
 
4.2. As exigências dos serviços, as quantidades, os prazos, bem como as demais 
condições são vinculadas, ao Termo de Referência DO PREGÃO PRESENCIAL N° 
..../........  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO: 
5.1. O valor global do presente contrato será de R$ -------- (--------). 
5.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do item e 
emissão da nota fiscal com a devida comprovação dos serviços executados.  
5.3. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver 
em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
5.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem 
à aplicação da penalidade. 
5.5. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
5.6. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
5.7. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
6.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos do 
Município de Alta Floresta. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÃOES E RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES 
7.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA os seguintes: 
a) Executar o objeto contratado, conforme solicitação da secretaria competente, que 
ocorrerá com acompanhamento do Servidor responsável pelo recebimento e 
fiscalização da execução do contrato, em horário e local definido pela secretaria 
solicitante. 
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b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 
causa; 
c) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem 
necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e 
instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos 
comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE. 
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do presente contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
e) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste 
instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto 
deste contrato; 
f) Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para 
o CONTRATANTE; 
g) Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos 
e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, 
relacionadas com o cumprimento do presente contrato. 
h) arcar com eventuais prejuízos, pessoais e materiais, ocasionados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de falha no funcionamento dos  
i) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem 
prévia anuência do CONTRATANTE; 
j) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
 
7.2. São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
a) Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento; 
b) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 
c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento 
das obrigações da CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com 
antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
d) Cumprir e fazer cumprir os termos das Leis nº 8.666/93 3, 10.520/2002 e do 
presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-
financeiro durante a execução do contrato; 
e) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato 
depois do recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor 
responsável pela fiscalização; 
f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público respeitando os direitos da CONTRATADA; 
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g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 
79 da referida Lei. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 
MULTAS 
8.1. As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) Advertência verbal ou escrita. 
b) Multas. 
c) Declaração de inidoneidade e, 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 
8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. 
8.2. A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas. 
8.3. As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no 
fornecimento dos serviços; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer 
das cláusulas do contrato. 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos 
casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 
danos que der causa. 
d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT, por prazo não superior a dois anos. 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações 
Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
8.4. De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de 
cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, 
devidamente fundamentado. 
8.5. As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
9.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, 
mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30(trinta) dias, no 
caso de descumprimento de quaisquer das clausulas do presente contrato pela 
CONTRATADA, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos do 
art. 77 da lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
10.1. A fiscalização da execução do referido contrato será exercida por servidores da 
Secretaria de Educação, bem como, de acordo com o Decreto Municipal nº ......./...... 
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10.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
10.2. A contratada obriga-se a realizar os serviços conforme especificação 
estabelecida no edital.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO 
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
11.1. Aplica-se a Leis Federais n.º 8.666/1993, 10.520/2002 e o Código Civil 
Brasileiro ao presente contrato e em especial aos seus casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 
12.1. Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 
Edital de Pregão Presencial nº. 028/2016, bem como os documentos a ele 
referentes, além da proposta apresentada p ela CONTRATADA, no certame licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar 
nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o 
recebimento dos pagamentos relativos aos serviços fornecidos e aceitos. 
 
13.2. As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 
da Lei acima referida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Alta Floresta – MT, com recusa 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na 
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 
 
 

Alta Floresta – MT,   -- de  -------- de 2016. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO 

CONTRATANTE 
                                         

-------------------------------------------/ ---  
---------------------- 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
1.__________________________                    2.  _________________________ 
RG:                   RG: 
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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO  

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

tratamento arquivístico, contemplando: organização do acervo documental, 

captura, indexação e importação de imagens, fornecimento de acesso á 

multiusuário, na forma e condições estabelecidas nas especificações técnicas. 

 

 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

Tendo em vista a necessidade de aperfeiçoar o arquivamento e a recuperação 

dos documentos, a garantia da integridade e segurança e a necessidade de 

preservar a segurança da informação; agilizar a disponibilização para 

consultas, a redução de espaços de guarda e consequentemente custos de 

armazenamento, para isso é necessário a contratação de empresa para 

prestação de serviços de digitalização e organização dos documentos que 

compõem o acervo documental.  

  

3.  OBETIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

Objetivo geral: executar o tratamento técnico arquivístico de idade corrente, 

intermediária e permanente de documentos textuais em suporte papel, 

relativos ao arquivo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT em 

todas as suas Secretarias. 

  

As atividades que envolvem o tratamento técnico são: higienização, 

organização, classificação, ordenação, acondicionamento e identificação para a 

destinação final, visando à qualidade nos serviços de gestão documental da 

Empresa, como também à redução de duplicatas (cópias) do acervo.  
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Objetivos específicos  

 

a) Aplicação da legislação pertinente aos arquivos, no que diz respeito à 

identificação, classificação, avaliação, preparação e destinação da massa 

documental, utilizando-se do Código de Classificação e Tabela de 

Temporalidade (Resolução 14 do CONARQ) – referente à atividade fim;  

 

b) Higienizar documentos textuais em suporte papel, retirando a sujidades 

superficiais por meio de trinchamento e aspiração de caixas, dossiês e 

processos, deixando o acervo em condições básicas de salubridade, com fins 

ao processo de organização para a guarda intermediária e a destinação final;  

 

c) Classificar os documentos segundo o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo referente à Resolução nº 14 do Conselho Nacional de 

Arquivo – CONARQ;  

 

d) Digitalização dos documentos a fim de facilitar o acesso.  

  

Especificações Técnicas  

  

3 OS SERVIÇOS SÃO DIVIDIDOS NOS SEGUINTES ITENS:  

  

3.1 – Tratamento Técnico do Acervo:  

3.1.1 - Plano de Classificação. 

3.2 – Transporte, Preparação, Higienização e Restauração dos Documentos:  

3.2.1 – Transporte dos Documentos. 

3.2.2 - Preparação, Higienização e Restauração dos Documentos 

3.3 - Digitalização de documentos.  

3.4 - Software 
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Os serviços compreenderão as seguintes fases e etapas, que deverão ser 

realizadas conforme escopo e por equipe especializada. 

  

3.1 Tratamento Técnico do Acervo. 

  

3.1.1 Plano de Classificação de Documentos  

A elaboração do Plano de Classificação de Documentos deverá ser 

acompanhado pelo preposto da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 

- MT, e aprovado, inicialmente, por este preposto; contudo, o mesmo somente 

será considerado como produto entregue, pela Contratada, após a aprovação 

do mesmo junto ao Arquivo Nacional.  

  

O Plano de Classificação de Documentos será o instrumento, da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT, para classificar todo e qualquer 

documento de arquivo, produzido ou recebido, pelo órgão, no exercício de 

suas funções e atividades.   

Entende-se por classificação de documentos a sequência das operações 

técnicas, que visam agrupar os documentos de arquivo, relacionando-os em 

categorias de assunto e atividades sob a qual sejam recuperados, atribuindo 

códigos segundo orientações do CONARQ utilizando-se Tabela de 

Equivalência, quando necessário.  

  

O CONARQ estabeleceu por meio da Resolução nº. 14, de 24 de outubro de 

2001, um modelo de Código de Classificação de Documentos de Arquivo para 

a Administração Pública: atividade-meio, a ser adotado nos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.  

 

As classes e suas subdivisões do Plano de Classificação de Documentos deverá 

possibilitar a necessária adaptação a situações não previstas nos 

levantamentos efetuados para sua elaboração (como o surgimento de novas 

atividades, ou a incorporação de novos documentos).   
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Uma vez elaborado o Plano de Classificação de Documentos, deverá ser 

verificado se o mesmo está realmente livre de deficiências técnicas, bem como 

se efetivamente espelha, com clareza, o conjunto de atividades da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT. Estes aspectos, dentre 

outros, como a hierarquização e definição das classes, quando necessário, 

deverão ser verificados buscando confirmar se a elaboração do Plano é 

consistente.  

  

Reforça-se que o Plano de Classificação de Documentos da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT, uma vez elaborado/adequado, deverá 

ser submetido à apreciação do Preposto, a qual ratificará ou solicitará 

retificações na estrutura proposta.  

 

Planejamento  

 

A etapa de planejamento consiste na elaboração de um plano de ação para a 

realização do objeto do contrato. Deverá constar no plano de ação a 

metodologia que será utilizada para a realização das atividades e de que 

forma o serviço será executado, bem como o cronograma de execução. O 

plano de ação deverá ser encaminhado para análise da CONTRATADA para 

que sejam realizadas as modificações recomendadas. 

  

Esclarece-se que todo o trabalho de processamento técnico da massa 

documental, com a aplicação dos instrumentos de gestão arquivística que 

forem desenvolvidos pela CONTRATADA, somente poderá ser iniciado quando 

os mesmos tiverem sido adequadamente aprovados pelos órgãos competentes 

e liberados pela CONTRATANTE para aplicação.  

  

Acondicionamento e Armazenamento dos Documentos  
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Fornecimento de caixas em plástico ondulado, para armazenamento de 

documentos, tamanho 360x130x250 devendo estas após a execução do 

trabalho permanecer no arquivo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA 

FLORESTA - MT. 

  

3.2 Transporte e Preparação dos Documentos. 

 

3.2.1Transporte dos documentos  

 

Todo o manejo e a movimentação dos documentos são de responsabilidade 

da Contratada, devendo a mesma empregar todas as medidas de segurança e 

integridade físicas necessárias.  

  

Atualmente a massa documental existente esta armazenada parte no arquivo 

central e parte na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT. 

 

Os documentos transportados deverão ser armazenados nas instalações 

disponibilizadas pela CONTRATANTE para a execução dos trabalhos, com a 

identificação da caixa-arquivo e com a elaboração de uma lista de 

equivalência, contendo o número da caixa-arquivo. 

 

A execução do serviço será in loco, conforme a disponibilização de um espaço 

pela contratante.  

 

3.2.2 Preparação, Higienização e Restauração dos Documentos. 

 

Todos os documentos para digitalização serão higienizados e preparados de 

acordo com as técnicas arquivistas adequados e do SOFTWARE fornecido pela 

CONTRATADA 
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A preparação dos documentos para arquivamento e digitalização, consistirá na 

formação de lotes de documentos, que deverão ser processados de acordo 

com as especificações técnicas pertinentes de cada processo.  

 

Quanto à necessidade limpeza, os documentos, de modo geral, serão 

higienizados e deverá ser feita com a retirada de todos os elementos 

metálicos (clipes, bailarinas, grampos, presilhas, etc.). 

 

 Retirar clipes, grampos e objetos estranhos; 

 Desfazer a encadernação, quando for o caso; 

 Providenciar a higienização dos documentos; 

 Planificar os documentos; 

 Identificar cada página (frente/verso) com marcações específicas e 

separadores para cada tipo de documento (etiquetagem, carimbo e 

outros). 

 A eliminação de dobras deverá ser utilizada em alguns documentos que 

apresentem acentuado processo de deterioração; esta técnica deverá 

ser executada com bastante cuidado. 

  

Se existirem documentos, cujo papel esteja ressecado, estes deverão ser 

hidratados para evitar que quebrem ao tentar desdobrá-los. É provável que o 

documento que necessitar passar por esse processo, não possa ser tracionado 

pelo equipamento de digitalização. Neste caso, o mais aconselhável é o uso da 

superfície plana do scanner.  

  

Restauração dos Documentos: Aos documentos deverá ser aplicada uma 

análise das condições de conservação para determinar o real estado dos 

documentos. Caso sejam detectados problemas que indiquem a necessidade 

de restauração, a CONTRATADA deverá realizar o procedimento técnico 

necessário mediante autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA 

FLORESTA. 
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3.3 Digitalização  

 

O processo de digitalização dos documentos deverá resultar na captura das 

imagens dos documentos físicos para efeito de disponibilização e preservação 

e que a definição de qualidade de imagem, bem como o formato de 

compressão, seguirá os padrões definidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTA FLORESTA - MT, podendo sofrer alterações, mediante acordo entre as 

partes. A CONTRATADA deve ser capaz de processar documentos dos 

seguintes tipos: A0, A1, A2, A3, A4, Carta e Ofício, de diferentes gramaturas 

(50-180g/m2). 

Os documentos encontram-se no arquivo central e nas dependências da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT sede, devendo ser retirado 

para a execução do trabalho as expensas da CONTRATADA pela execução do 

mesmo e de uma única vez, após o tratamento técnico. 

Durante a execução dos Serviços os armazenamentos de todos os documentos 

serão de responsabilidade da contratada. 

 

Durante a execução dos Serviços a CONTRATADA deverá disponibilizar para a 

Contratante os documentos solicitados em até 02 Horas após a solicitação. 

 

A digitalização dos documentos deverá ser efetuada atendendo a legislações 

vigentes, bem como aos seguintes requisitos:  

 

Documentos classificados como de digitalização manual deverão ser 

digitalizados em scanner de mesa;  

 

Documentos em encadernação flexível poderão ser digitalizados em scanners 

de mesa;  
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Os demais documentos poderão ser digitalizados em scanners de mesa ou de 

alimentação automática, a critério da CONTRATADA;  

 

Os documentos, visando sua conservação, só deverão ser alimentados uma 

única vez no scanner escolhido e sujeitos a uma única exposição às luzes do 

scanner. A exceção a esta regra é a necessidade de uma re-digitalização em 

caso de captura defeituosa;  

 

Os documentos deverão ser exibidos como imagem fiel do original em papel, 

não devendo haver nenhuma mudança em seu formato, no tocante a layout 

da página, fontes, tamanhos, formatação (negrito, itálico, etc.), gráficos, fotos 

e/ou imagens, tornando inquestionável a identidade entre a imagem 

digitalizada e o documento original;  

 

O serviço de conferência das informações necessárias à indexação e a 

correção caso necessário serão de responsabilidade da CONTRATADA;  

Compete à CONTRATADA a execução do processo de digitalização dos 

documentos objeto do contrato, que deverá ser realizado em 01 fase 

(digitalização), se peças iniciais e intercorrentes, ou 03 fases (preparação, 

digitalização e conclusão).  

 

3.3.1 - Tipo de captura de imagem: 

 

 Coloração: Preto e branco (bitonal), escala de cinza ou colorida;  

 Resolução da captura: 200 DPI, no mínimo, ou superior de acordo com 

a característica do documento;  

 Codificação de imagens: Padrão JPEG ou TIFF CCITT G4, a critério da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT ;  

 Durante a etapa de digitalização, deverão ser utilizados scanners de 

produção até A3 com as seguintes características mínimas: 

tracionamento (alimentação) automática (ADF), FLATBED, bem como, 
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recurso de digitalização frente e verso no modo alimentador 

automático, capacidade para no mínimo 100 PPM, P&B, Grayscale, 

Colorido e resolução mínima de 200 DPI, capazes de realizar o 

processamento automático do arquivo de imagem, de acordo com o 

tipo e tamanho do papel a ser convertido. A utilização destes recursos 

permitirá a manutenção da boa qualidade da imagem do documento, 

no que se refere à sua nitidez e legibilidade, além de estabelecer 

padrões que garantam os tamanhos médios dos arquivos.  

 

3.3.2 - Tipo de armazenamento de imagem:  

 

 Preto e branco (bitonal), admitindo-se tons de cinza caso a digitalização 

esteja comprometendo a qualidade da imagem ou colorida;  

 Resolução do armazenamento: 200 DPI;  

 Formato do Arquivo de Imagem: TIFF ou PDF;  

 Tamanho ideal do arquivo PDF: 75kb por imagem de informação textual 

e 150kb por imagem para imagens coloridas (fotos). Caso alguma 

imagem ultrapasse o tamanho máximo definido, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT deverá ser notificado para 

autorizar a entrega desses arquivos no ambiente de armazenamento;  

 

3.3.3 - Controle de qualidade das imagens  

 

Deverá ser executado um controle de qualidade nas imagens geradas, 

refazendo as que forem necessárias de forma a garantir sua legibilidade. Os 

documentos que conterem mais de uma imagem.  

 

 As imagens digitalizadas deverão sofrer um processo de controle de 

qualidade, para verificar se houve alguma falha durante o 

processamento e que aquelas imagens que apresentarem qualquer 
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defeito deverão ser novamente digitalizadas, seguindo as 

especificações: 

 O operador de controle de qualidade das imagens deverá ser 

responsável pela checagem dos resultados obtidos na etapa de 

digitalização dos documentos, avaliando a qualidade de todas as 

imagens capturadas, bem como a sequência e integridade dos 

documentos digitalizados;  

 Verificar a quantidade de imagens geradas por documento consistindo 

com o quantitativo de documentos físicos do lote. Esta prática de 

controle poderá identificar uma não conformidade quanto à falta ou 

duplicidade de páginas;  

 Verificação do tamanho médio do arquivo de imagem: Todos os 

arquivos gerados deverão ser avaliados quanto ao seu tamanho e 

comparados ao tamanho médio definido. Existindo arquivos com 

tamanho acima das margens estabelecidas, deverá haver uma 

checagem individual por parte do operador de qualidade, para que 

estas exceções sejam tratadas;  

 Verificação da qualidade da Indexação: Verificar se os documentos 

foram corretamente indexados conforme padrão definido;  

 Avaliação da qualidade da imagem do documento, no que tange a 

quesitos de nitidez e legibilidade, utilizando as ferramentas e 

propriedades abaixo:  

a) Alinhamento do texto, Text Deskew;  

b) Remoção de sujeiras, Despeckle; 

c) Remoção de sombras, Deshade;  

d) Remoção de linhas horizontais e verticais;  

e) Eliminação/limpeza de bordas pretas;  

f) Melhoramento da imagem de zonas previamente definidas; 

g) Possibilidade de criação de perfis de tratamento de imagem;  
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Que o serviço de digitalização deverá ser realizado por equipamentos em 

perfeito estado de funcionamento, de forma a garantir a qualidade das 

imagens geradas, as quais deverão ser armazenadas em equipamento próprio, 

e de uso exclusivo para esta finalidade.  

 

3.3.4 – Indexação das imagens  

 

 Para que seja possível a recuperação das imagens é necessária a 

atribuição de índices estruturados que já estão definidos pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT e em produção, 

podendo ser alterados ou criados conforme necessidade da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT;  

 A CONTRATADA deverá montar um processo de carga e realizar a 

importação dos dados de indexação e das imagens para a solução de 

digitalização fornecida pela CONTRATANTE. 

 Cada documento conterá no mínimo 03 (três) campos que devem ser 

indexados com caracteres alfanuméricos infinitos;  

 A indexação poderá ser do tipo manual e deverá ser utilizada solução 

tecnológica de Document Imaging capaz de se adequar aos diferentes 

tipos de indexação e documentos, a qual deverá conter:  

a) Controle de acesso aos indexadores; 

b) Controle de produção, retornando relatórios gerenciais para 

acompanhamento; 

c) Sistemática para digitação; 

d) Possibilidade de indexação manual com dupla digitação;  

e) Validação da indexação com regras pré-definidas (exemplo: 

CPF);  

f) Validação da indexação em base de dados pré-existente;  

g) Leitura de código de barras nos padrões: Codebar, Interleaved 2 

of 5, Code 128, Linear 2 of 5, Code 39, UPC-A, EAN 8 and 13 e 

UPC-E;  
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h) Possibilidade de leitura de código de barras em quatro diferentes 

orientações: 0º, 90º, 180º e 270º;  

i) Definição de zonas para separação lógica dos documentos;  

j) Definição de zonas para identificação automática do formulário;  

k) Verificação do campo indexado com recurso de auto-zoom;  

l) Reconhecimento de código de barras, como forma de auxílio no 

processo de indexação. 

 

3.3.5 – Importação 

 

 Carga no Sistema de GED a ser fornecido pela Contratada; 

 Caberá à CONTRATADA executar os procedimentos de carga no prazo 

máximo de 16 horas úteis;  

 O processo de carga dos documentos digitalizados será executado pela 

CONTRATADA utilizando estrutura compatível com os padrões 

solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT; 

 Após finalização do processo de carga a CONTRATADA deverá 

formalizar a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT, 

especificando os dados do lote, por e-mail. Em casos de 

indisponibilidade de servidores, sistema ou quaisquer ocorrências que 

inviabilizem a carga deverão ser comunicados imediatamente a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT e apresentar plano 

de contingência;  

 Quando solicitado, a CONTRATADA deverá disponibilizar o material 

digitalizado, por amostragem, no ambiente de homologação da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT possibilitando a 

verificação dos seguintes itens:  

 

3.3.6 - Estrutura:  

a) Visualização e distribuição dos dados na tela;  

b) Respeito à ordem dos índices;  
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c) Teste de busca; 

d) Preenchimento ou alimentação correta de dados dos arquivos ou 

indexadores; 

e) Nomeação de arquivos correspondente à imagem gravada; 

f) Itens correlatos.  

3.3.6.1 - Qualidade de Imagem: 

a) Resolução na imagem;  

b) Nitidez e legibilidade;  

c) Ordenação das páginas;  

d) Número de documentos e páginas;  

e) Outras anomalias/inconsistências que porventura venham a ocorrer no 

processo de digitalização.  

3.3.6.2 - Após a verificação, caso seja detectado qualquer problema ou 

anomalia referentes aos itens acima descritos, a contratada deverá efetivar as 

correções necessárias e disponibilizar as imagens para a aprovação da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT no prazo de 08 horas 

úteis.  

3.3.6.3 - Após os lotes terem sido devidamente aprovados e liberados pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT, os mesmos deverão ser 

transferidos para o dispositivo de armazenamento final, tendo suas imagens e 

índices inseridos no servidor.  

3.3.6.4 - Para cada lote digitalizado, a CONTRATADA deverá fornecer um 

certificado de garantia de serviços de digitalização, comprovando ter realizado 

o controle de qualidade sobre todas as imagens e indexadores do quantitativo 

digitalizado;  

3.3.6.5 - A atividade de limpeza da imagem digitalizada deverá ocorrer de 

forma automática em, no mínimo, 90% dos casos, retirando assim 

imperfeições que prejudiquem a visualização com clareza e a 

indexação/classificação dos documentos;  

3.3.6.6 - De forma a garantir que os arquivos de imagem possuam uma boa 

legibilidade, o operador de qualidade da CONTRATADA deverá avaliar as 
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condições dos caracteres, detectando se ocorreram falhas no momento da 

captura do documento ou se os próprios originais estavam em condições 

insatisfatórias. Esse procedimento deverá ser executado em todas das 

imagens geradas;  

3.3.6.7 - Para casos de falta de qualidade da imagem gerada, a mesma 

deverá ser redigitalizada no prazo máximo de 16 horas úteis, conforme a 

especificações de qualidade;  

3.3.6.8 - O equipamento de captura deverá permitir o descarte de imagens 

indesejáveis, tais como páginas separadoras e versos em branco, bem como a 

inserção e atualização de imagens de páginas integrantes do documento 

digitalizado, mantida a integridade original dos documentos físicos e a ordem 

cronológica dos mesmos;  

3.3.6.9 - A CONTRATADA deverá garantir a integridade do processo de 

conversão de cada documento físico até a carga de sua imagem digital no 

sistema de localização da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT.  

3.3.6.10 - A CONTRATADA deverá manter LOG de auditoria que permita a 

rastreabilidade do processamento de cada lote, com indicação do(s) 

operador(es) que efetuaram a captura e a validação de cada documento e/ou 

lote de documentos.  

3.3.6.11 - Após a digitalização, deverá ser realizado o armazenamento 

intermediário dos documentos digitalizados, índices, metadados e 

classificações de peças no(s) servidor (es) da CONTRATADA, instalados no 

Data Center da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT, 

observando rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança 

implementados no ambiente de Tecnologia da Informação da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT. Todos os softwares necessários para 

esse procedimento deverão ser de propriedade e responsabilidade da 

CONTRATADA, bem como sua instalação, suporte e manutenção. 

 

3.4  SOFTWARE  
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O software de gestão deverá ter as configurações mínimas descritas nos 

tópicos a baixo: 

3.4.2 Especificações Gerais:  

 Sistema 100% web em Data Center, no mínimo com Tier 3. 

 Disponibilizar um espaço de 20 GB on-line para armazenamento 

das imagens. 

 Fornecimento de 10 Acessos declarados aos documentos 

armazenados; 

 Fornecimento de no mínimo 01 Licença de captura/digitalização 

de documentos; 

 Armazenamento dos arquivos, sem limite de tamanho 

 Ser Compatível com os sistemas operacionais: Windows, Mac e 

Linux 

 Interface em português 

 Permitir o Controle do tempo de vida dos documentos 

 Permitir a customização da tela de exibição na abertura das 

imagens e documentos e de paginação. 

 Permitir a definição do número de itens exibido na pesquisa; 

 Controle na criação, edição e exclusão dos índices/chaves de 

indexação/busca 

 Permitir a Criação de dados nos campos de indexação, campos 

obrigatórios e campos chave. 

 Permitir a Validação de acesso aos documentos conforme o 

conteúdo do índice. 

 Permitir a Definição da quantidade de caracteres, tamanho fixo, 

caixa alta ou baixa. 

 Apresentar Biblioteca de dicionários de referência, com 

possibilidade de criação e edição 

 Permitir o Uso de expressões regulares (máscaras) 

 Permitir configurar o tipo do índice como Numérico, Alfa, Alfa-

Numérico ou Data. 
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 Definição da Porta de SMTP e endereço SMTP. 

 Configuração de tempo de validade e titulo dos e-mails. 

3.4.3 Especificações mínimas do Software de Captura: 

 Ser Compatível com qualquer scanner com interface Twain 

 Permitir a Indexação automática por modelo de documento (OCR); 

 Digitalização em Preto e Branco, Tons de Cinza e Colorido; 

 Permitir o tratamento das imagens com funções integradas, para 

melhoramento das imagens; 

 Permitir a Inclusão e exclusão de documentos por lote; 

 Digitalização em múltiplos lotes; 

 Realizar a Leitura de código de barras, inclusive QR Code; 

 Permitir a exclusão de páginas em branco ou páginas desnecessárias 

durante a digitalização; 

 Fazer o agendamento para importação das imagens para o servidor. 

3.4.4 Especificações mínimas para Pesquisa e Compartilhamento: 

 Permite a consulta por mobile; 

 Permitir a realização de comentários; 

 Permiti a visualização de documentos em Office e PDF; 

 Controle de documentos obrigatórios 

 Permitir a edição dos índices, exportação dos índices de busca e 

relatórios para o Excel; 

 Permitir a pesquisa por qualquer palavra no documento; 

 Permitir a customização no layout dos campos de pesquisa; 

 Permitir a inclusão de novos documentos e o compartilhamento de 

arquivos com controle de acesso e tempo de validade 

 Permitir o envio de e-mail sem limite de tamanho do arquivo; 

 Permitir a criação de regras e critérios para gestão de processos 

 Permitir a configuração e envio automático de alertas e mensagens 

personalizadas 

3.4.5 Especificações mínimas para Segurança e Auditoria; 

 Apresentar todo o histórico das últimas alterações na tela de pesquisa; 
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 Permitir a Auditoria completa dos acessos no sistema, permitindo 

pesquisa por usuário ou período; 

 Permitir a restrição por IP; e controle de acessos; 

 Permitir a Edição e Controle dos perfis de acesso; 

 Permitir os acessos aos documentos por definição/autorização dos 

perfis.  

 Apresentar as informações de elaboração, revisão e versionamento de 

documentos; 

 Permitir o controle de visualização das versões; 

 Restrições de acesso aos documentos por tipo de documento, 

departamento ou qualquer outra restrição; 

 Realizar a criptografia de todos os arquivos e dados; 

 Apresentar Funções de Backup 

 Permitir o controle do tempo de vida do usuário/perfil. 

3.4.6 Suporte e SLA 

A LICITANTE deverá fornecer durante a vigência do contrato, os serviços de 

manutenção e suporte técnico das soluções fornecidas, com os parâmetros a 

baixo: 

 SLA de 08 Horas Úteis. 

 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 17h00; 

 Sistema de Help Desk com registro de protocolo; 

 Atendimento on-line via chat; 

 Telefone; 

 E-mail;  

3.4.7 Implantação e Treinamento; 

 A contratada deverá realizar a treinamento para todos os usuários da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT in loco em datas a serem agendadas com a 

Contratante. 

 Após a conclusão dos serviços e a implantação total do software, a 

contratada deverá realizar um workshop com fornecimento de apostilas na 

sede da contratante, visando difundir a tecnologia implantada bem como a 
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manutenção correta dos serviços prestados a todos os colaboradores da 

contratante. 

 

     4. LOCAL DE EXECUÇÃO  

1.1 Os serviços descritos no ITEM 3.1 Tratamento Técnico, serão 

prestados na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA 

FLORESTA - MT. A CONTRATADA terá que disponibilizar a equipe 

técnica e materiais para execução dos trabalhos. 

 

1.2. Os serviços serão realizados em local definido pela empresa 

vencedora em Alta Floresta - MT. Os serviços deverão ser 

realizados em Alta Floresta - MT para permitir, de forma mais ágil 

e menos custosa, a fiscalização e controle dos serviços 

executados pelo contratante. 

 

1.2.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT fará uma 

visita de inspeção ao local de execução dos serviços contratados, 05 

dias após a homologação da empresa vencedora neste certame, para 

comprovar a existência de todas as existências descritas neste termo de 

referência; 

 

1.3 – As atividades deverão ser executadas horário das 08:00 ás 14:00, 

mas caso necessário apoio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA 

FLORESTA - MT, deverá ser realizado no horário das 07h00min às 

13h00min horas. 

  

5. DA VISTORIA E AMOSTRA DOS SERVIÇOS 

  

4 Os Licitantes deverão realizar vistoria técnica ao acervo a ser 

digitalizado e organizado, com dia e hora marcada, conforme 

solicitação de credenciamento da empresa (modelo Anexo III) 
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mediante o acompanhamento de funcionário indicado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT, de modo a lhes propiciar todos 

os elementos necessários à formulação da proposta (habilitação). 

5 A vistoria técnica deverá ser realizada até 72 horas úteis que antecede 

a realização desta Licitação, por profissional credenciado pela licitante. 

Sendo Funcionário deverá comprovar seu vinculo e apresentar termo 

de credenciamento com firma reconhecida; no caso de sócio deverá 

apresentar o contrato social.  

5.1  Na vistoria a Licitante fará a retirada de um lote de documentos para execução 

de um piloto que deverá ser apresentado no certame, imediatamente após a 

declaração do vencedor, apresentando as funcionalidades do software e a 

qualidade da imagem. 

5.2  O lote de documentos retirado deverá se devolvido a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ALTA FLORESTA - MT em até 24 horas após a retirada e deverá seguir as 

orientações do ANEXO II. O referido piloto tem como o objetivo a comprovação 

da capacidade da licitante em atender as especificações do edital e também 

comprovar o atendimento de todos os requisitos solicitados no descritivo do 

software, logo após a conclusão do certame; 

5.3  O não atendimento ao item 2, caracteriza a inabilitação do licitante. 

 

6. DOS PRAZOS  

O prazo para início da prestação dos serviços será de até 15 (quinze) dias, 

contados a partir da publicação do contrato no Diário Oficial da União 

DOU.  

 

No prazo máximo acima estipulado, a CONTRATADA deverá adotar todas 

as providências necessárias ao início dos serviços, tais como, contratação 

da mão de obra com adoção de todas as medidas exigidas pela 

CONTRATANTE, transporte e instalação de todos os mobiliários, materiais 

e equipamentos para o local de prestação dos serviços, bem como 

arrumação do espaço disponível.  
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O prazo de execução do serviço será de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de publicação do extrato do Termo Contratual no Diário 

Oficial do Estado de Mato Grosso. 

 

7 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1. Serão disponibilizados documentos para massa de teste visando à digitalização 

para avaliação pela equipe técnica da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - 

MT e emissão de Atestado de Vistoria Técnica atestando o atendimento as 

especificações técnicas;  

1.2. A massa de teste somente será disponibilizada mediante apresentação de termo 

de responsabilidade, no ato da retirada,  

1.3. Os documentos serão entregues acompanhados de protocolo contendo o 

número dos processos e quantidade de documentos por processo;  

1.4. É obrigatória a conferência da massa de teste, principalmente em relação ao 

conteúdo descrito na Relação de documentos e volume disponibilizado.  

1.5 A devolução dos documentos deverá ser feita na mesma ordem e quantidade 

relacionada no referido protocolo.  

2. O prazo para apresentação do teste será de 01 (um) dia útil contado a partir da 

data de disponibilização da referida massa;  

2.1. Os documentos deverão ser devolvidos na mesma ordem em que foram 

retirados juntamente com a digitalização teste, que deverá ser feita nos moldes 

deste Anexo.  

As licitantes que não cumprirem o prazo determinado no item 2 serão 

automaticamente desclassificadas.  

 
8 VALOR DE REFERENCIA 

 
VALOR GLOBAL DE: R$ 366.486,67 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL 

QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) 
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ANEXO IV  
 

(papel timbrado da empresa) 
  
  
PREGÃO Nº _____/________  
 
 
  

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

   
           Através do presente, credenciamos o (a) 
Sr.(a)........................................., portador(a) do RG n.º..........................e do CPF 
n.º.............................., a participar da licitação instaurada pelo Município de Alta 
Floresta – Estado de Mato Grosso, na modalidade Pregão n.º ___/_____, na 
qualidade de representante  legal,  outorgando-lhe  poderes  para  pronunciar-se  
em  nome  da empresa........................................,  bem  como  formular  
propostas,  ofertar  lances  verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame.  
  

................., ......... de ...................   de 2016. 
  
  
 
 

_______________________________ 
Diretor ou Representante Legal 

 
  
  
 
 
 

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 
 
 
 

    A (empresa emitente) 
__________________________________ localizada à ____________________, com 
Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº ______________atesta para 
os devidos fins que a Empresa ________________________________________ com 
Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº ______________, com sede 
na _______________________, fornece/forneceu os produtos/serviços relacionados 
abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não 
havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone. 
 
 
..................... 
 
 

Local e Data 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica 

emitente deste atestado e sua assinatura) 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

DECLARAÇÃO 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, 
que: 

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com 
redação determinada pela lei 9.854/1999. 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas do 
art. 299 do Codigo Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas no 
edital e termo de referência.  

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA JURÍDICA)  

 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista 
inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por 
órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal.  

  
  

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Atende todos os requisitos de habilitação contidos no referido 
procedimento licitatório.  

  
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




