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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 
 

PROCESSO Nº 36/2020 
 
1. PREÂMBULO 
1.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI torna público para conhecimento dos interessados que na sua 
sede, localizada na Avenida Tarsila do Amaral, 490, Distrito Industrial Dr. Jovenil Forti, no Município de 
Capivari/SP, será realizada licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, o qual 
será processado de acordo com o que determina a Lei Federal nº10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto 
Municipal nº 4.801/2006 e, suplementarmente, a Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar 
nº147, de 07 de Agosto de 2014, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos 
Anexos. 
 
1.2. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e nº 2 -
“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Compras, localizado no endereço acima até 
às 14h00 do dia 11 de setembro de 2020. A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo 
dia e local, nos termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos. 
  
1.3. Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
 
I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 
III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO; 
IV – MODELO DE DECLARAÇÃO – cumprimento do inciso XXXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal; 
V – MODELO DE PROCURAÇÃO; 
VI – MINUTA DO CONTRATO; 
VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA 

DO TRABALHO; 
IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 

OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO; 
X - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; 
XI – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET. 
 
2. DO OBJETO 
2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para 
prestação de serviços de tratamento de dados, geração de relatórios e demonstrativos para análise técnica e 
gerencial sobre indicadores de gestão fiscal e apoio ao Controle Interno da Câmara Municipal de Capivari, 
mediante ferramenta que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos “xml” 
gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP), e verificações manuais, com a 
consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na legislação de regência, em 
especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, incluindo-se serviços 
técnicos de informática, manutenção, suporte técnico operacional in loco e remoto, treinamento e consultoria 
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pós-implantação, conforme condições e especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
deste Edital.  

 
 
3. DO PREÇO 
3.1. Estima-se o valor desta licitação em R$ 96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais), com base nos 
parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital. 
 
3.2. O valor indicado no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA corresponde à média dos preços praticados no 
mercado, e foi apurado para efeito de estimar-se o valor do objeto da licitação, não vinculando as concorrentes, 
que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os 
fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório. 
 
4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1. A despesa correrá pelo Código de Despesa: 33.90.39 – Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica do 
orçamento da Câmara Municipal de Capivari. 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1. Poderão participar deste Pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam as exigências de habilitação. 
 
5.2. Será vedada a participação: 
5.2.1. De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração 
Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei nº8.666/93; 
5.2.2. De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a 
Administração, nos termos do artigo 87, III da Lei nº8.666/93; 
5.2.3. De quem estiver sob processo de falência; 
5.2.4. Sob a forma de consórcio. 
 
6.  DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
6.1. Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por intermédio de um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 
licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se 
exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
 
6.2. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
6.2.1. Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor; 
6.2.2. Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo V, com poderes para formular ofertas e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante, acompanhado de cópia de seu 
contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, e dos documentos de eleição de seus 
administradores; 
6.2.3. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, cópia do 
respectivo estatuto, contrato social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, 
devidamente acompanhado de documentos de eleição dos administradores. 
 
6.3. Os documentos suprarreferidos poderão ser apresentados por meio de cópia simples, acompanhados dos 
originais para conferência pelo Pregoeiro e equipe de apoio, ou por qualquer processo de cópia autenticada, e 
serão retidos pelo Pregoeiro para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à presente licitação. 
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6.4. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar 
atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase 
de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor 
recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para 
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;  
 
6.5. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais 
licitantes retardatários;  
 
6.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles 
poderá representar apenas um licitante. 
 
6.7. No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações, condição 
essencial para participação no certame licitatório: 
6.7.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à 
participação, de acordo com modelo contido no Anexo III ao presente Edital. A referida declaração deverá estar 
fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 
6.7.2. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei 
Complementar nº 123/06 com nova redação dada pela LC 147/2014, deverá apresentar declaração, firmada pelo 
representante legal da empresa, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital. Referido 
documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 
 
6.8. Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos 
de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os 
seguintes dizeres em sua face externa: 
 

ENVELOPE Nº 1 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 
PROPOSTA DE PREÇO 
RAZÃO SOCIAL  

ENVELOPE Nº 2 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL 

 
7. DA PROPOSTA DE PREÇO 
7.1. O Anexo II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, 
deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta. 
 
7.2. Deverão estar consignados na proposta: 
a) dados cadastrais; 
b) indicação obrigatória do preço expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso; 
c) indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura. 
 
7.3. Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações 
trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 
 
7.4. Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da 
proposta. 
 
7.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação. 



 

Avenida Tarsila do Amaral, 490 – Distrito Industrial Dr. Jovenil Forti                                www.camaracapivari.sp.gov.br 

CNPJ: 52.347.473/0001-63 

Fone: (19) 3492-9740 

 

 
7.6. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço, aquele indicado no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujo preço o exceda, ou seja, manifestamente inexequível (art. 
40 X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
7.7. A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos 
termos da Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 4.801/2006, da Lei Federal nº 8.666/93, no que 
couber, e demais normas suplementares aplicáveis. 
 
8. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
8.1. Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
8.1.1.1. Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos 
termos da lei e conforme o caso, sendo que as sociedades por ações apresentarão também os documentos de 
eleição de seus administradores; 
8.1.1.1.1. Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações e/ou 
da respectiva consolidação, conforme legislação em vigor; 
8.1.1.2. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade 
assim o exigir; 
 
8.1.1.3. Os documentos relacionados no item 8.1.1.1 não precisarão constar do Envelope n° 2 - Habilitação se 
tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
8.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
8.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
8.1.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 
8.1.2.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
8.1.2.3.2. Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida 
pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou declaração de isenção 
ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei e 
8.1.2.3.3. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários; 
 
8.1.2.4. Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da 
CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa E/OU 
Certidão Negativa de Débitos Unificada Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – vigentes à 
época da abertura dos envelopes de habilitação; 
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8.1.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
8.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente através do site 
www.tst.gov.br; 
 
8.1.2.7. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 
exigida para efeito de assinatura do contrato; 
8.1.2.7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição; 
8.1.2.7.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da declaração do vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  
8.1.2.7.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.1.2.7.2, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, ou revogar a licitação (LC n° 123. 
art. 43, § 2º). 
 
 
8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
8.1.3.1. Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com as exigências do 
presente edital, por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, no(s) qual(is) conste(em) que a licitante já executou serviço equivalente ao do objeto do presente 
certame, independentemente de seu quantitativo. 
 
8.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
8.1.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a 
apresentação dos envelopes. 
 
8.1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
8.1.5.1. Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se 
encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo do Anexo IV; 
 
8.1.5.2. Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que 
cumpre as normas relativas à saúde e segurança, conforme modelo do Anexo VIII; 
 
8.1.5.3. Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que 
concorda com os termos do edital e que não existem fatos impeditivos à participação, conforme modelo do 
Anexo IX. 
 
8.2. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
8.2.1. Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por 
cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado 
pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação; 
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8.2.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos 
ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
 
8.2.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as 
expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas; 
 
8.2.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
8.2.5. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, 
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos 
itens 8.1.1 a 8.1.5; 
 
8.2.6. A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.1.2.7 e seguintes deste edital. 
 
8.2.7. O Pregoeiro ou a Equipe de apoio poderá realizar diligências, efetuando consulta na Internet junto aos 
sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico. 
 
9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1. No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de 
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os 
documentos indicados no item 6. 
 
9.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes nº 1 e nº 2, 
contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação. 
 
9.3. O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO, observadas as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 
9.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus 
anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão; 
 
9.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, 
lavrando-se ata a respeito; 
 
9.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 
critérios: 
9.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela; 
9.6.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. No caso de empate das propostas, 
serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes; 
9.6.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, 
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 
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9.6.3.1. O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
 
9.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço, observadas as reduções mínimas no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) entre os lances. 
 
9.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances. 
 
9.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput): 
9.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço apresentado; 
(LC n° 123, art. 44, § 2º) 
9.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será 
declarada a melhor oferta; (LC n° 123, art. 45, inc. I) 
9.9.2.1. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena 
de preclusão; (LC n° 123, art. 45, § 3º) 
9.9.2.2. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.1, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; (LC n° 
123, art. 45,  inc. III) 
9.9.2.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de 
cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite 
disposto no item 9.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc II) 
9.9.2.4. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
9.9.3. Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados 
os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, será 
declarada a melhor proposta de preço aquela originalmente vencedora da fase de lances. (LC n°123, art. 45, § 
1º) 
 
9.10. Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não 
selecionadas por conta da regra disposta no item 9.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, 
considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
 
9.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades 
constantes deste Edital. 
 
9.12. O Pregoeiro poderá negociar com o autor do lance de menor valor com vistas à redução do preço ofertado. 
 
9.13. Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
9.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será 
verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas neste Edital; 
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9.14.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente 
entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.1.2.6 e seguintes deste edital. 
9.14.2. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por 
meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 
9.14.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
 
9.15. Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será 
habilitado e declarado vencedor do certame; 
9.15.1. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos 
autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será 
declarada vencedora. 
 
9.16. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 
final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio. 
 
9.17. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise 
das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, 
contado do recebimento da convocação. 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1. Com antecedência superior a dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 
 
10.2. As impugnações devem ser protocoladas na sede da Câmara Municipal de Capivari, reputando-se válidas 
também as que forem formuladas e encaminhadas através do e-mail juridico@camaracapivari.sp.gov.br e 
dirigidas ao subscritor deste Edital. 
10.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data 
para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
 
10.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena 
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
 
10.4. Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão 
pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 
(três) dias que começará a correr a partir da declaração do vencedor para a apresentação das razões por meio 
de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos; 
10.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na 
decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação; 
10.4.2. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente; 

mailto:juridico@camaracapivari.sp.gov.br
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10.4.3. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade 
dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará 
o procedimento licitatório; 
10.4.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
10.4.5. As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Protocolo, no 
endereço indicado no preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, das 09 às 16 horas, sob pena de configurar-
se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.  
 
11. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja 
minuta integra este Edital como Anexo VI; 
11.1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 
Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração 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; 
11.1.1.1. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado 
para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 11.1.1, 
mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da 
contratação não se realizar; 
 
11.2. Como condição para a assinatura do contrato a adjudicatária deverá demonstrar que o sistema 
ofertado atende plenamente aos requisitos deste Termo de Referência, esclarecendo de forma 
inequívoca onde se encontram as funcionalidades e forma de operação de acordo com a apresentação e 
o atendimento das exigências do Anexo I.  
11.2.1. A lista de requisitos da solução ofertada deverá ser avaliada pelo Pregoeiro e equipe de apoio 
observadas as regras dispostas no Termo de Referência; 
11.2.2. A clareza e a exatidão da demonstração técnica do produto são pontos fundamentais para que o 
Pregoeiro e equipe de apoio possam efetuar a correta avaliação de atendimento aos quesitos do Edital; 
11.2.3. Para a demonstração do sistema, a adjudicatária deverá trazer o equipamento necessário e todos os 
módulos do sistema devidamente instalados e configurados para comprovação do atendimento às 
especificações técnicas do Termo de Referência. 
11.2.4. O Pregoeiro e equipe de apoio poderão, durante a demonstração do sistema, intervir com 
questionamentos e pedidos de esclarecimentos, o que a empresa adjudicatária deverá, através dos expositores, 
responder de imediato. 
11.2.5. A adjudicatária será convocada para, em sessão pública, no prazo de 03 (três) dias a contar da 
adjudicação, para fazer a apresentação. 
 
11.3. O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de dois dias corridos contados da data 
da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração, sob pena 
de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 
11.3.1. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal 
tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do 
contrato, a regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da declaração de vencedor, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital; 
11.3.2. Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão pública, os 
procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de 
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haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.1; 
11.3.3. Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos deste Edital, 
será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação. 
 
11.4. Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que trata o subitem 11.1.1 e 11.2, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado 
outro licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da 
contratação. 
 
11.5. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, 
apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade. 
 
11.6. A Administração poderá obrigar o Contratado a corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções durante a execução do mesmo. 
 
11.7. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as 
consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório. 
 
11.8. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, prorrogável na forma do 
inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.9. A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do 
seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 
11.10. O foro do contrato será o de Capivari/SP. 
 
12. DO PAGAMENTO 
12.1. O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas mensais, até 10 (dez) dias após a emissão 
de documento fiscal, após cada período de 30 (trinta) dias de efetivos serviços prestados, contados a partir da 
assinatura do termo de contrato, mediante apresentação e aceitação de Nota Fiscal e/ou documento 
equivalente, especificamente para os serviços a que se refere, onde deverá constar o período dos serviços 
executados. 
 
12.2. O valor correspondente ao serviço de implantação deverá ser diluído no valor global do contrato, 
no período de 12 (doze) meses, sendo pago mensalmente junto com a mensalidade pela locação dos 
sistemas. 

 
12.3. Os pagamentos serão efetuados através de quitação de boleto de cobrança bancária, crédito em conta 
corrente ou cheque nominal a seu favor, à vista de fatura que deverá ser apresentada pela CONTRATADA. 
 
13. DA EXECUÇÃO 
13.1. Os serviços efetivamente realizados serão recebidos pelo fiscal de contrato da CONTRATANTE e 
atestados em formulário próprio. 
 
13.2. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização no âmbito deste contrato, obrigando-
se a prestar todos os esclarecimentos requeridos pela CONTRATANTE, representada pelo fiscal de contrato. 
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13.3. A existência de fiscalização por parte do CONTRATANTE não diminui ou altera, de nenhum modo, a 
responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados. 
 
13.4. O fiscal do contrato procederá à conferência dos quantitativos e valores apresentados, e descontará 
valores indevidos, equivalentes à indisponibilidade dos serviços contratados por motivos imputáveis à 
CONTRATADA, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
 
13.5. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. 
 
13.6.  A CONTRATADA deverá atender aos chamados da Contratante providenciando as soluções para as 
dúvidas e possíveis falhas no sistema num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
13.7. Os atendimentos deverão ocorrer de forma remota e/ou presencial, dependendo da demanda e a critério 
da CONTRATANTE, que deverá fazer a solicitação através de e-mail. 
 
13.8.  A CONTRATADA fornecerá mensalmente relatório de todos os serviços prestados, que deverá instruir a 
nota fiscal dos serviços a fim de possibilitar a conferência pelo fiscal responsável por receber os serviços. 
 
 
14. DAS SANÇÕES 
14.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes 
penalidades: 
a) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;   
b) A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de 
inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02.  
 
14.2. À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 
87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: 
14.2.1. advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; 
14.2.2. multa que não excederá, em seu total, 15% (quinze por cento) do valor da parcela inadimplida, nas 
hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; 
14.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Câmara 
Municipal de Capivari, pelo prazo de 01 (um) ano, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou 
inexecução de que resulte prejuízo para o serviço; 
14.2.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-
se à prática de ilícito penal. 
 
14.3. Ocorrendo atraso na execução por culpa do contratado, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um 
por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação mensal, constituindo-se a mora independentemente de 
notificação ou interpelação. 
 
14.4. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade do contratado por danos causados à Contratante. 
 
14.5. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
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14.6. Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.1.6.3 deste edital, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado de 
contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a 
Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02; (LC 
nº 123, art. 43, § 2º) 
 
14.7. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data 
da intimação do interessado.  
 
14.8. O valor das multas será recolhido aos cofres da autarquia, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 
cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão obtê-lo através do sítio 
eletrônico da Câmara Municipal de Capivari, www.camaracapivari.sp.gov.br, até o último dia útil que antecede a 
data de abertura da Licitação. 
 
15.2. Reputam-se válidas todas as comunicações feitas pelo Pregoeiro e equipe de apoio aos licitantes, bem 
como à empresa vencedora do certame, durante a execução contratual, através dos e-mails institucionais. 
 
15.3. A Câmara Municipal de Capivari poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo ou em parte a 
presente licitação. 
 
 

Capivari/SP, 24 de agosto de 2020. 
 
 

Flávio de Castro Carvalho 
Presidente da Câmara Municipal de Capivari 

http://www.camaracapivari.sp.gov.br/
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO E DOS SERVIÇOS A SEREM LICITADOS: 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de tratamento de dados, geração de relatórios e 
demonstrativos para análise técnica e gerencial sobre indicadores de gestão fiscal e apoio ao Controle Interno 
da Câmara Municipal de Capivari, mediante ferramenta que possibilite o gerenciamento das rotinas de 
verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através de verificações automáticas em 
razão da importação dos arquivos “xml” gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP), 
e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na 
legislação de regência, em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, incluindo-se serviços técnicos de informática, manutenção, suporte técnico operacional in loco e remoto, 
treinamento e consultoria pós-implantação. 

 

AMBIENTE TECNOLÓGICO NECESSÁRIO: 

 

Tecnologia Servidora (Infra-Estrutura) 

1. O software deve funcionar em Plataforma “Cloud Computing”, que recebe as informações e as trata em tempo 
real, disponibilizando as informações na interface do cliente. 

1.1 “Cloud Computing” (computação em nuvem) que possibilita interagir com diversos ambientes operacionais 
existentes, pois sistemas distribuídos na WEB possibilitam que sejam acessados com facilidade tecnológica por 
praticamente todos os usuários, independente de onde estejam geograficamente, e que tipo de equipamento 
estejam utilizando, tais como celular, tablet ou notebook. 

2.  Atender o Serviço de Software as a service (SaaS)  via  WEB, sem necessidade de instalação de software 
local e com recurso aos principais browsers, de modo que o cliente utiliza o software via internet.  

2.1 Software as a service (SaaS), onde o software não necessita de investimentos em plataforma computacional, 
sendo necessário apenas o acesso à internet. 

 

Tecnologia Cliente ( Software ) 

 

1- O software deve dispor de interface totalmente 100% WEB (utilizado via browser), baseado em linguagem de 
desenvolvimento compatível com CSS 3.0 HTML 5.  

2- Suportar no mínimo os seguintes browsers: Microsoft Internet Explorer 10.0, Firefox 27, Google Chrome 32 e 
Apple Safari 5.1.7 (ou versões superiores). 

3- O software deve utilizar apenas Standards de web internos aos browsers, sem recursos a plug-ins externos 
como: Flash, Java ou execução de programas de terceiros. 

4- Ser compatível com maior parte dos celulares com telas coloridas e suporte para internet, tais como: Android, 
Apple IOS e Windows Phone. 
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5- Ser compatível com Tablets, suportando no mínimo o IPAD da Apple e Tablets com sistema operacional 
Android 4.0 (ou superior).  

6- Validar os dados de entradas, com objetivo de inibir falha na digitação das informações, onde deve destacar, 
de forma interativa para o usuário, o campo indicado com erro, possibilitando a reentrada dos dados válidos. 

7- Permitir acesso ilimitado de usuários. 

8- Possuir recurso de ordenação por qualquer coluna em telas que possuem exibição das informações em 
grades. 

9- Possuir recurso de aplicar e armazenar os filtros de pesquisa tornando estáticos na sessão do usuário, 
possibilitando o reaproveitamento dos filtros de pesquisa utilizados. 

10- Permitir realizar e acompanhar o suporte técnico diretamente no software com geração de número de 
protocolo de atendimento o qual será enviado para um e-mail devidamente cadastrado para registro da 
solicitação, servindo para acompanhamento das providências, possuir o registro de no mínimo das seguintes 
informações: assunto, tipo de ocorrência, relato da solicitação, prioridade (alta, baixa, etc). 

11- Possuir tecnologia que possibilite integrar os arquivos eletrônicos em formato XML, com estrutura 
estabelecida pelo AUDESP (Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo), devendo obrigatoriamente recepcionar os seguintes arquivos: Balancete Isolado Conta Contábil, 
Balancete Isolado Conta Corrente, Cadastros Contábeis e Peças de Planejamento. Cabe ressaltar, que todos os 
órgãos públicos municipais do Estado de São Paulo devem atender a Instruções nº 02/2008 TC-A-
40.728/026/07, que estabelecem que os dados e informações deverão ser prestadas de forma eletrônica em 
formato de arquivo XML, conforme especificações contidas no manual técnico-operacional do Sistema AUDESP 
publicado na página da Internet do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A partir da importação dos 
arquivos XML o software deverá efetuar a distribuição dos dados contábeis de natureza orçamentária, financeira 
e patrimonial para extrair as análises automáticas do Controle Interno, sendo essa a fonte de dados definida 
para análise dos quesitos de avaliações automáticas do Controle Interno, onde deve atender a metodologia do 
TCESP e expressar a fidedignidade das informações dos órgãos públicos, que foram ou serão remetidas ao 
AUDESP, permitindo assim, que sejam avaliados os dados a serem ou encaminhados ao Tribunal de Contas de 
Contas de São Paulo.  

 

Requisitos Técnicos  

 

1- Permitir o registro de várias áreas setoriais de atuação pública, para atender as exigências para fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, na conformidade do Manual de Controle Interno 
publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em Setembro de 2013, atualizado em Fevereiro 
em 2015, objetivando atender o art. 70 da CF/88, Ato Normativo nº 005/2014 da Procuradoria-Geral do 
Ministério Público de Contas, e Comunicado SDG nº 32/2012 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;  

1.1- Atender no mínimo as seguintes áreas de atuação; 

1.1.1. Sistema de Controle Interno; 

1.1.2. Gestão Orçamentária - Fiscalização e Legalidade; 

1.1.3. Restos a Pagar - Inscrição e Controle; 

1.1.4. Direitos e Haveres - Tesouraria; 

1.1.5. Controle Patrimonial e Alienação de Ativos; 
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1.1.6. Despesas com Pessoal - Limites e Concessão de Vantagens; 

1.1.7. Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesa, Recebedores, Tesoureiros, Pagadores ou 
Assemelhados; 

1.1.8. Cumprimento dos Limites de Despesas do Legislativo; 

1.1.9. Compras, Licitações e Contratos Administrativos; 

1.1.10. Acesso à Informação e Transparência das Contas Públicas; 

1.1.11. Aplicação de Recursos Vinculados; 

1.1.12. Encargos Sociais - Adimplemento; 

2- Permitir parametrização dos quesitos de avaliações automáticos e ou manuais, que se enquadrem à 
realidade da administração ou que a administração julgar conveniente, de forma a padronizar a execução das 
checagens, alocados em cada área setorial, a fim de controlar com maior eficiência todos os procedimentos, 
objetivando o uso das mesmas nas avaliações do controle interno;  

2.1 Possuir os seguintes controles nos quesitos de avaliações; 

2.1.1 Controle de Checagem (define se o quesito recebe avaliação ou trata de um tópico de legenda);  

2.1.2 Controle de Apuração (Automática e/ou Manual); 

2.1.3 Controle de Resposta;  

2.1.4 Controle de Justificativa (deve ser aferido exclusivamente com a condição da resposta);  

2.1.5 Controle de Periodicidade de Exame; 

2.1.6 Controle de Grau da Pergunta; 

2.1.7 Controle de Ordem de Impressão; 

3- Permitir cadastro de respostas, que podem ser feitas de forma manual ou automática. Para os quesitos de 
avaliações automáticas, o sistema deve buscar informações diretamente dos arquivos XML do TCESP, 
atendendo as premissas das fórmulas dos demonstrativos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

4- Permitir a vinculação de determinadas áreas setoriais com os responsáveis pela execução, de forma que 
outras pessoas não tenham acesso a tais quesitos de avaliações, proporcionando a segregação de 
avaliações aos seus respectivos responsáveis; 

5- Permitir registrar o parecer sintético do responsável da área setorial somente quando todos os quesitos de 
avaliações alocados para área setorial estiverem concluídos; 

6- Permitir verificação de inconsistências apresentadas nos principais fluxos de controle, objetivando encontrar 
os prováveis erros e direcionar uma melhor tomada de decisão; 

7- Permitir que cada responsável pertinente a cada área setorial tenha acesso somente aos quesitos de 
avaliações credenciados; 

8- Permitir ao gestor do controle interno, visualizar todas as respostas das avaliações das demais áreas 
setoriais e assim tratar das inconsistências com os mesmos; 

9- Permitir ter o fluxo das inconsistências com os demais setores para que assim sejam tomadas as devidas 
providências com a sua respectiva situação: Concluído, Em Andamento, Aguardando Parecer Conclusivo; 

10- O sistema deve estar dimensionado e adaptado às NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicáveis ao Setor Público);  
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11- Permitir gerar formulário “Preventivo” para as áreas setoriais, com o objetivo de acautelar ou impedir a 
sequência de atos, para que assim sejam tomadas as providências com a respectiva situação dos quesitos 
de avaliação, objetivando a eficiência para conclusão do parecer do controle interno;  

12- Permitir anotar justificativa na avaliação dos quesitos, que deverão ser aferidas automaticamente conforme 
a resposta, atendendo a parametrização do cadastro de controle de resposta, para que assim seja 
condicionada a obrigatoriedade da explicação sob uma condição do item em exame; 

13- Permitir controlar a tempestividade (data início e data término) das respostas dos quesitos de avaliação 
para áreas setoriais; 

14- Permitir a estilização de novos quesitos de avaliações, simplificado ou completo, a fim de criar novos fluxos 
de controle, objetivando abrangência sob o controle interno;  

15- Permitir ao Controle Interno o cumprimento de sua missão para com a Administração Pública por meio de 
quesitos de avaliações que norteiam e orientam a efetiva atuação do Controle Interno; 

16- Permitir gerar e aferir a avaliação dos quesitos manuais, conforme a periodicidade da Administração; 

17- Permitir gerar relatório de avaliação do controle interno, aferindo a seleção dos quesitos “Automáticos”, 
“Manuais” e ou “Ambos”; 

18- Permitir registro dos históricos de avaliações do controle interno, permitindo as averiguações das 
informações dos pareces conclusivos processados;  

19- Permitir configuração de assinaturas individualizadas nos relatórios; 

20- Permitir cadastro de hipóteses de avaliação para um quesito automático, sendo possível vincular várias 
hipóteses de verificação para atender uma única análise. Ex.: Quesito de Avaliação: “Foram efetuadas 
previsões de repasses de duodécimos ao Legislativo que ultrapassam os limites definidos no art. 29-A, da 
CF. ?”; Sob essa avaliação temos várias hipóteses para atender o Artigo 29-A, da CF, a fim de assegurar a 
percepção do repasse do duodécimo, em harmonia aos preceitos constitucionais, bem como aos princípios 
da legalidade e moralidade administrativa; 

Art. 2º O art. 29-A Constituição Federal. 

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; 

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 
(trezentos mil) habitantes; 

III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 
500.000 (quinhentos mil) habitantes; 

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 
500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes; 

V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 
8.000.000 (oito milhões) de habitantes; 

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 
8.000.001 (oito milhões e um) habitantes. 

21- Permitir registro de informações adicionais no cadastro da entidade tais como; Número de Habitantes do 
município, Salário do deputado estadual, percentual do limite suplementar da LOA, etc.  

22- Permitir parametrização de nota explicativa em cada quesito de avaliação automática, vinculado a uma 
hipótese de avaliação, a fim que possa exemplificar o memorial de cálculo aplicado na avaliação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art29ai.
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23- Possuir cadastros pré-estabelecidos de quesitos de exames manuais, e permitir a administração julgar 
conveniente, e de forma a padronizar e criar os seus fluxos de controle com novos quesitos de avaliação 
para atender as áreas setoriais; 

24- Possuir no mínimo os quesitos de exames manuais pré-estabelecidos no Manual de Controle Interno 
publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em Setembro de 2013, atualizado em Fevereiro 
em 2015. 

25- Permitir emissão do parecer de controle interno somente dos itens manuais, e/ou somente emissão dos itens 
automáticos, e/ou somente emissão dos itens manuais e matemáticos. 

26- O parecer do controle interno deve exibir de forma visual métodos gráficos objetivando a fácil visualização do 
atendimento aos preceitos da legislação julgada pelo quesito de avaliação naquele momento. 

27- Possuir controle de complexidade que é vinculado a cada item permitindo configurar números de dias por 
complexidade a fim de limitar uma quantidade de dias que cada área setorial terá de responder os quesitos 
de avaliação gerados naquele período. 

28- A partir dos dados importados através do arquivo com extensão “xml”, possibilitar a emissão dos seguintes 
relatórios: 

28.1- Demonstrativos Gerenciais 
28.1.1 – Execução Orçamentária 
28.1.1.1 – Evolução da Receita Prevista, Atualizada e Arrecadada 
  - Tabela e gráfico de evolução da receita prevista; 
  - Tabela e gráfico de evolução da receita atualizada; 
  - Tabela e gráfico de evolução da receita arrecadada; 
28.1.1.2 – Distribuição das Principais Receitas 
  - Tabela e gráfico de distribuição das principais receitas; 
  - Tabela e gráfico de distribuição das receitas correntes, de capital e intra-orçamentárias. 
28.1.1.3 – Evolução das Principais Receitas   

- Tabela e gráfico das receitas correntes; 
  - Tabela e gráfico das receitas de dedução; 
  - Tabela e gráfico das receitas de capital; 
  - Tabela e gráfico das receitas intra-orçamentárias; 
28.1.1.4 – Evolução da Despesa Fixada, Atualizada e Empenhada 
  - Tabela e gráfico da despesa fixada; 
  - Tabela e gráfico da despesa atualizada; 
  - Tabela e gráfico da despesa empenhada; 
28.1.1.5 – Análise Orçamentária por Categoria Econômica 
  - Tabela das receitas e das despesas por categoria econômica; 
  - Demonstrativo da comparação da receita prevista com a arrecadada; 
  - Demonstrativo das despesas previstas com as despesas realizadas; 
28.1.1.6 – Mensal da Despesa no exercício 
  - Tabela mensal da despesa empenhada, liquidada e paga; 
  - Gráfico da despesa empenhada, liquidada e paga mensalmente; 
  - Gráfico de empenhos liquidados e não liquidados a pagar por mês; 
28.1.1.7 – Despesa por Função Sub-Função 
  - Tabela da despesa no exercício por função e sub-função; 
  - Gráfico de controle de saldo de dotações por função; 
  - Gráfico de despesa empenhada, liquidada e paga por função; 
  - Gráfico de empenhos liquidados e não liquidados a pagar, por função; 
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28.1.1.8 – Despesa por Categoria Econômica e Elemento de Despesa 
  - Tabela da despesa no exercício por categoria econômica e elemento de despesa; 
  - Gráfico de controle de saldo de dotações por categoria econômica; 
  - Gráfico de despesas empenhadas, liquidadas e pagas por categoria econômica; 
  - Gráfico de empenhos liquidados e não liquidados a pagar, por categoria econômica; 
28.1.1.9 – Despesa por Fonte de Recurso 
  - Tabela da despesa no exercício por fonte de recurso; 
  - Gráfico de despesa empenhada, liquidada e paga por fonte de recurso; 
  - Gráfico de empenhos liquidados e não liquidados a pagar, por fonte de recurso; 
28.1.2 – Restos a Pagar 
28.1.2.1 – Restos a Pagar Mensal 
  - Tabela mensal dos restos a pagar no exercício; 
  - Gráfico de empenhos de restos a pagar pagos e cancelados; 
  - Gráfico de empenhos de restos a pagar comparados com disponibilidades financeiras; 
28.1.2.2 – Restos a Pagar por Função e Sub-Função 
  - Tabela dos restos a pagar por função e sub-função; 
  - Gráficos dos empenhos de restos a pagar pagos e cancelados por função; 
  - Gráficos dos empenhos de restos a pagar, pendentes de pagamento, por função; 
28.1.2.3 – Restos a Pagar por Categoria Econômica e Elemento de Despesa 
  - Tabela dos restos a pagar por categoria econômica e elemento de despesa; 
 - Gráficos dos empenhos de restos a pagar pagos e cancelados por categoria        

   econômica e elemento de despesa; 
  - Gráficos dos empenhos de restos a pagar, pendentes de pagamento, por categoria  

  econômica e elemento de despesa; 
28.1.2.4 – Restos a Pagar por Fonte de Recurso 
  - Tabela dos restos a pagar por fonte de recurso; 
  - Gráficos dos empenhos de restos a pagar pagos e cancelados por fonte de recurso; 
  - Gráficos dos empenhos de restos a pagar, pendentes de pagamento, por fonte de  

   recurso; 
28.1.3 – Financeiro 
28.1.3.1 – Análise Financeira 
  - Tabela mensal da receita arrecadada, despesas do exercício e despesas de restos a  

   pagar de exercícios anteriores comparados às disponibilidades financeiras; 
  - Gráfico do comportamento da despesa x receita; 
  - Gráfico do comportamento de toda a despesa a pagar x disponibilidades financeiras; 
28.1.4 – Pessoal 
28.1.4.1 – Evolução da Receita Corrente Líquida nos últimos 12 (doze) meses 
  - Tabela da Receita Corrente Líquida realizada nos últimos 12 meses; 
  - Gráfico da evolução da Receita Corrente Líquida realizada nos últimos 12 meses; 
28.1.4.2 – Evolução das Despesas com Pessoal nos últimos 12 (doze) meses 
  - Tabela da despesa líquida de pessoal nos últimos 12 meses; 
  - Gráfico da evolução da despesa líquida de pessoal nos últimos 12 meses; 
28.2 – AUDESP 
28.3 – Indicadores 
28.3.1 – Resumo dos principais indicadores 
 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
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Implantação 

 

1. Deverá ser implantado o sistema nos locais determinados pela Câmara Municipal sem limitação de 
pontos de acesso, com a disponibilização de “login” e senha de acesso para possibilitar a utilização do 
software. 

2. A implantação deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a expedição da ordem de serviço pela 
Câmara Municipal. 

 

Treinamento 

 

1. Deverão ser treinados todos os servidores que utilizarão o software contratado (no máximo de 15 
servidores), num total de 08 (oito) horas. 

2. O treinamento será realizado em local determinado pela Câmara Municipal, que disponibilizará toda a 
infraestrutura necessária para sua realização, devendo ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis após a 
disponibilização do software. 

 

Suporte Técnico 

 

1. Deverá ser disponibilizado suporte técnico via atendimento telefônico, chat ou por e-mail, de segunda a 
sexta no horário de expediente da Câmara Municipal, assim compreendido entre as 08:00 até 17:00 
horas, durante toda a execução contratual. 

2. Deverá ser disponibilizado suporte técnico “in loco” pelo menos uma vez por mês. 

 

Consultoria pós-implantação 

 

1. Assessoria ao Controle Interno na emissão de pareceres e elaboração de rotinas e procedimentos. 

2. Consultoria nas demais atividades administrativas de responsabilidade do Controle Interno. 

3. Demais serviços correlatos ao Controle Interno. 

 

DO PREÇO MÁXIMO DE ACEITABILIDADE 

 

Item DISCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

VALOR 
MÁXIMO 

DE 
ACEITABI

VALOR 
MÁXIMO  DE 
ACEITABILID
ADE POR 12 
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LIDADE 
MENSAL 

MESES 

1 

Implantação da ferramenta de gestão de indicadores e de apoio aos 
controladores internos do Município, bem como capacitação de servidores, 
além da locação mensal da ferramenta de gestão de indicadores e de apoio 
aos controladores internos do Município, com suporte técnico e 
acompanhamento. 

R$ 
8.025,00 

R$ 96.300,00 

 
 

VALOR GLOBAL MÁXIMO DE ACEITABILIDADE  R$ 96.300,00   
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. 
 

ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 

e-mail:  CNPJ nº 

 

OBJETO 

 

 

Item Un. OBJETO RESUMIDO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 un. 

Implantação da ferramenta de gestão de indicadores e de apoio 
aos controladores internos do Município, bem como capacitação 
de servidores, além da locação mensal da ferramenta de gestão 
de indicadores e de apoio aos controladores internos do 
Município, com suporte técnico e acompanhamento. 

  

VALOR TOTAL (valor da implantação + valor da locação para o período de 12 (doze) 
meses (em R$) 

 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

 
DECLARAÇÕES 

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital. 
3 - Declaro, outrossim, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da contratação. 
 

Nome do Representante:  

Identidade nº: CPF nº: 

Local e Data: 

Assinatura: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. 
 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
Eu ........................................................................ (nome completo), RG nº. ........................................, 

representante legal da ...................................................................................... (denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ nº. ............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e 

os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº 001/2020, realizado pela Câmara 

Municipal de Capivari, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 

 

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no prazo 

estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções 

estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) . 

 

 
..................., ....... de ..................... de 2020. 

 

 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. 
 

 
ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
 

 
 
 

.................................,................................................................................................................... inscrita no CNPJ 

ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 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 2020. 

 

 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. 
 
 

ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 
 
 
 

PROCURAÇÃO  “EXTRA JUDICIA” 
 
 
 
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro 
...................................., na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato 
representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ 
(nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº 
............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua 
..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de 
..................................., ---------- 
 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), 
...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e 
domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., 
Estado de ..........................; ---------- 
 
PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, 
especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2020, da Câmara Municipal de 
Capivari, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e 
declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste 
e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.------ 
 
 

.............................., ........  de ......................... de 2020. 
 
 
 

Outorgante 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. 
 

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAPIVARI ........................... 
Contrato nº  /2020 
Processo nº 36/2020 
Pregão Presencial nº 001/2020 
Edital nº 001/2020 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI, com sede na Rua .............................., nº ..........., inscrita no CNPJ sob o 
nº ......................................, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Presidente, Sr. 
.............., portador do RG nº ............., inscrito no CPF nº ................., e a empresa ......................................, com 
sede na Rua ..............................., nº ..........., na cidade de ................., Estado de .........................., inscrita no 
CNPJ sob o nº ................., doravante denominado CONTRATADA, representada neste ato por 
..............................................., portador do RG nº ................., inscrito no CPF nº ............................, firmam o 
presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada nos autos do processo administrativo concernente à 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2020.  Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e 
condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, 
especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as 
partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   
 
PRIMEIRA (DO OBJETO) 
1.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de tratamento de dados, geração de relatórios e 
demonstrativos para análise técnica e gerencial sobre indicadores de gestão fiscal e apoio ao Controle Interno 
da Câmara Municipal de Capivari, mediante ferramenta que possibilite o gerenciamento das rotinas de 
verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através de verificações automáticas em 
razão da importação dos arquivos “xml” gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP), 
e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na 
legislação de regência, em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, incluindo-se serviços técnicos de informática, manutenção, suporte técnico operacional in loco e remoto, 
treinamento e consultoria pós-implantação., conforme especificações e condições constantes neste Contrato, 
bem como no Anexo I - Termo de Referência e demais disposições do Edital do Pregão nº 001/2020. 

 
SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) 
2.1. A CONTRATADA, por força do presente instrumento, se compromete nos termos de sua proposta, a prestar 
os serviços de acordo com as especificações constantes no Edital da licitação supramencionada, em especial o 
Anexo I – Termo de Referência, que integram o presente instrumento, para todos os fins e efeitos, 
independentemente de transcrição. 
2.2. Os serviços efetivamente realizados serão recebidos pelo fiscal de contrato da CONTRATANTE e 
atestados em formulário próprio. 
 
2.3. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização no âmbito deste contrato, obrigando-se 
a prestar todos os esclarecimentos requeridos pela CONTRATANTE, representada pelo fiscal de contrato. 
 
2.4. A existência de fiscalização por parte do CONTRATANTE não diminui ou altera, de nenhum modo, a 
responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados. 
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2.5. O fiscal do contrato procederá à conferência dos quantitativos e valores apresentados, e descontará 
valores indevidos, equivalentes à indisponibilidade dos serviços contratados por motivos imputáveis à 
CONTRATADA, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
 
2.6. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. 
 
2.7.  A Contratada deverá atender aos chamados da Contratante providenciando as soluções para as dúvidas e 
possíveis falhas no sistema num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
2.8. Os atendimentos deverão ocorrer de forma remota e/ou presencial, dependendo da demanda e a critério da 
Contratante, que deverá fazer a solicitação através de e-mail. 
 
2.9.  A Contratada fornecerá mensalmente relatório de todos os serviços prestados, que deverá instruir a nota 
fiscal dos serviços a fim de possibilitar a conferência pelo fiscal responsável por receber os serviços. 
 
TERCEIRA (DO VALOR)  
3.1. O valor global deste contrato é de R$ .......................... (.......................), considerando o valor mensal de R$ 
................. (...................), conforme negociação final com a CONTRATADA, correspondendo ao objeto definido 
na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na cláusula sexta. 
 
3.2. Passados 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser recomposto, 
alcançando a data de apresentação da proposta, a requerimento da CONTRATADA, aplicando-se a variação do 
IGP-M acumulado no período. 
 
QUARTA (DA DESPESA) 
4.1. A despesa do contrato neste exercício correrá à conta do Código de Despesa 33.90.39 – Serviços de 
Terceiros de Pessoa Jurídica, do orçamento da Câmara Municipal de Capivari. 
 
QUINTA (DO PAGAMENTO)  
5.1. O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas mensais, até 10 (dez) dias após a emissão 
de documento fiscal, após cada período de 30 (trinta) dias de efetivos serviços prestados, contados a partir da 
assinatura do termo de contrato, mediante apresentação e aceitação de Nota Fiscal e/ou documento 
equivalente, especificamente para os serviços a que se refere, onde deverá constar o período dos serviços 
executados. 
 
5.2. O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela CONTRATADA. 
 
5.3. Havendo erro na Nota Fiscal ficará o pagamento suspenso até a devida correção, voltando a correr o prazo 
estabelecido no subitem 5.1, a partir da emissão da Nota Fiscal corrigida. 
 
SEXTA (DOS PRAZOS) 
6.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado nos termos do inciso IV, do art. 57, da Lei 8.666/93. 
 
SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) 
7.1. São obrigações da CONTRATADA além daquelas relacionadas no Anexo I do Edital da licitação Pregão 
Presencial nº 001/2020:  
a) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância 
da Legislação em vigor;  
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b) Apresentar a CONTRATANTE, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos fornecimentos/serviços 
com base em indicações pela mesma fornecida;  
c) Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, 
com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença.  
d) Enviar o mais rápido possível um técnico à sede da CONTRATANTE, sempre que solicitado pela mesma; 
e) Utilizar qualquer informação e/ou documentos obtidos da Contratante, ou proporcionados por ela para fins do 
presente contrato, exclusivamente para as atividades aqui estipuladas.  
 
OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE)  
8.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias a completa e correta execução dos serviços; 
b) Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades 
supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento. 
c) Ressarcir as despesas oriundas dos deslocamentos (transporte, pedágios, combustíveis, estadia e 
alimentação) dos técnicos da CONTRATADA, quando tais deslocamentos forem solicitados pela Administração e 
quando ultrapassar o limite de 2 (duas) visitas técnicas mensais. 
 
NONA (DAS PENALIDADES) 
9.1. À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 
e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; 
b) multa que não excederá, em seu total, 15% (quinze por cento) do valor da parcela inadimplida, nas 
hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Câmara Municipal 
de Capivari pelo prazo de um ano, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que 
resulte prejuízo para o serviço; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de 
ilícito penal. 
 
9.2. A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada 
ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em 
face da Contratante. 
 
9.3. Ocorrendo atraso na execução por culpa do contratado, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um 
por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação mensal, constituindo-se a mora independentemente de 
notificação ou interpelação. 
 
9.4. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade do contratado por danos causados à Contratante. 
 
DÉCIMA (DA RESCISÃO) 
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 
com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no contrato. 
 
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito 
à prévia e ampla defesa. 
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DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) 
11.1. O presente contrato não poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em 
parte. 
 
DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) 
12.1. A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução deste contrato. 
 
12.2. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo 
cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente ao Contratado. 
 
12.3. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 
 
12.4. A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação que lhe foram exigidos na licitação. 
 
DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) 
13.1. Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
 
DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO)  
14.1. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a CONTRATANTE 
providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, 
como condição indispensável para sua eficácia. 
 
DÉCIMA QUINTA (DO FORO) 
15.1. O Foro do contrato será o da comarca de Capivari/SP, excluído qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de 
lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 

Capivari/SP, ....... de ............ ... de  2020. 
 
 

Câmara Municipal de Capivari 
Contratante 

 
 

Contratado 
 
 
Testemunhas: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. 
 

ANEXO VII 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa ___________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

________________________ é ____________________ (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 com nova 

redação dada pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento 

licitatório do Pregão Presencial nº 001/2020, realizado pela Câmara Municipal de Capivari. 

 
  

____________, em ____ de ________________ de 2020. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020. 
 
 
 

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

 
 
Ref.: Pregão Presencial n.º 001/2020  
 
 
  
Eu __________________________________________________ (nome completo), representante legal da 
empresa ____________________________________________ (razão social), interessada em participar da 
licitação em epígrafe, da CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI/SP, DECLARO, sob as penas da lei, que a 
___________________________________________ (nome da pessoa jurídica) cumpre todas as normas 
relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários, nos termos do art. 117, parágrafo único da 
Constituição do Estado de São Paulo.  
 

.........................., ....... de ................. de 2020. 
 

................................................ 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020. 
 

ANEXO IX - DECLARAÇÃO - CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA 
DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

 
 
A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que examinou 
criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira 
voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente 
data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo 
nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 
 

.........................., ....... de ................. de 2020. 
 
 
 

................................................ 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. 

ANEXO X 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO / TRIBUNAL DE CONTAS 
 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Capivari 
CONTRATADA:                     - CNPJ:  
CONTRATO N.º:  
 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de tratamento de dados, geração de relatórios e 
demonstrativos para análise técnica e gerencial sobre indicadores de gestão fiscal e apoio ao Controle Interno 
da Câmara Municipal de Capivari, mediante ferramenta que possibilite o gerenciamento das rotinas de 
verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através de verificações automáticas em 
razão da importação dos arquivos “xml” gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP), 
e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na 
legislação de regência, em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, incluindo-se serviços técnicos de informática, manutenção, suporte técnico operacional in loco e remoto, 
treinamento e consultoria pós-implantação. 

 
 
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do termo acima identificado, e, cientes do 
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos 
por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até o julgamento final 
e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 
Estadual n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 

Capivari, ......de ......de 2020. 
CONTRATANTE  
Nome e cargo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
 
Assinatura:__________________________________________________________________  
 
CONTRATADA  
Nome e cargo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
 
Assinatura:_______________________________________________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. 

ANEXO XI 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 (enviar para o e-mail: camaracapivari@camaracapivari.sp.gov.br) 
 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 - PROCESSO N° 36/2020 
 
 
Denominação: CNPJ: 
Endereço: e-mail: 
Cidade: Estado: 
Telefone: Fax: 
 
 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.camaracapivari.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 
 
 
Local: Capivari,  ........de................2020. 

Nome: 

 
 
Senhor Licitante, Visando à comunicação futura entre a Câmara Municipal de Capivari e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Pregoeiro, pelo e-mail 
camaracapivari@camaracapivari.sp.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime a Câmara Municipal de Capivari da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de 
eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos 
disponibilizados acerca do processo licitatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.camaracapivari.sp.gov.br,/
mailto:camaracapivari@camaracapivari.sp.gov.br.

