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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL N. 212/2019 

 

OFERTA D COMPRA N. 820900801002019OC00211 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 173/2019 – AMPLA PARTICIPAÇÃO  

PROCESSO N. 66.189/2017 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de serviço de digitalização de prontuários funcionais da 
Prefeitura Municipal de Bauru com autenticação digital, certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 
ICP-Brasil, com fornecimento de software para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme Termo de 
Referência – Anexo I deste edital. 

 

 

Empresa ___________________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: _________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

Cidade: _____________________________________________ Estado: ________________________ 

Telefone: ________________________________ Fax:_______________________________________ 

Recebemos através do acesso à página www.bauru.sp.gov.br → Licitações – Licitações Abertas → Pregão Eletrônico, o impresso cópia 

do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

                       Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura 
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Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

 

Edital de Licitação n. 212/2019 

Processo Administrativo n. 66.189/2017 

Pregão Eletrônico n. 173/2019 - Licitação Tipo Menor Preço por Item. 

Interessado: Secretaria Municipal de Administração  

                          Base Legal: Lei Federal n. 10.520/02 e n. 8.666/93 e Decreto Municipal n. 10.123/05. 

Recebimento das Propostas: até 01 de julho de 2019 – Horário Limite: até às 15h. 

Local:  www.bec.sp.gov.br – Oferta de Compra n. 820900801002019OC00211 

Abertura da Sessão: 01 de julho de 2019 - Horário: às 15h. 

Pregoeira: ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA 

Dotação Orçamentária: (SERVIÇOS 3.3.90.39.00  -Ficha  nº  141– 12.365.0003.2.014 - Educação Creche, nº  177– 12.365.0003.2.015 - Educação 

Pré Escola e nº 218– 12.361.0003.2.018 - Educação Fundamental. No exercício de 2020 a despesa será custeado com orçamento próprio das 

Secretarias de Administração, SEDECON, SAGRA, SEAR, SEMEL, SNJ, SEPLAN, SEF, Cultura, SEMMA, SEBES, Obras, Saúde e Gabinete.  

O valor a ser contratado tem como limite a média aritmética dos valores praticados no mercado, conforme documentos encartados nos autos do 

processo 66.189/2017. 

O Sr. Clodoaldo Armando Gazzetta, Prefeito Municipal, usando a competência delegada no Decreto Municipal n. 

10.123/05, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Processo n. 66.189/2017, OBJETIVANDO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE 

PRONTUÁRIOS FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COM AUTENTICAÇÃO DIGITAL, 

CERTIFICADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL, COM 

FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, CONFORME 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL, que será regida pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 10123, de 1º de dezembro de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014 aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.    

A presente contratação de serviços se faz necessário para melhorar a performance da gestão documental, modernizar 
a administração e a gestão documental dos prontuários de servidores ativos, justificando-se pela importância dos 
registros eletrônicos de documentos como forma de preservação da informação, sua gestão e da sua consulta que 
poderá ser realizada pelos diversos setores da Administração, Recursos Humanos, Almoxarifado, Contabilidade, 
Licitações, Patrimônio, Jurídico, Corregedoria entre outros, bem como atender aos pedidos de entrega de documentos 
de forma digital, quer solicitados internamente e ou pelas autoridades competentes. Também para promover a redução 
de custos operacionais, tempo de espera para localização dos documentos, além da vantagem de consultas 
simultâneas e de trafegá-las no mundo eletrônico com validade jurídica e segurança, permitindo alternativas para a 
gestão documental da Administração Pública seguindo as orientações das legislações vigentes. 

. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

-                Telefones: (0xx14) 3235-1113 e 3235-1337  

-                Endereço: Secretaria Municipal da Administração 

-                Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2. andar  

-                CEP: 17014-900 – Bauru/SP 

 e-mail: anafraga@bauru.sp.gov.br    

                 Site:  www.bec.sp.gov.br – OC n.  820900801002019OC00211 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS 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; 

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionária da Prefeitura Municipal de Bauru, denominada Pregoeira 

Coordenadora ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA, como pregoeira substituta ROBERTA TAVARES 

JERÔNYMO, com o auxílio da Equipe de Apoio composta por José Roberto dos Santos Júnior e Érika Maria 
Beckmann Fournier, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
constante da página eletrônica da Bolsa Eletrônica de Compras. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO E DO PRAZO DE CONTRATO 

http://www.bec.sp.gov.br/
mailto:anafraga@bauru.sp.gov.br
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2.1. Objetiva o presente pregão eletrônico a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO 

DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

COM AUTENTICAÇÃO DIGITAL, CERTIFICADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – 

ICP-BRASIL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, 
melhor descrito no Anexo I do presente edital, que contém as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o 
preparo das propostas. 

2.1. A vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja 
interesse das partes, nos termos do art. 57, II e §1º da Lei Federal 8666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO PRAZO 

3.1 Para a digitalização dos processos, a licitante vencedora deverá prestar os serviços nas suas próprias 

dependências, fornecendo mão de obra exclusiva especializada e todos os equipamentos, mobiliários, softwares e 

materiais necessários para suporte e completa execução dos serviços.  

3.2 Todo o manejo, guarda, estoque, transporte, movimentação dos documentos são de responsabilidade da licitante 

vencedora, devendo a mesma empregar todas as medidas de sigilo, segurança e integridade virtuais e físicas 

necessárias. 

3.3 O serviço de digitalização deverá ser realizado por equipamentos e materiais em perfeito estado de funcionamento, 

de forma a garantir a qualidade das imagens digitais geradas. 

O processo de digitalização dos documentos objeto deste edital deverá ser realizado em 06 fases (Higienização, 

Organização, Digitalização, Inspeção, Indexação e Acondicionamento do Físico), conforme abaixo: 

  3.4.1 Higienização: remoção do pó e demais sujidades a seco, utilizando-se de trinchas, escovas macias, 

pincel e flanelas de algodão, remoção dos corpos estranhos aos documentos, tais como prendedores metálicos, 

grampos, clips, insetos, elásticos, barbantes, e outros agentes, que provocam a deterioração dos documentos. Sendo 

constatada a existência de fita adesiva em uma das folhas, deve-se observar a sua finalidade e somente digitalizar a 

página após a reprodução do original por fotocópia. 

  3.4.2 Organização: classificar cada prontuário de servidor de acordo com sua trajetória do início do exercício a 

seu encerramento sendo: 

a) Preparação dos documentos para o processo de digitalização, com a realização das tarefas tais 

como desencadernação, retirada de grampos, verificação de partes dobradas, amassadas, rasgadas e agrupamento 

destes; 

b) Seleção das peças para digitalização e armazenamento em localização física adequada e 

previamente preparada para tal finalidade; 

  3.4.3 Digitalização: deverá ocorrer na forma “capa a capa” (sem separação por “peças processuais”) e não 

deverão ser digitalizadas páginas vazias, em branco, ou informações não identificáveis, observando rigorosamente as 

fases abaixo: 

a) Digitalização dos documentos que consiste na configuração do processo de digitalização (definição 

de parâmetros de cor (bitonal ou escala de cinza ou colorido, conforme originais), contraste, resolução (utilizando 

software apropriado) entre outros). 

  3.4.4 Inspeção: Inspecionar as imagens digitalizadas, conferências das quantidades do prontuário físico com o 

digital, observações de páginas cortadas, sobrepostas, ilegíveis, escuras ou qualquer informação relevante que leve a 

condições do documento físico sendo: 

a) Tratamento de Imagens com correção (ajuste vertical, eliminação de sujeiras) e aplicação de filtros 
(contraste e clareamento) de forma a manter na imagem digitalizada plena fidelidade com o original, devendo a licitante 
vencedora digitalizar os documentos tantas vezes quantas bastem para atingir a fidelidade dos documentos originais 
apresentados pelo Município, além de devolvê-los em seu fiel estado físico, tudo isso sem acréscimo no quantitativo 
diário produzido. 
  3.4.5 Indexação: a licitante vencedora deverá fornecer algum tipo de busca das informações em conformidade 

com a LEI Nº 12.682, DE 9 DE JULHO DE 2012 art. 4º, sendo; 

a) Inserção de índices de busca e localização da seguinte forma: CPF, individualizados em pastas próprias, 

seguindo os moldes do item 7.6 do Anexo I deste edital. 

b) Exportação dos documentos digitalizados e convertidos para arquivos de formato PDF, aptos a serem 

importados através de upload para servidores localizados no DATACENTER do Município e acessados através de 

software fornecido pela licitante vencedora. 

3.4.6 Finalização (acondicionamento dos arquivos físicos): 

3.4.6.1 Conclusão: 

a) Manter na pasta do servidor amarrado com barbante 100% algodão. 

b) Conferência das páginas; 

c) Ordenação cronológica das folhas. 

d) Conferência dos processos recebidos para digitalização; 

e) Manter a organização realizada na organização para digitalização 
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f) Acondicionamentos dos documentos em caixas próprias de polipropileno 

g) Devolução dos documentos aos seus locais de origem. 

3.5 Deverá a licitante vencedora atender aos requisitos de Autenticação de Mídias Digitais com Assinatura ICP – Brasil. 

3.6 Os processos de que trata este edital encontram-se armazenados na Secretaria da Administração, tendo o total 

aproximado de 6.446 (Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis) prontuários, acondicionados atualmente em 

aproximadamente 1519 (Mil Quinhentas e Dezenove) caixas, com uma média aproximada de 1300 (Mil e Trezentas) 

folhas cada caixa, sendo aproximadamente 20% (Vinte por cento) destas folhas frente e verso, estimando-se o total 

de aproximadamente 2.369.640 (Dois Milhões Trezentos e Sessenta e Nove Mil Seiscentas e Quarenta) 
digitalizações. 
3.7 A licitante vencedora deverá cumprir as seguintes metas de produtividade, sob pena de aplicação das penalidades 

cabíveis: 

3.7.1 Efetuar o serviço em 4 (Quatro) LOTES, sendo que cada lote correspondera a aproximadamente 380 

(Trezentas e Oitenta) Caixas; 

3.7.2 Prazo máximo de 03(três) meses para executar cada lote, mediante emissão da ordem de serviços pelo 

Município. 

3.8 A licitante vencedora deverá emitir no último dia de cada mês de prestação dos serviços relatórios do número de 

digitalizações, entregando-os ao gestor de contrato para conhecimento e acompanhamento das respectivas metas. 

3.8.1 Os relatórios deverão ser emitidos considerando como “folha digitalizada” aquela que foi passível de 

indexação ; 

3.9 Os serviços deverão ser executados em até 12 meses corridos a contar do recebimento da ordem de serviço, 

sendo 40% das digitalizações a serem feitas no ano de 2019 e 60% no ano de 2020. 

3.9.1 A partir do recebimento da ordem de serviço, em até 15 dias corridos, a licitante vencedora deverá iniciar 

os trabalhos. 

3.10 Os serviços deverão ser entregues, conforme definido neste edital, no Paço Municipal Secretaria Municipal da 

Administração, Praça das Cerejeiras 2º Andar Vila Noemy - Bauru – SP, aos cuidados do gestor do contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A licitante vencedora se obriga a manter a qualidade do serviço em conformidade com os padrões e normas 
aplicadas à espécie e a substituição no caso do mesmo, se constatado que foi prestado em desconformidade com a 
proposta ou quando o mesmo não corresponder ao descrito no Anexo I do presente edital. 

4.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município poderá: 

a)        Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
cancelando a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.(1)    Na hipótese de substituição, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Município no prazo de até 07(sete) dias úteis após a notificação por escrito/recebimento do termo de 
recusa, mantido o preço inicialmente registrado; 

b)       Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou cancelar 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.(1)   Na hipótese de complementação, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a  
indicação do Município no prazo de até 07(sete) dias úteis após a notificação por escrito/recebimento do termo 
de recusa, mantido o preço inicialmente registrado. 

 

CLÁUSULA QUINTA -  DAS OBRIGAÇÕES  

5.1 A licitante vencedora, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:  

  5.1.1 Atender a todas as condições descritas no presente Edital, Termo de Referência (Anexo I) e respectivo 

Contrato;  

  5.1.2 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório durante toda a vigência 

do Contrato;  

  5.1.3 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições 
previdenciárias, impostos, comerciais  e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por 
seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município, conforme 
disposto no art. 71 da Lei Federal nº 8666/93;  

  5.1.4 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste edital, respondendo civil e criminalmente por todos 

os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros, no exercício de 

suas atividades, vierem a, direta ou indiretamente, causar ou provocar ao Município; 

  5.1.5 Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias à execução dos serviços, pagando os 

emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas aplicáveis. É obrigatório o cumprimento 

de quaisquer formalidades e o pagamento, à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo 

daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Administração Pública;  
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  5.1.6 Durante e após a vigência do Contrato, obriga-se a manter ao Município à margem de quaisquer ações 

judiciais, reivindicações ou reclamações, seja a que título for sendo a licitante vencedora, em qualquer circunstância, 

neste particular, considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus que o Município 

venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações; 

  5.1.7 Não ceder ou transferir o objeto deste edital, exceto parte acessória, mediante prévia e expressa 

autorização do Município. A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por escrito, 

do Município;  

  5.1.8 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca 

das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização do Município;  

  5.1.9 Dar ciência, imediatamente e por escrito, ao Município, de qualquer anormalidade que verificar na 

execução dos serviços, bem como, de igual forma, prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município;  

  5.1.10 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes dos serviços realizados e, 

também, das demais informações internas do Município, a que tiver acesso e conhecimento; 

  5.1.11 Não deixar de executar qualquer atividade, necessária ao perfeito fornecimento do objeto, sob qualquer 

alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executado, anteriormente, qualquer tipo de procedimento;  

  5.1.12 Prestar qualquer tipo de informação solicitada pelo Município sobre os serviços contratados, bem como 

fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do objeto deste edital;  

  5.1.13 Elaborar e apresentar documentação técnica dos serviços executados, nas datas aprazadas, visando 

homologação da mesma pelo Município;  

  5.1.14 Apresentar relatórios mensais da quantidade de imagens geradas produzidos de forma automatizada 

pelo software de gerenciamento de digitalização;  

  5.1.15 Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados;  

  5.1.16 Providenciar a substituição, imediata, dos profissionais alocados ao serviço, que não possuam a 

qualificação mínima exigida, ou por solicitação do Município, devidamente justificada;  

  5.1.17 Implementar rigorosa gerência de contrato com observância a todas as disposições de serviços 

constantes deste edital; 

  5.1.18 Responsabilizar-se pelas licenças de uso de todos os softwares, drives, banco de dados e sistemas 

operacionais instalados em seus equipamentos utilizados para a completa execução dos serviços até sua finalização; 

  5.1.19 Disponibilizar, sempre que solicitado pelo Município o prontuário digitalmente ou encaminha-lo 

fisicamente no prazo máximo de 24 horas, podendo esse prazo ser prorrogado formalmente conforme conveniência 

do Município. 

5.2 O Município, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:  

  5.2.1 Proporcionar todas as facilidades para a licitante vencedora executar o fornecimento do objeto do 

presente edital, permitindo o acesso dos profissionais da licitante vencedora às suas dependências. Esses 

profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas do Município, principalmente as de segurança, inclusive 

àqueles referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências;  

  5.2.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto do presente edital, sob o aspecto quantitativo e 

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;  

  5.2.3 Comunicar, prontamente à licitante vencedora qualquer anormalidade no objeto, podendo recusar o 

recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições previstas no presente edital e Anexo I, 

estabelecendo prazos para o saneamento das anormalidades e correções devidas;  

  5.2.4 Fornecer, à licitante vencedora, todo tipo de informação interna, essencial à realização dos serviços;  

  5.2.5 Conferir a digitalização gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu atesto, 

quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;  

  5.2.6 Homologar os serviços prestados, quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado neste 

edital e Anexo I; 

  5.2.7 Efetuar o pagamento à licitante vencedora, de acordo com o estabelecido neste edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA DO ACOMPANHAMENTO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  

 6.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato serão realizados pelo grupo de trabalho do 

Município, sob a coordenação e supervisão do Gestor do contrato. 

6.2 O gestor do contrato, juntamente com o seu grupo de trabalho, fornecerão à licitante vencedora qualquer tipo de 

informação interna essencial à realização dos serviços. 

6.3 Todo o trabalho realizado pela licitante vencedora estará sujeito à avaliação técnica, sendo homologado quando 

estiver de acordo com o padrão de qualidade exigido pelo Município.  

6.4 Todo e qualquer produto gerado pela licitante vencedora, incluindo-se documentação, deverá sempre passar por 

um procedimento de entrega e aceite pelo gestor do contrato.  

6.5 Os casos não previstos neste edital serão decididos de acordo com as disposições legais pertinentes à matéria.  

6.6 A participação do licitante na licitação implica em aceitação de todas as exigências deste edital. 
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6.7 Para avaliar a execução dos serviços, o gestor do contrato e sua equipe farão regularmente diligencias até o local 

onde os prontuários estarão localizados e onde os serviços estarão sendo executados. 

6.7.1 Será feito um relatório no ato da diligencia, onde constará a avaliação da visita. 

6.7.2 Caso seja constatado irregularidades, as mesmas serão apontadas no relatório, ficando a licitante vencedora 

obrigada a apresentar justificativas no prazo máximo de 24 horas e resolução das irregularidades em até no máximo 

07(sete) dias uteis a partir da notificação do Município 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ANEXOS DO EDITAL 

7.1. Seguem anexos ao Edital como parte integrante do mesmo: 

         7.1.1. Termo de Referência (Anexo I); 

7.1.2. Modelo de Carta de Apresentação (Anexo II); 

7.1.3. Minuta de Contrato (Anexo III); 

7.1.4. Formulário Modelo de Proposta de Preços (Anexo IV); 

7.1.5. Minuta de declaração de inexistência de impedimento legal (Anexo V); 

7.1.6. Minuta de declaração de cumprimento do art. 27 da Lei 8.666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição Federal 
(Anexo VI); 

7.1.7. Declaração de Conformidade (Anexo VII); 

7.1.8. Cadastro do Responsável que assinar o CONTRATO (Anexo VIII); 

7.1.9. Termo de Ciência e Notificação (Anexo IX); 

7.1.10 Cartela de layout padrão dos nomes dos arquivos digitalizados (Anexo X); 
7.1.11 Fluxo de Trabalho (Anexo XI); 
7.1.12 Termo de Compromisso e Confidencialidade (Anexo XII); 
7.1.13 Termo de Responsabilidade (Anexo XIII); 
7.1.14 Modelo de ordem de serviço (Anexo XIV); 
7.1.15 Informações - caixa de polipropileno - item 8.3 (Anexo XV); 
7.1.16 Modelo I - Exemplo da Impressão nas faces da Caixa (Anexo XVI). 

 

CLÁUSULA OITAVA: DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA DE 

PREÇOS. 

8.1. O fornecedor deverá observar as datas e horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também 
para a data e horário para início da disputa. 

8.2. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br na opção 
“PREGAO–ENTREGAR PROPOSTA”, com o VALOR DO PREÇO TOTAL, desde a divulgação da íntegra do Edital no 
referido endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, devendo a 
licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes 
do Edital. 

8.3. Os preços serão ofertados no formulário eletrônico próprio, em moeda corrente nacional, em algarismos, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além 
do lucro, todas as despesas e custos diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do objeto da presente licitação, 
tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto 
desta licitação, inclusive gastos com transporte. 

8.3.1. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital e seus 
anexos. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

9.1. Somente poderão participar deste PREGÃO, as empresas que atenderem todas as exigências deste edital e 

que esteja registrada no CAUFESP, sendo detentor de senha para participar de procedimentos eletrônicos e 

tenha credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no 

referido Cadastro. 

9.2 A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado declare, ao acessar o ambiente eletrônico 
de contratações do Sistema BEC/SP, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo 
de sua participação no certame ou de sua contratação, bem como que conhece e aceita os regulamentos do Sistema 
BEC/SP, relativos ao Pregão Eletrônico.  

9.3. Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que: 

     9.3.1. Esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, de acordo com os art. 87, III da Lei 8.666/93 ou art. 7º, caput da Lei 10.520/2002. 

   9.3.2. Tenham sido declarados inidôneos, por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal, para 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
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contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção de que trata o 
inciso anterior. 

  9.3.3. Funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com 
subcontratação ou formas assemelhadas; 

  9.3.4. Sejam Servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

9.4. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de responsabilidades 
administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

10.1. O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) Abrir as propostas de preços; 

d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) A desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço por 
item; 

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) Declarar o vencedor; 

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos, encaminhando o processo devidamente 
instruído para a autoridade competente; 

j) Elaborar a ata da sessão; 

k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PROMEIRA: DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO BEC 

11.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de senha pessoal 
(intransferível) e credenciamento dos seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a 
inscrição no Cadastro CAUFESP. 

11.1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da licitante no 
sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão 
pública e autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema 
BEC/SP. 

11.1.2. O registro no CAUFESP é gratuito. As informações a respeito das condições exigidas e dos 
procedimentos a serem cumpridos para a inscrição no Cadastro, para o credenciamento de representantes e 
para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. 

11.2. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus representantes 
devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, 
inclusive por pessoa não credenciada como sua representante. Em caso de perda ou quebra do sigilo da senha de 
acesso, caberá ao interessado efetuar o seu cancelamento por meio do sítio eletrônico www.bec.sp.gov.br (opção 
“CAUFESP”). 

11.3. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada pregão eletrônico. 

11.4. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao 
certame. 

11.5. Para participação nesta licitação a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa 
que preencha as condições estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverá constar do registro da licitante 
junto ao CAUFESP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

12.1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, respondendo pelos 
ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

12.2.  A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida. Neste caso, 
se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e 
reiniciada somente após comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidade; 

http://www.bec.sp.gov.br/
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b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o término do período 
estabelecido no Edital. 

12.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão pública 
ou do certame. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÕES DOS LANCES 

13.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão eletrônico, com a 
abertura automática das propostas e a sua divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatória, em ordem 
crescente de preços. 

13.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos e à legislação vigente. 

13.2.1. Serão desclassificadas as propostas, nos casos previstos no item 15.4 deste edital. 

13.2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

13.2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com observância dos 
critérios legais estabelecidos para tanto. 

13.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas classificadas e das 
desclassificadas. 

13.4. Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes detentoras de propostas classificadas. 

  13.4.1. Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em valores distintos 
e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor apresentado pela própria licitante ofertante, 

observado o seguinte limite mínimo de redução à proposta de menor preço e/ou ao do último lance oferecido: 

ITEM REDUÇÃO EM R$ 

1 R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) 

 13.4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 

13.4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à 
continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 03 (três) minutos do período 
de que trata o item 13.4.2 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.  

13.4.2.2. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item 13.4.2.1, a duração da 
prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a partir do registro 
no sistema do último lance que ensejar prorrogação. 

  13.4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico: 

13.4.3.1. dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos valores; 

13.4.3.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

13.4.4. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração indicados no item 13.4.2. 

13.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória contendo a classificação final, em 
ordem crescente de valores, considerando o último preço admitido de cada licitante. 

13.6. Considerando-se que a licitação é destinada à participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno 
porte e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, não será 
concedido o direito de preferência previsto na Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

13.7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor mediante troca de mensagens abertas no 
sistema, com vistas à redução do preço. 

13.8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente 
a respeito. 

13.8.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante. 

13.9. No prazo de 01(um) dia útil o licitante com menor preço deverá apresentar, no campo próprio do sistema, a 
planilha de proposta detalhada (modelo Anexo II), contendo os preços unitários e o novo valor total para a contratação 
a partir do valor total final obtido no certame, bem como os documentos relativos à habilitação  

13.9.1. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os esclarecimentos que julgar 
necessários; 

13.9.2. O pregoeiro poderá exigir no início, meio ou fim da sessão pública que o licitante envie, no 
prazo previamente estipulado, documento(s) fixado(s) no edital, indispensável para o bom desempenho 
da sessão e/ou comprovação dos requisitos exigidos, com base no art. 23, inciso XIX, do Decreto 
Municipal nº 10.123/2005; 

13.9.3. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação estabelecida neste item, 
sua proposta não será aceita pelo Pregoeiro. 

13.10. Posteriormente, os mesmos documentos apresentados no sistema deverão ser encaminhados em originais ou 

cópias autenticadas, no prazo de 04 (quatro) dias úteis, contados a partir da solicitação da pregoeira, juntamente a 

proposta de preços. O endereço para entrega do original ou cópia autenticada é o seguinte: 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

A/C Pregoeira: ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA 

Ref. Processo n. 66.189/2017 – Pregão Eletrônico n. 173/2019.  

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação – 2º andar 

Praça das Cerejeiras n. 1-59 – Vila Noemy – Bauru-SP - CEP 17014-900 

13.11. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e das propostas dentro do prazo acima 
estabelecido, acarretará nas sanções previstas na lei de licitações, podendo o(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) 
convocar a empresa que apresentou a proposta ou lance subsequente; 

13.12. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências 
habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) poderá negociar 
com o participante para que seja obtido preço melhor; 

13.13. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 
estimado para a contratação; 

13.14. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou 
lance de menor preço por item. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

14.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-  DA PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

15.1. A Empresa vencedora do item deverá enviar ao Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), a Proposta, com os valores 
oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, original, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 
Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CGF – Inscrição 
Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no 
item 13.10 deste Edital; 

15.2.  Na proposta escrita deverá conter: 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data da assinatura da proposta virtual.  Caso não conste prazo de validade expresso, este será 
considerado como sendo de 60 (sessenta) dias; 

b) Especificação completa, conforme descrito no Anexo I  deste Edital; 

c) Preço unitário e total (incluindo custos, fretes, tributos, etc.) Em caso de dúvida entre o valor unitário e 
total, prevalecerá o valor unitário.  

d) Dados do banco, agência e conta corrente do licitante participante; 

e) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

f) Declaração de Conformidade (Anexo VII); 

g) Dados (nome, cargo, CPF, RG, data de nascimento, endereço residencial completo, e-mail institucional, 
e-mail pessoal e telefone) do representante legal da empresa, designado para eventual e posterior assinatura 
do contrato, juntando ainda instrumento de mandato, se for o caso do contrato ser assinado por procurador 
com poderes para tanto; 

h) Prazo de pagamento; 

i) Prazo de Execução conforme itens 3.7  e 3.9 do edital; 

j) Apresentar Manual ou Catálogo do software descrito no Anexo I - Termo de Referência deste edital 

que comprove a capacidade em atender todos os itens e subitens descritos no item 9 - REQUISITOS 

SOFTWARE PARA GESTÃO ELETRÔNICA do Anexo I deste edital, indicando inclusive as páginas do 

Manual que fazem referência a tais funcionalidades. 

j.1 Certificados do fabricante do software autorizando o acesso do licitante ao código-fonte 

do Software ofertado para execução. 

15.3.  Atendidos todos os requisitos, será(ao) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer(em) o MENOR 

PREÇO POR ITEM. 

15.4. Serão desclassificadas as propostas que: 

a)    Conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor; 
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b) Contenham mais de 02(duas) casas decimais em seus valores unitários; 

c) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita 
identificação do objeto licitado; 

d) Sejam manifestamente inexequíveis, por decisão do(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)); 

e) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 

f) Apresentarem preços acima dos praticados no mercado ou com taxas excessivas; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DO JULGAMENTO 

16.1 O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observados os prazos para 
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições 
definidas neste Edital; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA HABILITAÇÃO 

17.1. Para habilitação no certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na forma da legislação 
vigente. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, no original ou em cópia autenticada, na forma da lei: 

17.1.1. CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei nº 8.666/93): 

a) Certificado de Registro Empresarial, no caso de firma individual;  

b) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no caso de 
inexistência de Contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de Empresas, em se 
tratando de Sociedades Empresariais, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da ata 
arquivada da assembleia da última eleição da diretoria e no caso de Sociedades Simples, 
acompanhado das alterações. O contrato social deverá estar de acordo com a Lei Federal nº 
10406/2002 (Código Civil) e, em se tratando de ME ou EPP, também deverá estar de acordo com a 
Lei Complementar nº 123/06; 

c) Decreto de Autorização, ato de registro ou autorização de funcionamento de órgão competente, em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

 17.1.2. REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal nº 8666/93): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a créditos tributários federais e a Dívida Ativa da 
União (CND) ou Certidão Positiva com efeitos Negativos relativos a créditos tributários federais e a 
Dívida Ativa da União; 

d) Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito, referente ao ICMS, com 
a Fazenda Estadual;  

e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Mobiliário com a Fazenda Municipal. 

f) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 
Efeitos de Negativos, disponível na página: http://www.tst.jus.br/certidao. 

                17.1.2.1. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais 
deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua 
regularidade fiscal e trabalhista, a fim de que possa ser aplicado o disposto do art. 43 da Lei Complementar 123/2006, 
alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014. 

  17.1.2.2. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, 
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado arrematante no certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43§ 1º da Lei 
Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014. 

  17.1.2.3. A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do 
direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8666/93, sendo facultada a 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a assinatura do contrato ou 
revogar a licitação. 

 

17.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30 da Lei Federal nº 8.666/93) 
  a) Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, compatível em características, quantidades e prazo com  cada serviço objeto desta licitação: 

http://www.tst.jus.br/certidao
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I - Serviços arquivísticos (deve mencionar tipo de trabalho realizado) 

II - Serviços de digitalização e indexação de documentos 

III - Serviços de Solução ECM 

  a.1) Por quantidade compatível, entende-se o percentual de 50% (cinquenta por cento), em consonância com 
a Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

17.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA (art. 31 da Lei nº 8.666/93): 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. Estes documentos deverão conter assinaturas dos sócios e do contador responsável; 

b) Demonstração pelo proponente da boa situação financeira da empresa que será baseada na obtenção do 
índice de Solvência Geral (SG) igual ou maior a 01 (um), calculado e comprovado através das seguintes fórmulas: 

SG =                                ATIVO TOTAL_____________________ 

            PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

b .1 )  Somente  serão habi l i tadas as  empresas  l i c i tan tes  que  ob t i ve rem o  índ ice  SG 

igual  ou maior  que 1 ,0 ;  

c )  Fica isenta das letras “a” e “b” a empresa optante do sistema simples, sendo que neste caso a empresa 
deverá apresentar a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício, acompanhada 
da declaração assinada pelo responsável contábil da empresa ou consulta do site da Receita Federal que é optante 
pelo sistema simples. 

d) certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou 

domicílio da pessoa física;  

d.1) As empresas que estejam em recuperação judicial deverão entregar na fase de habilitação o Plano de 
Recuperação já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os 
requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital, de acordo com a Súmula n. 50 do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.  

 

17.2.  Substituição de documentos: 

17.2.1. Fica isento da apresentação dos documentos relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, o licitante 

que apresentar o Certificado de Registro Cadastral - C.R.C. válido, emitido pela Prefeitura Municipal de Bauru, 

devendo ser observado o prazo de validade dos documentos constantes no cadastro na data do presente pregão, 
dando conta da obediência das exigências do art. 27, c/c o art. 37 da Lei Federal nº 8666/93, assegurado ao já 
cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão. É assegurado ainda 

aos demais licitantes o direito de acesso aos documentos constantes do C.R.C., na fase de recurso, excluindo os 

documentos do item 17.3. 

 

17.3.  OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º, da Constituição e na Lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1.999 (Anexo VI); 

b) Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de isenção ou de não 

incidência do ICMS, se for o caso e não for apresentada a certidão exigida na alínea “d”, do subitem 

15.1.2. do edital; 

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurado a 
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração (Anexo V); 

d) Caso a licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte a mesma deverá comprovar tal 

enquadramento mediante a apresentação de certidão atualizada expedida pela Junta Comercial, nos 

termos do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/07 do DEPARTAMENTO DE REGISTRO 

EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO - DREI ou outro documento oficial idôneo.  

17.3. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da 
matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as 
filiais. Caso a licitante seja vencedora, a contratação será celebrada e executada com a sede que apresentou a 
documentação; 

17. 4. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute a 
futura Ata, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos (referente à regularidade fiscal);  

17.5. A documentação deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório 
competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou autenticado por servidor da Administração, mediante a 
apresentação do respectivo original; 

17.6. Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade na data designada para a realização da sessão 
pública, sendo que será confirmada na Internet a validade e autenticidade das mesmas; 
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  17.6.1. Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo órgão 
emissor, serão consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão. 

17.7. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto da licitação pelo(a) próprio(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), na hipótese de inexistência de 
recursos, ou pelo Secretário Municipal de Administração, na hipótese de existência de recursos; 

17.8. Se a licitante desatender às exigências previstas nesta Cláusula Décima Sexta, o(a) Pregoeiro(a) 
(Coordenador(a)) examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

17.9. Se a licitante desatender às exigências previstas nesta Cláusula Décima Sétima, o(a) Pregoeiro(a) 
(Coordenador(a)) examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -  PEDIDO DE ESCLARECIMENTO,  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

18.1. Qualquer cidadão poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, e qualquer licitante, no prazo de até 02 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, pedir esclarecimentos ou impugnar o Edital, conforem 
previsto no art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93, na forma eletrônica; diretamente no sistema, em campo específico, 
encontrado na opção “EDITAL”, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. 

18.2. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

18.3. Divulgado o vencedor, o sistema informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que 
poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo 
próprio disponibilizado no sistema. A partir da mensagem, o licitante terá 24 (vinte e quatro) horas para manifestar sua 
intenção de recorrer, com o registro da síntese de suas razões. 

 18.3.1. Manifestada motivadamente a intenção de recorrer no sistema, o licitante terá o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentação dos memoriais das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 18.3.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico no sítio 
www.bec.sp.gov.br, opção “RECURSO”. A apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, 
será efetuada mediante protocolo, endereçados ao Departamento de Administração de Materiais – Divisão de 
Licitações, situado na Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar – Vila Noemy, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, 
CEP: 17014-900, e seu encaminhamento se dará por intermédio do Pregoeiro (Coordenador).  
18.4. A falta de manifestação motivada no prazo especificado no subitem 18.3 importará a preclusão do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à 
autoridade competente para a homologação. 

18.4.1. Nas decisões de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas os recursos terão efeito 
suspensivo, de acordo com o art. 109, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

18.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

18.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

18.7. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 
autoridade competente. 

18.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
18.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro (Coordenador) fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente 
declarado vencedor e colocará o processo à disposição da autoridade competente para homologação. 

18.10. A classificação será feita pelo menor preço por item. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

19.1. No caso de atraso injustificado na execução do Contrato ou de sua inexecução parcial, o Município reserva-se o 
direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor total do 
contrato descumprido, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal 
nº 10.520/02, quais sejam: 

 19.1.1.  Advertência: 

 19.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da 
aplicação da multa prevista no item 19.1.; 

 19.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
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autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

19.2 Os documentos que durante o processo de preparação e/ou digitalização venham a ser rasurados, rasgados ou, 

por qualquer outra forma, inutilizados, serão indenizados pela licitante vencedora de acordo com o seguinte 

regramento: 

a) Documento rasurado: indenização equivalente a 100 (cem) vezes o valor da respectiva digitalização; 
b) Documentos rasgados: indenização equivalente a 500 (quinhentas) vezes o valor da respectiva 
digitalização; 
c) Documento inutilizado definitivamente ou extraviado: indenização equivalente a 1000 (mil) vezes o valor da 
respectiva digitalização. 

19.3 O montante das multas e/ou indenizações poderá, a critério do Município, ser cobrado de imediato ou 
compensado com valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independente de qualquer notificação. 

. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

20.1. O pagamento será efetuado mensalmente, após a prestação dos serviços, com base nos preços unitários 
correspondentes e constantes na Planilha de Preços Unitários da proposta Comercial da licitante vencedora, até o 30º 
(trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal atestada na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, 
obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser 
determinada pelo Município.  

20.2 Para fins de pagamento a licitante vencedora deverá apresentar relatórios mensais da quantidade de imagens 

geradas produzidas de forma automatizada pelo software de gerenciamento de digitalização. 

20.3 Os valores para pagamento referente as digitalizações executadas serão limitados, calculados da seguinte forma; 

20.3.1 Pagamento de 40% do total das digitalizações no ano de 2019. 

20.3.2 Pagamento de 60% do total das digitalizações no ano de 2020. 

20.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa será devolvida à licitante 

vencedora e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 

acarretando qualquer ônus para o Município. 

20.5 O Município rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o disposto neste edital e 

no Contrato.  

  20.5.1 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o 

especificado, ou com a proposta, o gestor do Município notificará por escrito a licitante vencedora, interrompendo-se os 

prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento, até que seja sanada a situação. 

20.6. No caso de atraso no pagamento por parte do Município, haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% 
(cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento 
(art. 40, XIV, alínea “c” da Lei 8666/93). 

20.7. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão levados em 
consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 

20.8. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da 
Lei Federal nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -  DA CONTRATAÇÃO 

21.1 A licitante vencedora, antes da assinatura do contrato, deverá comprovar que possui profissionais com 

formação de nível superior em área específica para a prestação do serviço,  exercendo as funções pertinentes 

nas fases de Higienização, Organização, Digitalização, Inspeção, Indexação, Finalização (acondicionamento 

dos arquivos físicos) dos documentos, sendo no mínimo necessário: 

a) 01 (um) profissional com formação superior na área de Biblioteconomia ou Arquivologia que 

será responsável pela padronização dos serviços prestados, através de planejamento 

organizacional do acervo, aplicando técnicas específicas para arquivar, conservar, organizar 

e guardar documentos de forma que facilite a posterior localização; 

b) 01 (um) profissional com formação em nível superior na área de Tecnologia da Informação 

ou profissional que possua certificação CDIA+ (Certified Document Imaging Architect – 

Plus) ou Enterprise Content Management Master (ECM), que será o técnico responsável pelo 

levantamento, identificação, medição e qualificação dos acervos que deverão ser 

convertidos para o meio digital. 

  21.1.1 A comprovação de vínculo dos profissionais será mediante contrato social, registro na carteira 

profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 

autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, 

 21.1.2 A comprovação da formação será mediante a apresentação do diploma ou certificado nas áreas 

exigidas. 

 21.1.3 Os documentos comprobatórios deverão ser original ou cópia autenticada. 
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21.2. Após o prazo de Homologação o resultado desta licitação, a adjudicatária deverá assinar o contrato dentro de 05 
(cinco) dias úteis da convocação feita pelo Departamento de Comunicação e Documentos - DCD, sob pena de decair 
do direito de contratação e incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de sujeitar-
se a outras sanções previstas nas Leis Federais nº 8666/93, 8883/94 e 10520/02 e Decreto Municipal 10.123/05. 

 21.2.1 No mesmo prazo a licitante vencedora deverá assinar, por meio de seu representante, Termo de 

Compromisso e Confidencialidade (Anexo XII) em que se responsabilizará pela manutenção de sigilo e 

confidencialidade das informações a que possa ter acesso em decorrência da contratação e Termo de 

Responsabilidade (Anexo XIII) pela integridade dos documentos recebidos;  

21.3. Quando a adjudicatária não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, será convocada outra licitante 
na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação. 

21.4. Município poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera 
judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, estando asseguradas, 
em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 

21.5. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante a 
Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e trabalhistas estiverem com os prazos de 
validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 

21.6. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será notificada para, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar as exigências referidas, com prazos de validade, sob pena da contratação não 
se realizar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: TREINAMENTO 

22.1 A licitante vencedora deverá fornecer, sem qualquer tipo de ônus para o Município, treinamento para 30(trinta) 

usuários utilizadores do software fornecido. 

22.2 O treinamento deverá ser na cidade de Bauru, estado de São Paulo, em local a ser informado pelo Município, com 

carga horária mínima de 04(quatro) horas. 

22.3 Os treinamentos deverão ser feitos quando já houver a estrutura virtual disponível para consulta com os dados do 

Município. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: ÓRGÃO GERENCIADOR E DO CONTRATO 

23.1. O Município de Bauru designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste Contrato a Secretaria Municipal de 
Administração, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de seu controle e gerenciamento.  

23.2. O Município de Bauru designa, ainda, como Gestor do CONTRATO O Sr. Marcos Barbosa Paes e como Suplente 
a Sra. Rosemeire Lopes Pinto, servidores vinculados  a Secretaria Municipal de  Administração.  

23.3. Ao gestor do Contrato por parte do Município de Bauru, exercerá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal 
nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

24.2. O(A) Pregoeiro(a), ou autoridade superior, poderá em qualquer fase do pregão promover diligências destinadas a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

24.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 

24.4. Os casos não previstos neste Edital e seus Anexos serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a), nos termos das normas 
pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. 

24.5. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros 
documentos ou informações complementares que o(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) porventura julgar necessários. 

24.6. A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e seus Anexos e 
a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem. 

24.7. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 
pelo(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), sob pena de desclassificação/inabilitação. 

24.8. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital. No caso de alteração em pontos 
essenciais deste Edital e seus Anexos, dentro do prazo estabelecido para o início da abertura das propostas, este será 
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prorrogado e as modificações terão a mesma divulgação do texto anterior, ou a licitação será revogada e realizada 
novamente em outra oportunidade. 

24.9. A posição adotada pelo(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), face à dúvida suscitada, será encaminhada aos 
licitantes e vale para todos, como se parte integrante fosse deste  Edital, sujeitando-os indistintamente. 

24.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio 
de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de 
Bauru/SP; 

24.11. É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, inclusive Fundações 
instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, dos procedimentos licitatórios disciplinados na legislação vigente; 

24.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da licitante vencedora fará parte dos autos da licitação e 
não será devolvida ao proponente.  

24.13. A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos 
termos do art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8666/93. 

24.14. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, para 
dirimir as questões suscitadas da interpretação desta licitação, seu Contrato e demais atos deles decorrentes. 

24.15. As notificações exigidas por lei serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Bauru/SP. 

24.16. No mesmo prazo fixado no item 21.2, a adjudicatária deverá assinar o Termo de Ciência e Notificação (Anexo 
IX), em cumprimento a Resolução nº 08/2004 do Tribunal de Contas do Estado. 

24.17. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este Pregão junto a Divisão de Licitações, 
localizada na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy, ou pelo telefone (014) 3235-1062 ou 3235-1077. 

 

     Divisão de Licitação, 12 de junho de 2019. 

 

 

 

Clodoaldo Armando Gazzetta 

 Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 
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1. OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para realização de SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS 

FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COM AUTENTICAÇÃO DIGITAL, CERTIFICADA PELA 

INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE 

PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS de acordo com as condições constantes neste Termo de 
Referência.  
Estão inclusos no termo de referência o fornecimento, pela CONTRATADA, de serviços prestados por profissionais 
exclusivos e qualificados e todos os equipamentos e materiais necessários para suporte e completa execução dos 
serviços, bem como software para gerenciamento eletrônico de documentos e caixas de polipropileno para 
acondicionamento dos prontuários físicos depois de digitalizados, de acordo com as condições constantes neste termo 
de referência. 
 

ITEM UNIDADE. QTDADE. DESCRIÇÃO 

1  Imagem 2.369.640 

Serviço de digitalização de prontuários funcionais da Prefeitura 
Municipal de Bauru com autenticação digital, certificada pela 
infraestrutura de chaves públicas brasileira – ICP-brasil, com 
fornecimento de software para gerenciamento eletrônico de 
documentos 

 

2.  JUSTIFICATIVA 

Com o intuito de melhorar a performance da gestão documental, melhorar a utilização da informática como forma de 
agilizar o processo administrativo no que diz respeito à digitalização de documentos como forma de modernizar a 
administração e a gestão documental dos prontuários de servidores ativos. 
A contratação dos serviços solicitados justifica-se pela importância dos registros eletrônicos de documentos como 
forma de preservação da informação, sua gestão e da sua consulta que poderá ser realizada pelos diversos setores da 
Administração, Recursos Humanos, Almoxarifado, Contabilidade, Licitações, Patrimônio, Jurídico, Corregedoria entre 
outros, bem como atender aos pedidos de entrega de documentos de forma digital, quer solicitados internamente e ou 
pelas autoridades competentes. 
Também para promover a redução de custos operacionais, tempo de espera para localização dos documentos, além 
da vantagem de consultas simultâneas e de trafegá-las no mundo eletrônico com validade jurídica e segurança, 
permitindo alternativas para a gestão documental da Administração Pública seguindo as orientações das legislações 
vigentes. 
 

3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Para a digitalização dos processos, a CONTRATADA deverá prestar os serviços nas suas próprias dependências, 

fornecendo mão de obra exclusiva especializada e todos os equipamentos, mobiliários, softwares e materiais 

necessários para suporte e completa execução dos serviços.  

Todo o manejo, guarda, estoque, transporte, movimentação dos documentos são de responsabilidade da 

CONTRATADA, devendo a mesma empregar todas as medidas de sigilo, segurança e integridade virtuais e físicas 

necessárias. 

O serviço de digitalização deverá ser realizado por equipamentos e materiais em perfeito estado de funcionamento, de 

forma a garantir a qualidade das imagens digitais geradas. 

3.1 Compete à CONTRATADA a execução do processo de digitalização dos documentos objeto do contrato, 

que deverá ser realizado em 06 fases (Higienização, Organização, Digitalização, Inspeção, Indexação e 

Acondicionamento do Físico), conforme abaixo: 

a) Higienização: remoção do pó e demais sujidades a seco, utilizando-se de trinchas, escovas macias, 

pincel e flanelas de algodão, remoção dos corpos estranhos aos documentos, tais como prendedores metálicos, 

grampos, clips, insetos, elásticos, barbantes, e outros agentes, que provocam a deterioração dos documentos. Sendo 

constatada a existência de fita adesiva em uma das folhas, deve-se observar a sua finalidade e somente digitalizar a 

página após a reprodução do original por fotocópia. 

3.1.1 Organização: classificar cada prontuário de servidor de acordo com sua trajetória do início do 

exercício a seu encerramento sendo: 

a) Preparação dos documentos para o processo de digitalização, com a realização das tarefas tais 

como desencadernação, retirada de grampos, verificação de partes dobradas, amassadas, rasgadas e 

agrupamento destes. 

b) Seleção das peças para digitalização e armazenamento em localização física adequada e previamente 

preparada para tal finalidade. 
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3.1.2 Digitalização: deverá ocorrer na forma “capa a capa” (sem separação por “peças processuais”) e não 

deverão ser digitalizadas páginas vazias, em branco, ou informações não identificáveis, observando rigorosamente as 

fases abaixo: 

a) Digitalização dos documentos, que consiste na configuração do processo de digitalização (definição de 

parâmetros de cor (bitonal ou escala de cinza ou colorido, conforme originais), contraste, resolução (utilizando 

software apropriado) entre outros). 

3.1.3 Inspeção: Inspecionar as imagens digitalizadas, conferências das quantidades do prontuário físico 

com o digital, observações de páginas cortadas, sobrepostas, ilegíveis, escuras ou qualquer informação relevante que 

leve a condições do documento físico sendo; 

a) Tratamento de Imagens com correção (ajuste vertical, eliminação de sujeiras) e aplicação de filtros 
(contraste e clareamento) de forma a manter na imagem digitalizada plena fidelidade com o original, devendo a 
CONTRATADA digitalizar os documentos tantas vezes quantas bastem 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. 

3.1.4 Indexação: a Contratada deverá fornecer algum tipo de busca das informações em conformidade 

com a LEI Nº 12.682, DE 9 DE JULHO DE 2012 art. 4º, sendo; 

  a) Inserção de índices de busca e localização da seguinte forma: CPF, individualizados em pastas próprias, 

seguindo os moldes do item 7.6. 

b) Exportação dos documentos digitalizados e convertidos para arquivos de formato PDF, aptos a serem 

importados através de upload para servidores localizados no DATACENTER da CONTRATANTE e acessados através 

de software fornecido pela contratada. 

3.1.5 Finalização (acondicionamento dos arquivos físicos): 

3.1.5.1 Conclusão: 

a) Manter na pasta do servidor amarrado com barbante 100% algodão. 

b) Conferência das páginas; 

c) Ordenação cronológica das folhas. 

d) Conferência dos processos recebidos para digitalização; 

e) Manter a organização realizada na organização para digitalização 

f) Acondicionamentos dos documentos em caixas próprias de polipropileno 

g) Devolução dos documentos aos seus locais de origem. 

 
Deverá ainda a empresa atender aos requisitos de Autenticação de Mídias Digitais com Assinatura ICP – Brasil. 
 

3.2 Quantidade aproximada estimada 

Os processos de que trata este Termo de Referência encontram-se armazenados na Secretaria da 

Administração, tendo o total aproximado de 6.446 (Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis) prontuários, 

acondicionados atualmente em aproximadamente 1519 (Mil Quinhentas e Dezenove) caixas, com uma média 

aproximada de 1300 (Mil e Trezentas) folhas cada caixa, sendo aproximadamente 20% (Vinte por cento) destas 

folhas frente e verso, estimando-se o total de aproximadamente 2.369.640 (Dois Milhões Trezentos e Sessenta e 
Nove Mil, Seiscentas e Quarenta) digitalizações. 
 

4 DA META DE PRODUTIVIDADE PROPORCIONAL E PENALIDADES 

4.1 A CONTRATADA deverá cumprir as seguintes metas de produtividade, sob pena de aplicação das 

penalidades cabíveis: 

4.1.1 A CONTRATADA deverá efetuar o serviço em 4 (Quatro) LOTES, sendo que cada lote 

correspondera a aproximadamente 380 (Trezentas e Oitenta) Caixas. 

4.1.2 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 3 meses para executar cada lote mediante emissão 

da ordem de serviços pela CONTRATANTE. 

4.1.3 A CONTRATADA deverá emitir no último dia de cada mês de prestação dos serviços relatórios 

do número de digitalizações, entregando-os ao gestor de contrato para conhecimento e 

acompanhamento das respectivas metas. 

4.1.4 A CONTRATADA deverá emitir os relatórios considerando como “folha digitalizada” aquela que 

foi passível de indexação cada lote de digitalização entregue ou sempre que esta entender 

necessário. 

4.1.5 Em caso de atraso ou descumprimento das metas de produtividade, ou, ainda, má qualidade 

na execução dos serviços, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades cabíveis, ressalvada 

a hipótese de ter a CONTRATANTE dado causa ao descumprimento, hipótese em que deverá 

ser lavrado pela CONTRATADA documento relatando o ocorrido, com data, hora e Seções 

envolvidas enviando, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), ao Gestor do Contrato. 
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4.1.6 Os documentos que durante o processo de preparação e/ou digitalização venham a ser 

rasurados, rasgados ou, por qualquer outra forma, inutilizados, serão indenizados pela 

adjudicatária de acordo com o seguinte regramento: 

a) Documento rasurado: indenização equivalente a 100 (cem) vezes o valor da respectiva digitalização; 
b) Documentos rasgados: indenização equivalente a 500 (quinhentas) vezes o valor da respectiva 

digitalização; 
c) Documento inutilizado definitivamente ou extraviado: indenização equivalente a 1000 (mil) vezes o 

valor da respectiva digitalização. 
4.1.7 O montante das indenizações eventualmente devidas pela adjudicatária será automaticamente 

deduzido de qualquer valor a ela devidos pela Prefeitura Municipal de Bauru. 

 

5 DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATADA 

5.1 Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa (s) jurídica (s) 

de direito público ou privado com no mínimo de 50% dos volumes previstos em prazo compatível a esse 

temo de referência, com menção de características semelhantes a cada serviço objeto deste edital: 

a) Serviços arquivísticos (deve mencionar tipo de trabalho realizado) 

b) Serviços de digitalização e indexação de documentos 

c) Serviços de Solução ECM 

a) Do atestado de capacidade técnica. 

 

6 QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 

6.1 A Qualificação da Equipe Técnica da CONTRATADA tem por objetivo assegurar a seleção de empresa 
especializada, garantir a execução dos serviços com a qualidade necessária à importância dos 
documentos e informações, resguardando assim o investimento dos recursos públicos aplicados. A 
empresa vencedora do certame, antes da assinatura do contrato deverá ter a comprovação de vínculo 
profissional, podendo ser mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado 
ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, exercendo as funções 
pertinentes nas fases Higienização, Organização, Digitalização, Inspeção, Indexação, Finalização 
(acondicionamento dos arquivos físicos), sendo os seguintes requisitos mínimos necessários: 
Profissionais com formação de nível superior em área específica para a prestação do serviço, sendo; 

a) 01 (um) profissional com formação superior na área de Biblioteconomia ou Arquivologia, que sera 
esponsável pela padronização dos serviços prestados, através de planejamento organizacional 
do acervo, apliacando técnicas específicas para arquivar, conservar, organizar e guardar 
documentos de forma que facilite a posterior localização. 
b) 01 (um) profissional com formação em nível superior na area de Tecnologia da Informação ou 
profissional que possua certificação CDIA+ (Certified Document Imaging Architect – Plus) ou 
Enterprise Content Management Master (ECM), que será técnico responsável pelo levantamento, 
identificação, medição e qualificação dos acervos que deverão ser convertidos para o meio digital. 

 

7 DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA DIGITALIZAÇÃO 

7.1 Os documentos deverão ser digitalizados, assinados digitalmente e armazenados atendendo ao padrão 

no formato PDF/A – 1B (ISO 19005- 1) com recurso PDF PESQUISÁVEIS (que permita o 

reconhecimento de textos através de identificação de caracteres “OCR” e “ICR” – reconhecimento de 

caracteres manuscritos, podendo ser definido outro formato em função da conveniência da Secretaria da 

Administração. 

7.2 Os arquivos digitalizados devem guardar plena fidelidade com a imagem do original em papel de forma 

que não haja nenhuma mudança em seu formato, no tocante a layout, fontes, tamanhos, formatações, 

gráficos, fotos/imagens ou qualquer coisa que torne questionável a identidade entre o documento 

digitalizado e o original. 

7.3 Os arquivos PDF dos documentos digitalizados devem estar assinados digitalmente pela empresa, 

através da tecnologia de certificados digitais gerados no âmbito da ICP-Brasil. 

7.4 A qualidade da resolução padrão de digitalização das páginas deve ser definida pela Secretaria da 

Administração. No mínimo 200 dpi (para as peças coloridas) e 300dpi (para as peças monocromáticas), 

devendo a CONTRATADA tomar todas as providências necessárias para atender a digitalização nesta 

resolução. 

7.5 Os nomes dos arquivos PDF’s gerados a partir da digitalização deverão seguir 02(dois) índices de busca 

e localização em função da data e numeração do documento, quais sejam: 

1º) Em função da nomeação: cada arquivo gerado deverá seguir a nomeação utilizada nos processos da 
P.M.B para identificação, sem a utilização de pontos e traços e mantendo a totalidade de caracteres dele constantes 

(Ex: 2520779926627814FULANODETALNONO; conforme layout contido no Anexo X). 
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2º) Em função da data: Os arquivos diários digitalizados deverão ser reunidos em uma pasta contendo todo o 
lote, a qual será nomeada com a data no formato DDMMAAAA, precedida das palavras digitalizações lote em letras 
maiúsculas (Ex: DIGITALIZAÇÃO LOTE DDMMAAAA). 

7.6 A indexação dos documentos digitalizados deverá ser feita pela CONTRATADA, respeitando os 

procedimentos e sistemas para o tipo de serviço executado, sendo os campos a serem indexados 

Matricula do Servidor, Nome do Servidor e CPF do servidor. 

 

8 DOS MATERIAIS SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

8.1 Caberá à CONTRATADA fornecer materiais e equipamentos (microcomputadores com configuração 

compatível com a digitalização e a utilização de programas originais ou elaborados pela própria 

empresa), scanners com velocidade não inferior a 50ppm e capazes de suportar o volume de 

digitalizações, estabilizadores, copiadoras, nobreaks, softwares, mobiliários, bem como outros 

equipamentos que entender necessários à prestação dos serviços contratados, devendo observar a 

compatibilidade e suficiência quanto à qualidade de captura das imagens originais e a meta mínima de 

produtividade por mês. 

8.2 A CONTRATADA será responsável pelas eventuais despesas decorrentes do uso dos equipamentos, 

softwares e materiais, tais como: manutenção corretiva e preventiva, substituição, renovação do parque 

de equipamentos, deslocamento, transporte e seguro, licenças de uso de quaisquer tipos de softwares, 

dentre outras necessárias à perfeita execução contratual. 

8.3 Após as digitalizações serem concluídas, no ato da devolução dos prontuários para a CONTRATANTE a 

CONTRATADA devera acondicionar os prontuários em caixas de polipropileno de cor AMARELA, com 

dimensões de 360 x 175 x 240 mm, caixas resistentes à umidade, com informações já impressas na 

própria caixa, formatação da fonte grande e legível, melhor definidas no ANEXO VI, tampa de auto 

travamento, que possa ser, inclusive, armazenada na horizontal ou vertical, melhor definidas no ANEXO 

VI, e de forma que as caixas não sejam e nem estejam deformadas durante e após o acondicionamento 

dos prontuários pela CONTRATANTE. 

8.4 Todos os materiais a serem utilizados serão por conta da CONTRATADA, não tendo a CONTRATANTE 

nem um ônus em relação aos softwares instalados nos computadores da CONTRATADA, equipamentos 

e materiais que serão utilizados pela CONTRATADA para a prestação do serviço em todas as suas fases 

até a finalização e após.  

8.5 A instalação do software de gerenciamento eletrônico dos documentos fornecidos deverá ser feita pela 

CONTRATADA no Data Center da CONTRATANTE, sob supervisão do responsável do setor de 

Tecnologia da Informação da CONTRATANTE, ou quem por ele for designado para tal. 

 

9 REQUISITOS SOFTWARE PARA GESTÃO ELETRÔNICA 

9.1 Geral 
a) Ser multiplataforma, suportando os ambientes mínimos Microsoft Windows 7 e superiores, Microsoft 

Windows Server 2000 e superiores e Linux. 
b) Precisa ser totalmente acessível através de navegadores de Internet como por ex.: Internet Explorer, 

Firefox, Chrome. 
c) Estar em língua portuguesa do Brasil. 

 

9.2 Arquitetura 

a) Possuir arquitetura 100% WEB. 

b) Disponibilizar todas as funcionalidades via navegador Internet. 

c) Registrar mensagens de erro em arquivo armazenado no sistema de arquivos do servidor (logs de erros). 

d) Deve possibilitar customizações e integrações. 

e) Obrigatoriamente armazenar os documentos em sistemas de arquivo (sistema de arquivos) padrão e os 

índices (metadados) em banco de dados relacional. 

f) A solução ofertada deverá suportar padrões de conectividade JDBC para bancos de dados padrão ANSI 

SQL-92. 

g) O banco de dados da solução deverá ser Open Source, sendo aceito as opções MySql ou PostgreSQL. 

 

9.3 Interface do Usuário 

a) O sistema deve prover uma interface de acesso para o usuário final totalmente WEB nas principais 

funcionalidades. 
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b) O sistema deve permitir a visualização de documentos por estrutura de diretórios, semelhante ao 

Windows Explorer; 

c) As funcionalidades disponíveis ao usuário devem ser mandatoriamente, determinadas através de papéis 

(roles), permitindo que algumas funções sejam habilitadas ou não dependendo da função do usuário e do 

uso que o mesmo fará do sistema. 

9.4 Segurança 

a) Ter segurança de acesso dos usuários através de identificação e senha individualizadas. 

b) Usos de níveis de segurança para o controle de acesso à informação, utilizando os acessos de AD direto 

do servidor do cliente. 

c) O sistema deve permitir a utilização de Certificado Digital para assinatura de documentos eletrônicos; 

d) Usos de perfis de usuário que permitam definir a cada pessoa os acessos que se lhe sejam estritamente 

necessárias. 

e) O sistema deve permitir a restrição de acesso por endereços IP específicos. 

f) Deverá permitir a migração ou anexação de arquivos com extensão .pdf existentes nos sistemas da 

CONTRATANTE. 

g) As trilhas de auditoria devem conter: ação executada, funcionalidade, o usuário que executou a ação, 

data, hora e IP da máquina do usuário. 

h) Disponibiliza interface de consulta das trilhas de auditoria filtrando por faixa de data, usuário, operação, 

funcionalidade e IP da máquina do usuário. 

i) Permitir cadastrar usuários, grupos de usuários e perfis de acesso ao sistema de forma nativa, sem 

necessidade de programação. 

j) Permitir que um usuário pudesse pertencer a mais de um grupo de usuários ao mesmo tempo. 

k) Permitir atribuir em cada perfil de acesso, permissões específicas de inclusão, alteração, exclusão e 

consulta para cada funcionalidade do sistema. 

l) A integração entre as camadas do produto e as aplicações ou bases de dados deverá ser efetuada por 

meio do estabelecimento de conexão com o protocolo TCP/IP e portas previamente configuradas. 

 

9.5 Documentos e Índices 

a) Permitir anexar documentos digitalizados. 

b) Permitir a anexação de qualquer tipo de documento digital, preferencialmente o de extensão .pdf. 

c) Permitir cadastrar documentos em hierarquia de pastas com número ilimitado de níveis. 

d) Permitir associar índices aos documentos e / ou registros. 

e) Permitir criar índices do tipo inteiro, texto, data, hora, CPF (com validação), CNPJ (com validação), 

combobox, listbox, checkbox, auto numeração. 

f) Permitir incluir, alterar e remover um número ilimitado de valores para o combobox e listbox. 

g) Permitir alterar o nome do índice e sua obrigatoriedade. 

h) Permitir registrar (trilha de auditoria) todos os vínculos criados entre documentos e / ou registros. 

i) Os usuários e grupos de usuários apenas visualizarão as pastas, documentos e registros aos quais 

tiverem acesso. 

j) O sistema deverá permitir a criação e alteração de tipos documentais e definição de seus atributos e 

configurações sem a necessidade de programação ou criação manual de tabelas e relacionamentos no 

SGBD. 

k) O sistema deverá permitir boa visualização do documento ou capacidade de ZOOM, bem como dispor de 

capacidade de visualização de documentos próximos ou anteriores ao que está sendo visualizado na 

tela. 
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l) O módulo de impressão do aplicativo deverá permitir: 

m) Impressão dos documentos; 

n) Impressão parcial dos documentos por página; 

o) Permitir a impressão de modo que reproduza de forma legível e fiel ao texto original do documento. 

9.6 Controle de Versões de Documentos 

a) Permitir o controle de versão, para manter a integridade das versões durante o ciclo de vida do 

documento. 

b) O sistema deve possuir a capacidade de arquivar versões antigas dos dados de indexação dos 

documentos. 

 

9.7 Captura de Documentos 

a) Deve possibilitar a captura de documentos em papel através de scanners e copiadoras que estejam em 

rede via protocolo TCP/IP ou instaladas localmente via porta USB. 

b) Os arquivos de imagem resultantes do processo de digitalização deverão ter formatos TIFF, TIFF Grupo 

IV, JPEG sob TIFF, JPEG, BMP e PNG. 

c) O fluxo de controle de captura deverá prever digitalização descentralizada, isto é, estações dispersas 

geograficamente. 

 

9.8 Busca / Pesquisa 

a) O conteúdo no repositório deve ser indexado pelas propriedades do objeto e/ou pelo texto do conteúdo 

(full-text). 

b) Os usuários devem poder buscar o conteúdo através da seleção de propriedade e/ou palavras, frases, 

partes da palavra, proximidade, lista de palavras ou frases, etc. 

c) Como padrão, o sistema deve retornar no resultado da busca a versão atual do documento. 

d) A solução deverá permitir, na solicitação de pesquisa de objetos, uso de operadores lógicos, caracteres 

curinga, palavras-chave ou partes de palavras, períodos de data, definição dos campos do resultado e do 

agrupamento dos documentos no resultado. 

e) Possuir funcionalidade que permita a realização de pesquisas através de metadados (índices) dos 

conteúdos presentes no repositório; 

f) Possui funcionalidade que permita a realização de pesquisas, utilizando os seguintes critérios: 

g) por palavras-chave; 

h) operadores lógicos; 

i) caracteres “curinga”; 

j) atributos do tipo; 

k) períodos de data; 

l) “case sensitive”; 

m) “accent sensitive”. 

 

9.9 Documentação 

a) Deve possuir documentação de utilização com informações para a operação pelos diversos perfis de 

usuário. 

b) Deve ter documentação que especifique a instalação e configuração dos produtos utilizados na solução. 

 

10 ATESTADOS DO SOFTWARE 
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10.1 Apresentar Manual ou Catálogo do software descrito no Termo de Referência que comprove a 

capacidade em atender todos os itens e subitens descritos no item 9 - REQUISITOS SOFTWARE PARA 

GESTÃO ELETRÔNICA, indicando inclusive as páginas do Manual que fazem referência a tais 

funcionalidades. 

10.2 Certificados do fabricante do software autorizando o acesso do licitante ao código-fonte do Software 

ofertado para execução. 

 

11 CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

11.1 Local da entrega: os serviços deverão ser entregues, conforme definido neste Termo de Referência, no 

seguinte local: Paço Municipal Secretaria Municipal da Administração, Praça das Cerejeiras, 2º Andar 

Vila Noemy - Bauru - SP. 

 

12 PRAZO DE ENTREGA:  

12.1 Os serviços deverão ser executados em até 12 meses corridos a contar do recebimento da ordem de 

serviço, sendo 40% das digitalizações a serem feitas no ano de 2019 e 60% no ano de 2020. 

12.2 A partir do recebimento da ordem de serviço, em até 15 dias corridos, a CONTRATADA deverá dar início 

aos trabalhos. 

 

13 DO CRONOGRAMA 

13.1 O Cronograma de Execução obedecerá aos seguintes critérios:  

13.1.1 Após a convocação feita pelo Departamento de Comunicação e Documentos - DCD, a 

CONTRATADA terá 5 (Cinco) dias corridos para assinatura do contrato;  

13.1.2 Após a assinatura do contrato, a Secretaria da Administração emitirá Ordem de Serviço, 

conforme modelo no Anexo XIV, autorizando o início dos trabalhos. 

13.1.3  Prazo de 15 dias corridos para início dos trabalhos após o recebimento da ordem de serviço; 

 
 

14 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

14.1 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do serviço fornecido pelos 

prazos estabelecidos, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro ou defeito, no prazo 

estabelecido pela CONTRATANTE.  

14.2 A CONTRATADA deverá apresentar relatórios mensais da quantidade de imagens geradas produzidas 

de forma automatizada pelo software de gerenciamento de digitalização. 

 

14.3 Do Pagamento 

14.3.1  O Pagamento será efetuado mensalmente após a prestação dos serviços, com base nos 

preços unitários correspondentes e constantes na Planilha de Preços Unitários da proposta 

Comercial da CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota 

fiscal na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de 

sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser indicada pelo 

Município. 

14.3.2 Os valores para pagamento referente as digitalizações executadas serão limitados, calculados 

da seguinte forma; 

14.3.3 Pagamento de 40% do total das digitalizações no ano de 2019. 

14.3.4 Pagamento de 60% do total das digitalizações no ano de 2020. 

14.3.5 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa ela será 

devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 

ônus para a CONTRATANTE. 

14.3.6 A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com 

o disposto neste Termo de Referência e no Contrato. Se, após o recebimento provisório, 

constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, ou com a 

proposta, o responsável da CONTRATANTE notificara por escrito a CONTRATADA, 

interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento, até que seja 

sanada a situação. 
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14.4 Em caso de serviço entregue em desconformidade com o especificado, ou com erro, será determinado 

um prazo de até 07 (sete) dias úteis, pela CONTRATANTE, para que a CONTRATADA faça a 

substituição, sendo emitido pela CONTRATANTE “Termo de Recusa”. 

14.5 Este prazo iniciar-se-á a partir do recebimento do mencionado Termo de Recusa. A CONTRATADA ficará 

obrigada a substituir, às suas expensas, o serviço que for recusado. 

 

15 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

Dotação do ano de 2019 e 2020. 

 

16 DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO  

16.1 No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser aditivado ou 

suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 

8.666, de 1993.  

16.2 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as 

supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

17 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

17.1 A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:  

17.1.1 Proporcionar todas as facilidades para a CONTRATADA executar o fornecimento do objeto do 

presente Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da CONTRATADA às 

suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da 

CONTRATANTE, principalmente as de segurança, inclusive àqueles referentes à identificação, 

trajes, trânsito e permanência em suas dependências;  

17.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto do presente Termo de Referência, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;  

17.3 Comunicar, prontamente, à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto, podendo recusar o 

recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no presente 

Termo de Referência, estabelecendo prazos para o saneamento das anormalidades e correções 

devidas;  

17.4 Fornecer, à CONTRATADA, todo tipo de informação interna, essencial à realização dos serviços;  

17.5 Conferir a digitalização gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu atesto, 

quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;  

17.6 Homologar os serviços prestados, quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado neste 

Termo de Referência; 

17.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência. 

 

18 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

18.1 A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:  

18.1.1 Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência, Edital e respectivo 

Contrato;  

18.1.2 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 

Contrato;  

18.1.3 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 

contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 

serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE;  

18.1.4 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil 

e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos, ou terceiros, no exercício de suas atividades, vierem a, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE; 

18.1.5 Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias à execução dos serviços, 

pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas 

aplicáveis. É obrigatório o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, à sua 

custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos 

dispositivos legais, sejam atribuídas à Administração Pública;  

18.1.6 Durante e após a vigência do Contrato, obriga-se a manter a CONTRATANTE à margem de 

quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, seja a que título for sendo a 

CONTRATADA, em qualquer circunstância, neste particular, considerada como única e 
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exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus que a CONTRATANTE venha a 

arcar, em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações; 

18.1.7 Não ceder ou transferir o objeto deste Termo de Referência, exceto parte acessória, mediante 

prévia e expressa autorização do Município. A fusão, cisão ou incorporação só será admitida 

com o consentimento prévio e por escrito, da CONTRATANTE;  

18.1.8 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 

acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;  

18.1.9 Dar ciência, imediatamente e por escrito, à CONTRATANTE, de qualquer anormalidade que 

verificar na execução dos serviços, bem como, de igual forma, prestar os esclarecimentos que 

forem solicitados pela CONTRATANTE;  

18.1.10 A CONTRATADA e seus empregados deverão manter sigilo absoluto sobre informações, dados 

e documentos provenientes dos serviços realizados e, também, das demais informações 

internas da CONTRATANTE, a que tiver acesso e conhecimento; 

18.1.11 Não deixar de executar qualquer atividade, necessária ao perfeito fornecimento do objeto, sob 

qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executado, anteriormente, qualquer 

tipo de procedimento;  

18.1.12 Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela CONTRATANTE sobre os serviços 

contratados, bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito 

entendimento do objeto deste Termo de Referência;  

18.1.13 Elaborar e apresentar documentação técnica dos serviços executados, nas datas aprazadas, 

visando homologação da mesma pela CONTRATANTE;  

18.1.14 Apresentar relatórios mensais da quantidade de imagens geradas produzidos de forma 

automatizada pelo software de gerenciamento de digitalização;  

18.1.15 Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados;  

18.1.16 Providenciar a substituição, imediata, dos profissionais alocados ao serviço, que não possuam 

a qualificação mínima exigida, ou por solicitação da CONTRATANTE, devidamente justificada;  

18.1.17 Implementar rigorosa gerência de contrato com observância a todas as disposições de 

serviços constantes deste Termo de Referência. 

18.1.18 Responsabilizar-se pelas licenças de uso de todos os softwares, drives, banco de dados e 

sistemas operacionais instalados em seus equipamentos utilizados para a completa execução 

dos serviços até sua finalização. 

18.1.19 Sempre que solicitado pela CONTRATANTE a CONTRATADA deverá disponibilizar o 

prontuário digitalmente ou encaminha-lo fisicamente no prazo máximo de 24 horas, podendo 

esse prazo ser prorrogado formalmente conforme conveniência da CONTRATANTE. 

 

19 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

19.1 O Contrato terá vigência de 18 (dezoito) meses. 

19.2 Conforme cronograma, o prazo de execução dos serviços será de 12 (Doze) meses a contar do 

recebimento da ordem de serviço. 

 

20 DO REAJUSTE DOS PREÇOS  

Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

21 DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE  

21.1 A CONTRATADA deverá manter sigilo de todos os dados ou informações do CONTRATANTE, obtidas 

em função da execução do objeto. 

21.1.1 A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informações, scripts, 

código-fonte, artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que 

venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços descritos neste Termo de 

Referência, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgá-los ou reproduzi-los, sob pena de lei. 

21.1.2 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade cível, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento 

em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados e prepostos 

nesse sentido. A CONTRATADA, quando da assinatura do contrato, por meio de seu 

representante assinará Termo de Compromisso e Confidencialidade em que se 

responsabilizará pela manutenção de sigilo e confidencialidade das informações a que possa 

ter acesso em decorrência da contratação;  

21.1.3 Não veicular publicidade acerca dos serviços contratados, sem prévia autorização, por escrito, 

da CONTRATANTE;  
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21.1.4 Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão do 

contrato, as informações relativas a prestação dos serviços, incluindo documentação, 

procedimentos, configurações de equipamentos, softwares, políticas e quaisquer informações 

obtidas pela CONTRATADA em função da prestação dos serviços;  

21.1.5 Não efetuar, sob qualquer pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros entre 

outras, sem a anuência expressa da CONTRATANTE;  

 

22 DO ACOMPANHAMENTO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  

22.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato serão realizados pelo grupo de trabalho 

da CONTRATANTE, sob a coordenação e supervisão do Gestor do contrato. 

22.2 O gestor do contrato juntamente com o seu grupo de trabalho, fornecerão à CONTRATADA, qualquer 

tipo de informação interna essencial à realização dos serviços. 

22.3 Todo o trabalho realizado pela CONTRATADA estará sujeito à avaliação técnica, sendo homologado 

quando estiver de acordo com o padrão de qualidade exigido pela CONTRATANTE.  

22.4 Todo e qualquer produto gerado pela CONTRATADA, incluindo-se documentação, deverá sempre 

passar por um procedimento de entrega e aceite pelo gestor do contrato.  

22.5 Os casos não previstos neste Termo de Referência serão decididos de acordo com as disposições legais 

pertinentes à matéria.  

22.6 A participação do licitante na licitação implica em aceitação de todas as exigências deste Termo de 

Referência. 

22.7 Para avaliar a execução dos serviços, o gestor do contrato e sua equipe farão regularmente diligencias 

até o local onde os prontuários estarão localizados e onde os serviços estarão sendo executados. 

22.8 Será feito um relatório no ato da diligencia, onde constara a avaliação da visita. 

22.9 Caso seja constatado irregularidades, as mesmas serão apontadas no relatório, ficando a 

CONTRATADA obrigada a apresentar justificativas no prazo máximo de 24 horas e resolução das 

irregularidades em até no máximo 7 dias úteis a partir da notificação da CONTRATANTE 

 

23 TREINAMENTO 

 

23.1 A CONTRATADA deverá fornecer sem qualquer tipo de ônus para a CONTRATANTE, treinamento para 

30(trinta) usuários utilizadores do software fornecido. 

23.2 O treinamento deverá ser na cidade de Bauru, estado de São Paulo, em local a ser informado pela 

CONTRATANTE, com carga horária mínima de 04(quatro) horas. 

23.3 Os treinamentos deverão ser feitos quando já houver a estrutura virtual disponível para consulta com os 

dados da CONTRATANTE. 
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ANEXO II 

Modelo de Carta de Apresentação 

 

A Pregoeira 

 

Referente: Processo n. 66.189/17  

                Pregão Eletrônico n. 173/2019 

 

Prezados Senhores: 

 

Na qualidade de responsável legal por nossa Empresa, credenciamos o senhor ........................................., portador da carteira de identidade RG. 

n. ......................................... e do CPF. n. ........................................., para nos representar na licitação em referência, conferindo ao mesmo 

ilimitados poderes para retirar editais, apresentar envelopes PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que o 

outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem 

como de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances 

de preços nas sessões públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, assinar Contratos, 

bem como assinar quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

Dados para a elaboração do eventual Contrato: 

 

Da empresa: 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Telefone: 

Fax: 

Atenciosamente, 

 

 

 

Local e data 

Carimbo da empresa 

Nome, CPF e assinatura do responsável legal 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N. 

PROCESSO N. 66.189/2017  

PREGÃO ELETRÔNICO N. 173/2019 

 

CONTRATO PARA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE 

PRONTUÁRIOS FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BAURU COM AUTENTICAÇÃO DIGITAL QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A 

EMPRESA............................................................. 

 

  O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça das Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ. sob n.º 46.137.410/0001-80, doravante 

denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Sr. Clodoaldo Armando Gazzetta, Prefeito Municipal, 
por força dos Decretos nº 4705, de 23 de maio de 1986 e nº 6618,  de 27 de maio de 1993, ambos alterados pelo 
Decreto nº 7306, de 11 de maio de 1995, e a empresa ........................ estabelecida na cidade de ..........., na rua .. ......., 

n. ..., inscrita no CNPJ sob n............, daqui em diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato 
por............................., portador do RG. n. ........... e CPF n........................... 
As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que se regerá segundo disposições da Lei Federal nº 
8666/93, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8883/94, tanto 
quanto pela Lei Federal n 10520/02 e cláusulas e condições do Edital de Licitação n. 212/2019 do Pregão Eletrônico n. 
173/2019, que faz parte integrante do Processo Administrativo n. 66.189/2017, bem como as seguintes: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

1.1. A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo n. 

66.189/2017, a prestar ao CONTRATANTE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS FUNCIONAIS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COM AUTENTICAÇÃO DIGITAL, CERTIFICADA PELA INFRAESTRUTURA 

DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA 

GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, melhor descrito no Anexo I do Edital nº 212/19. 
1.2. A vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja 
interesse das partes, nos termos do art. 57, II e §1º  da Lei Federal 8666/93.  

 

Cláusula Segunda: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO PRAZO 

2.1 Para a digitalização dos processos, a CONTRATADA deverá prestar os serviços nas suas próprias dependências, 

fornecendo mão de obra exclusiva especializada e todos os equipamentos, mobiliários, softwares e materiais 

necessários para suporte e completa execução dos serviços.  

2.2 Todo o manejo, guarda, estoque, transporte, movimentação dos documentos são de responsabilidade da 

CONTRATADA, devendo a mesma empregar todas as medidas de sigilo, segurança e integridade virtuais e físicas 

necessárias. 

2.3 O serviço de digitalização deverá ser realizado por equipamentos e materiais em perfeito estado de funcionamento, 

de forma a garantir a qualidade das imagens digitais geradas. 

O processo de digitalização dos documentos objeto deste contrato deverá ser realizado em 06 fases (Higienização, 

Organização, Digitalização, Inspeção, Indexação e Acondicionamento do Físico), conforme abaixo: 

  2.4.1 Higienização: remoção do pó e demais sujidades a seco, utilizando-se de trinchas, escovas macias, 

pincel e flanelas de algodão, remoção dos corpos estranhos aos documentos, tais como prendedores metálicos, 

grampos, clips, insetos, elásticos, barbantes, e outros agentes, que provocam a deterioração dos documentos. Sendo 

constatada a existência de fita adesiva em uma das folhas, deve-se observar a sua finalidade e somente digitalizar a 

página após a reprodução do original por fotocópia. 

  2.4.2 Organização: classificar cada prontuário de servidor de acordo com sua trajetória do início do exercício a 

seu encerramento sendo: 

a) Preparação dos documentos para o processo de digitalização, com a realização das tarefas tais como 

desencadernação, retirada de grampos, verificação de partes dobradas, amassadas, rasgadas e agrupamento 

destes; 

b) Seleção das peças para digitalização e armazenamento em localização física adequada e previamente 

preparada para tal finalidade; 
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  2.4.3 Digitalização: deverá ocorrer na forma “capa a capa” (sem separação por “peças processuais”) e não 

deverão ser digitalizadas páginas vazias, em branco, ou informações não identificáveis, observando rigorosamente as 

fases abaixo: 

a) Digitalização dos documentos que consiste na configuração do processo de digitalização (definição de 

parâmetros de cor (bitonal ou escala de cinza ou colorido, conforme originais), contraste, resolução (utilizando 

software apropriado) entre outros). 

  2.4.4 Inspeção: Inspecionar as imagens digitalizadas, conferências das quantidades do prontuário físico com o 

digital, observações de páginas cortadas, sobrepostas, ilegíveis, escuras ou qualquer informação relevante que leve a 

condições do documento físico sendo: 

a) Tratamento de Imagens com correção (ajuste vertical, eliminação de sujeiras) e aplicação de filtros 
(contraste e clareamento) de forma a manter na imagem digitalizada plena fidelidade com o original, devendo a licitante 
vencedora digitalizar os documentos tantas vezes quantas bastem para atingir a fidelidade dos documentos originais 
apresentados pelo Município, além de devolvê-los em seu fiel estado físico, tudo isso sem acréscimo no quantitativo 
diário produzido. 

  2.4.5 Indexação: a CONTRATADA deverá fornecer algum tipo de busca das informações em conformidade 

com a LEI Nº 12.682, DE 9 DE JULHO DE 2012 art. 4º, sendo; 

a) Inserção de índices de busca e localização da seguinte forma: CPF, individualizados em pastas próprias, 

seguindo os moldes do item 7.6 do Anexo I do Edital 212/19. 

b) Exportação dos documentos digitalizados e convertidos para arquivos de formato PDF, aptos a serem 

importados através de upload para servidores localizados no DATACENTER do Município e acessados através 

de software fornecido pela CONTRATADA. 

2.4.6 Finalização (acondicionamento dos arquivos físicos): 

2.4.6.1 Conclusão: 

a) Manter na pasta do servidor amarrado com barbante 100% algodão. 

b) Conferência das páginas; 

c) Ordenação cronológica das folhas. 

d) Conferência dos processos recebidos para digitalização; 

e) Manter a organização realizada na organização para digitalização; 

f) Acondicionamentos dos documentos em caixas próprias de polipropileno; 

g) Devolução dos documentos aos seus locais de origem. 

2.5 Deverá a CONTRATADA atender aos requisitos de Autenticação de Mídias Digitais com Assinatura ICP – Brasil. 

2.6 Os processos de que trata este contrato encontram-se armazenados na Secretaria da Administração, tendo o total 

aproximado de 6.446 (Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis) prontuários, acondicionados atualmente em 

aproximadamente 1519 (Mil Quinhentas e Dezenove) caixas, com uma média aproximada de 1300 (Mil e Trezentas) 

folhas cada caixa, sendo aproximadamente 20% (Vinte por cento) destas folhas frente e verso, estimando-se o total 

de aproximadamente 2.369.640 (Dois Milhões Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Seiscentas e Quarenta) 
digitalizações. 

2.7 A CONTRATADA deverá cumprir as seguintes metas de produtividade, sob pena de aplicação das penalidades 

cabíveis: 

2.7.1 Efetuar o serviço em 4 (Quatro) LOTES, sendo que cada lote correspondera a aproximadamente 380 

(Trezentas e Oitenta) Caixas; 

2.7.2 Prazo máximo de 03(três) meses para executar cada lote, mediante emissão da ordem de serviços pelo 

CONTRATANTE. 

2.8 A CONTRATADA deverá emitir no último dia de cada mês de prestação dos serviços relatórios do número de 

digitalizações, entregando-os ao gestor de contrato para conhecimento e acompanhamento das respectivas metas. 

2.8.1 Os relatórios deverão ser emitidos considerando como “folha digitalizada” aquela que foi passível de 

indexação ; 

2.9 Os serviços deverão ser executados em até 12 meses corridos a contar do recebimento da ordem de serviço, 

sendo 40% das digitalizações a serem feitas no ano de 2019 e 60% no ano de 2020. 

2.9.1 A partir do recebimento da ordem de serviço, em até 15 dias corridos, a CONTRATADA deverá 

iniciar os trabalhos. 

2.10 Os serviços deverão ser entregues, conforme definido neste contrato, no Paço Municipal Secretaria Municipal da 

Administração, Praça das Cerejeiras 2º Andar Vila Noemy - Bauru – SP, aos cuidados do gestor do contrato. 

 

Cláusula Terceira: TREINAMENTO 

3.1 A CONTRATADA deverá fornecer, sem qualquer tipo de ônus para o CONTRATANTE, treinamento para 30(trinta) 

usuários utilizadores do software fornecido. 

3.2 O treinamento deverá ser na cidade de Bauru, estado de São Paulo, em local a ser informado pelo 

CONTRATANTE, com carga horária mínima de 04(quatro) horas. 
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3.3 Os treinamentos deverão ser feitos quando já houver a estrutura virtual disponível para consulta com os dados do 

CONTRATANTE. 

 

Cláusula Quarta: DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A CONTRATADA se obriga a manter a qualidade do serviço em conformidade com os padrões e normas aplicadas 
à espécie e a substituição no caso do mesmo, se constatado que foi prestado em desconformidade com a proposta ou 
quando o mesmo não corresponder ao descrito no Anexo I do Edital 212/19. 

4.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

a)        Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
cancelando a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.(1)    Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE no prazo de até 07(sete) dias úteis após a notificação por escrito/recebimento do termo 
de recusa, mantido o preço inicialmente registrado; 

b)       Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou cancelar 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.(1)   Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a  indicação 

do CONTRATANTE no prazo de até 07(sete) dias úteis após a notificação por escrito/recebimento do termo 
de recusa, mantido o preço inicialmente registrado. 

 

Cláusula Quinta -  DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:  

  5.1.1 Atender a todas as condições descritas no presente Edital, Termo de Referência (Anexo I do Edital 

212/19) e respectivo Contrato;  

  5.1.2 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório durante toda a vigência 

do Contrato;  

  5.1.3 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições 
previdenciárias, impostos, comerciais  e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por 

seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE, conforme 
disposto no art. 71 da Lei Federal nº 8666/93;  

  5.1.4 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste contrato, respondendo civil e criminalmente por 

todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros, no 

exercício de suas atividades, vierem a, direta ou indiretamente, causar ou provocar ao CONTRATANTE; 

  5.1.5 Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias à execução dos serviços, pagando os 

emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas aplicáveis. É obrigatório o cumprimento 

de quaisquer formalidades e o pagamento, à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo 

daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Administração Pública;  

  5.1.6 Durante e após a vigência do Contrato, obriga-se a manter ao CONTRATANTE à margem de quaisquer 

ações judiciais, reivindicações ou reclamações, seja a que título for sendo a CONTRATADA, em qualquer 

circunstância, neste particular, considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus 

que o CONTRATANTE venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações; 

  5.1.7 Não ceder ou transferir o objeto deste contrato, exceto parte acessória, mediante prévia e expressa 

autorização do CONTRATANTE. A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por 

escrito, do CONTRATANTE;  

  5.1.8 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca 

das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE;  

  5.1.9 Dar ciência, imediatamente e por escrito, ao CONTRATANTE, de qualquer anormalidade que verificar na 

execução dos serviços, bem como, de igual forma, prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo 

CONTRATANTE;  

  5.1.10 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes dos serviços realizados e, 

também, das demais informações internas do CONTRATANTE, a que tiver acesso e conhecimento; 

  5.1.11 Não deixar de executar qualquer atividade, necessária ao perfeito fornecimento do objeto, sob qualquer 

alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executado, anteriormente, qualquer tipo de procedimento;  

  5.1.12 Prestar qualquer tipo de informação solicitada pelo CONTRATANTE sobre os serviços contratados, 

bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do objeto deste edital;  

  5.1.13 Elaborar e apresentar documentação técnica dos serviços executados, nas datas aprazadas, visando 

homologação da mesma pelo CONTRATANTE;  

  5.1.14 Apresentar relatórios mensais da quantidade de imagens geradas produzidos de forma automatizada 

pelo software de gerenciamento de digitalização;  
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  5.1.15 Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados;  

  5.1.16 Providenciar a substituição, imediata, dos profissionais alocados ao serviço, que não possuam a 

qualificação mínima exigida, ou por solicitação do Município, devidamente justificada;  

  5.1.17 Implementar rigorosa gerência de contrato com observância a todas as disposições de serviços 

constantes deste edital; 

  5.1.18 Responsabilizar-se pelas licenças de uso de todos os softwares, drives, banco de dados e sistemas 

operacionais instalados em seus equipamentos utilizados para a completa execução dos serviços até sua finalização; 

  5.1.19 Disponibilizar, sempre que solicitado pelo Município o prontuário digitalmente ou encaminha-lo 

fisicamente no prazo máximo de 24 horas, podendo esse prazo ser prorrogado formalmente conforme conveniência 

do CONTRATANTE. 

5.2 O CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:  

  5.2.1 Proporcionar todas as facilidades para a CONTRATADA executar o fornecimento do objeto do presente 

contrato, permitindo o acesso dos profissionais da CONTRATADA às suas dependências. Esses profissionais ficarão 

sujeitos a todas as normas internas do CONTRATANTE, principalmente as de segurança, inclusive àqueles referentes 

à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências;  

  5.2.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto do presente contrato, sob o aspecto quantitativo 

e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;  

  5.2.3 Comunicar, prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto, podendo recusar o 

recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições previstas no presente contrato e Anexo I 

do Edital 212/19, estabelecendo prazos para o saneamento das anormalidades e correções devidas;  

  5.2.4 Fornecer, à CONTRATADA todo tipo de informação interna, essencial à realização dos serviços;  

  5.2.5 Conferir a digitalização gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu atesto, 

quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;  

  5.2.6 Homologar os serviços prestados, quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado neste 

contrato e Anexo I do Edital 212/19; 

  5.2.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste contrato. 

 

Cláusula Sexta - DO ACOMPANHAMENTO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 6.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato serão realizados pelo grupo de trabalho do 

CONTRATANTE, sob a coordenação e supervisão do Gestor do contrato. 

6.2 O gestor do contrato, juntamente com o seu grupo de trabalho, fornecerão à CONTRATADA qualquer tipo de 

informação interna essencial à realização dos serviços. 

6.3 Todo o trabalho realizado pela CONTRATADA estará sujeito à avaliação técnica, sendo homologado quando 

estiver de acordo com o padrão de qualidade exigido pelo CONTRATANTE.  

6.4 Todo e qualquer produto gerado pela CONTRATADA, incluindo-se documentação, deverá sempre passar por um 

procedimento de entrega e aceite pelo gestor do contrato.  

6.5 Os casos não previstos neste contrato serão decididos de acordo com as disposições legais pertinentes à matéria.  

6.6 Para avaliar a execução dos serviços, o gestor do contrato e sua equipe farão regularmente diligencias até o local 

onde os prontuários estarão localizados e onde os serviços estarão sendo executados. 

  6.6.1 Será feito um relatório no ato da diligencia, onde constará a avaliação da visita. 

6.6.2 Caso seja constatado irregularidades, as mesmas serão apontadas no relatório, ficando a 

CONTRATADA obrigada a apresentar justificativas no prazo máximo de 24 horas e resolução das irregularidades em 

até no máximo 07(sete) dias uteis a partir da notificação do CONTRATANTE. 

 

.   Cláusula Sétima -  DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 
7.1. O pagamento do valor total de R$ xxxx (xxx) será efetuado mensalmente, após a prestação dos serviços, com base 
no preço unitário de R$ xxxx (xxx), até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal atestada na 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem 

bancária através de instituição financeira a ser determinada pelo CONTRATANTE.  

7.2 Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar relatórios mensais da quantidade de imagens geradas 

produzidas de forma automatizada pelo software de gerenciamento de digitalização. 

7.3 Os valores para pagamento referente as digitalizações executadas serão limitados, calculados da seguinte forma; 

7.3.1 Pagamento de 40% do total das digitalizações no ano de 2019; 

7.3.2 Pagamento de 60% do total das digitalizações no ano de 2020. 

7.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa será devolvida à CONTRATADA 

e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras.  

  7.4.1 Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 
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7.5 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o disposto neste 

Contrato.  

  7.5.1 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o 

especificado, ou com a proposta, o gestor do CONTRATANTE notificará por escrito a CONTRATADA, interrompendo-

se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento, até que seja sanada a situação. 

7.6. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE, haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% 
(cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento 
(art. 40, XIV, alínea “c” da Lei 8666/93). 

7.7. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da 
Lei Federal nº 8666/93. 

7.8. Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e 
emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, 

sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 

7.9. Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de 
habilitação, comprovando regularidade quanto a Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

a Trabalhista a CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

7.10. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 7.9, implicará na rescisão do Contrato 
firmado. 

7.11. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA, 
nos termos do previsto no item 7.9. 

 

Cláusula Oitava -  DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

8.1. No caso de atraso injustificado na execução do Contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-
se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor total do 
contrato descumprido, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal 
nº 10.520/02, quais sejam: 
 8.1.1.  Advertência: 
 8.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da 
aplicação da multa prevista no item 8.1.; 
 8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
 8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante 
e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
8.2 Os documentos que durante o processo de preparação e/ou digitalização venham a ser rasurados, rasgados ou, 

por qualquer outra forma, inutilizados, serão indenizados pela CONTRATADA de acordo com o seguinte regramento: 

a) Documento rasurado: indenização equivalente a 100 (cem) vezes o valor da respectiva digitalização; 
b) Documentos rasgados: indenização equivalente a 500 (quinhentas) vezes o valor da respectiva 
digitalização; 
c) Documento inutilizado definitivamente ou extraviado: indenização equivalente a 1000 (mil) vezes o valor da 
respectiva digitalização. 

8.3 O montante das multas e/ou indenizações poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou 

compensado com valores de pagamentos devidos a CONTRATADA, independente de qualquer notificação. 

 

Cláusula Nona: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

9.1.  O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste Contrato a Secretaria Municipal de 
Administração, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de seu controle e gerenciamento.  

9.2. O CONTRATANTE designa, ainda, como Gestora do CONTRATO o Sr. Marcos Barbosa Paes e como Suplente a 
Sra. Rosemeire Lopes Pinto, servidores vinculadas a Secretaria Municipal de Administração. 

9.3. Ao gestor do Contrato por parte do CONTRATANTE, exercerá às atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 

Cláusula Décima -  CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na 
esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, estando 
asseguradas, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido 
processo legal. 
10.2 O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8666/93 e demais normas de 

direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 
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10.3. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 
administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 vias 
de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos 
jurídicos e legais. 

Bauru (SP)......de..........de 2019 

                            

 

 

Clodoaldo Armando Gazzetta 
 Prefeito Municipal 

 
 

                                                                                                

A CONTRATADA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO IV 

Formulário Modelo de Proposta de Preços 

 
Nome da Proponente:                                                                                                                               Endereço:           
                       Cidade:  Estado: 
Telefone:                   Fax:                        E-mail Institucional: 
CNPJ:              Inscrição Estadual: 
 

Conforme estipulado no Pregão Eletrônico n. 173/2019 – DAM-DL, propomos: 
 

ITEM 01  

Item Unidade Qtde. Especificações Mínimas P. un. R$ P. total R$ 

01 

 

Imagem 

 

 

2.369.640 

 

Serviço de digitalização de prontuários funcionais da 
Prefeitura Municipal de Bauru com autenticação digital, 
certificada pela infraestrutura de chaves públicas 
brasileira – icp-brasil, com fornecimento de software 
para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme 
termo de referência do Anexo I do Edital nº 212/19 

  

 

Observação: havendo qualquer divergência entre as especificações contidas neste Anexo e as constantes na 

BEC, prevalecerão, para todos os efeitos, as do Anexo I e IV.  

 

Prazo de Entrega: _________________ (Conforme itens 3.7  e 3.9 do edital) 
Condições de Pagamento: __________ (Conforme itens 20.1 e 20.3 do edital) 
Prazo Validade da Proposta: _______(Conforme item 15.2, alínea “a” do edital) 

 

OBS. ANEXAR Manual ou Catálogo do software descrito no Anexo I e Certificados do fabricante do software 

autorizando o acesso do licitante ao código-fonte do Software ofertado para execução, nos termos do item 15.2 

“j” do edital. 

 

Dados do Responsável pela assinatura do Contrato: 
Nome:     Cargo: 
C.P.F.:     R.G.: 
Data de Nascimento:    Telefone: 
Endereço residencial completo: 

E-mail Institucional:    E-mail Pessoal (Particular): 
 

Indicações Bancárias 

Banco:                 Agência:                  DV:             Conta: 

 

Dados do Representante Legal: 

Nome Completo:  

CPF:                                                 RG:  

E-Mail Pessoal (Particular): 
________, ____ de _____ de 2019. 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

EDITAL DE LICITAÇÃO N. 212/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 173/2019.   

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

A Firma / Empresa _____________________________________ , sediada na rua ____________________ , no ______ , __(cidade) __,  _(estado) 

,   inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, 

etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

                

  

 

__________, _____ de ______ de ______ 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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                                       ANEXO VI 

Declaração  de cumprimento do art.  27 da Lei 8.666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. 

 

 

 

 

______________________________________, inscrito do CNPJ n.º __________________, por intermédio de 

seu representante legal o (a) Sr.(a)________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 

__________________e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 

 

 

__________, _____ de ______ de ______ 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO N. 212/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 173/2019 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE A SER ANEXADA NA PROPOSTA ESCRITA 

 

 

 

 

(dados do licitante: razão social, CNPJ, endereço), por meio de seu representante legal, declara a quem possa interessar, sob as penas da lei, que 

os serviços cotados atende plenamente todas as especificações constantes do Anexo I do Edital de Licitação n. 212/2019. 

 

 

________ ____ de _____ de _____ 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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A N E X O  V I I I  

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, MODIFICATIVO OU 

COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

ORGÃO OU ENTIDADE:  

 

CONTRATANTE:  

 

CONTRATADA: 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):  

 

OBJETO:  

 

 

NOME:  

CARGO:  

RG N:  

CPF:  

DATA DE NASCIMENTO:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

CEP:  

ENDEREÇO COMERCIAL:  

E-MAIL PROFISSIONAL:  

E-MAIL PESSOAL 

TELEFONE:  

CELULAR:  

PERÍODO DE GESTÃO: 2017 à 2020 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o 

mandato ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: FÁBIO RIBAS DOS SANTOS 

CARGO: CONTROLADOR GERAL 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Praça das Cerejeiras n. 1-59 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1264 

E-MAIL: fabiorsantos@bauru.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fabiorsantos@bauru.sp.gov.br
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ANEXO IX 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

CONTRATADA:  

 

CONTRATO N. (DE ORIGEM):  

 

OBJETO:  

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual 

ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante 

regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 

nº 01/2.011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 

processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 

processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, 

peticionando no processo. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que 

mais couber. 

Bauru, 2.019. 

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: _____________________________RG: _________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional: ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone: ________________________________________________________ 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:    RG:  

Data de Nascimento:  

Endereço residencial completo:  
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E-mail institucional 

E-mail pessoal:  

Telefone(s):  

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:_________________________________________________________ 

CPF: _____________________________ RG: _________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional: _______________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s): _____________________________________________ 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

NOME 

EMPRESA 

EMAIL 
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Anexo X 

 

CARTELA DE LAYOUT PADRÃO DOS NOMES DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS. 

 

POSIÇÃO TAMANHO TIPO DESCRIÇÃO 

01 a 11 11 Numérico Cpf do servidor 

12 a 18 7 Numérico Matrícula do servidor 

19 a 79 60 Texto Nome do servidor 

 

Nota: Todos os campos numéricos, deverão ser completados com zeros (0) a esquerda sempre que a 
quantidade do registro não exceder a quantidade especificada na cartela de layout. 

Exemplo abaixo do nome de um arquivo já digitalizado e indexado: 

2520779926627814FULANODETALNONO 
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Anexo XI 

 

Fluxo de Trabalho 
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Anexo XII 

 

TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE 

 

Pelo presente Termo de Confidencialidade, eu___________________________________________________, 

(dados civis), CPF nº____________________, RG nº _______________, (órgão emissor), representante da 

empresa________________________________________________________________,CNPJ nº 

_________________________, por meio do presente Termo de Compromisso e Confidencialidade, a empresa 

signatária, contratada no Pregão Eletrônico nº 173/19, compromete-se a manter sob sigilo as informações e dados. 

Sob as penas da Lei, comprometo-me a não divulgar as informações a que tive acesso. 

Bauru, ___/___/___.  

 

 

 

_____________________________  

Assinatura do Responsável  

Nome da Empresa: ___________________________________ 

 

CNPJ da Empresa: ____________________________________ 

 

 

 

 

________________________________  

Nome do representante da CONTRATANTE 

 
Matrícula:............................... 
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Anexo XIII 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
A Empresa................................................................................................., CNPJ .............................................., declara 

para todos os fins de direito que se compromete a manter sigilo absoluto, por si e por seus empregados, das 

informações constantes dos documentos que lhe foram entregues para a confecção das digitalizações e da base de 

imagens necessárias ao teste de habilitação técnica do Edital nº 212/19. Compromete-se ainda a manter a integridade 

dos documentos entregues enquanto estiverem em seu poder, destruindo, posteriormente, as bases de imagens e 

eventuais cópias. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente termo. 

 
 
 
_____________, _____ de ______________ de 20_____. 
 
 
 
____________________________________________________ 

Carimbo e assinatura do responsável devidamente identificado 
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Anexo XIV 

 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

ORDEM DE SERVIÇO 

Nº_____________/20_____ CONTRATO Nº_____________ 

Empresa   

Endereço   

CNPJ   Telefone/Fax   

Objeto Contratado 

Serviço de digitalização de prontuários funcionais da Prefeitura Municipal de 

Bauru com autenticação digital, certificada pela infraestrutura de chaves 

públicas brasileira – ICP-Brasil, com fornecimento de software para 

gerenciamento eletrônico de documentos 

         

Autorizamos V.S.ª a fornecer os produtos/serviços abaixo discriminados, observadas as especificações e 

demais condições constantes no Termo de Referência. 

         

I – DO OBJETO 

1.1 Especificações 

Serviço de digitalização de prontuários funcionais da Prefeitura Municipal de Bauru com autenticação 

digital, certificada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira – ICP-Brasil, com fornecimento de 

software para gerenciamento eletrônico de documentos. 

1.2 – Descrição 

ITEM/LOTES DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

LOTE 1 Caixa 0001 

LOTE 2 Caixa  

LOTE 3 Caixa  

LOTE 4 Caixa  

                                         

(CARIMBAR)        

          

Bauru, _____ de ____________ 20____. 

 

      
                           Empresa contratada        
         Recebi o original.   Avaliação dos serviços 

prestados:   

_________________________ 

Empresa: 

Responsável: 

CPF: 

Favor carimbar 

  Nota: _______________ 

Justificativa _______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Ponderações 

Pertinentes:_______________________________ 
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Anexo XV 
 

INFORMAÇÕES - CAIXA DE POLIPROPILENO - ITEM 8.3 

 

Dimensões 360 x 175 x 240 mm 

Gramatura mínima 500 g/m² 

Espessura mínima 3,0 mm 

Tipo Poliondas 

Material Polipropileno 

Altura 240mm 

Largura 175mm 

Comprimento 360mm 
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As impressões deverão estar diretamente na caixa no mínimo em 03 faces. 

Lotes: número dos lotes arquivados na caixa. Exemplo: Lotes 01 ao 05. 

Data do Arquivamento: do termino da prestação do serviço, a data deverá ser igual para todos, podendo ser a data 
prevista para o final da prestação do serviço, independente se o arquivamento daqueles lotes se deu antes do previsto. 
Exemplo Setembro/2017. 

Departamento: Administração de Pessoal. 

Local: Prefeitura Municipal de Bauru – Secretaria da Administração. 
As fontes deverão estar formatadas proporcionalmente a área existente para a impressão, ou seja, no caso dos 
campos “Lotes” e “Data de Arquivamento” deverão ser letras grandes e legíveis que abranjam o maior espaço possível 
disponível para a impressão, e no caso dos campos “Departamento” e “Local” deverão ser proporcionais também a 
área disponível para a impressão, abrangendo a maior parte possível. 
As impressões referentes as informações exigidas nesse anexo, devem estar de impressas semelhante conforme nas 
imagens acima e de acordo com o Anexo VII. 
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Anexo XVI 

Modelo I - Exemplo da Impressão nas faces da Caixa 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Administração 
Departamento de Administração de Pessoal 

Telefone: 3235-1000 
Email:administracao@bauru.sp.gov.br 

Mês/Ano  

Arquivamento: 

FEVEREIRO/2019 

Nº da Caixa 

00999 

Lotes: 

08.889   Até   08.898 

 

E-Mail da empresa 

Telefone da empresa 

Site da empresa 

 
 


