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PREGÃO ELETRÔNICO 
 

Nº E-090/2020 
 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: comprasbr.com.br 
 
 

TIPO: MENOR PREÇO 
 
 

SISTEMA: CONTRATO 
 

 
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE OUVIDORIA E 
ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 

  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21656/2020 
 
 
 
 
 
 
 

INICÍO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09:00 hs do dia 16/11/2020 
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 17:00 hs do dia 01/12/2020 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:00 hs do dia 02/12/2020 
INÍCIO DA DISPUTA: 09:00 hs do dia 02/12/2020 

 
 
 
 

O caderno pode ser obtido gratuitamente nos sites comprasbr.com.br e www.ts.sp.org.br 
 
 

https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
http://www.ts.sp.org.br/
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 
PREGÃO Nº E-090/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21656/2020 
 

SISTEMA: CONTRATO 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO 
DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 
 

 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA torna público, para conhecimento de 
quantos possam se interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizado por 
intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “COMPRAS BR” endereço eletrônico 
comprasbr.com.br, com utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO 
ELETRÔNICO, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, 
Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 074/2013 e demais 
normas complementares e disposições deste instrumento, cujo objeto está descrito neste Edital e seus 
anexos. 

 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos 

e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos interessados em participar do certame.  
 
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada através do endereço 

eletrônico comprasbr.com.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida 
pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e 
indicados no sistema pela autoridade competente. 

 
Saliente-se a todos os interessados neste Pregão que, para garantir o principio da eficiência, 

publicidade e transparência, informa-se que todos os atos oficiais, informações e resultados que 
decorrerem deste processo licitatório, serão centralizados e devidamente publicados no DOE-SP, que 
poderá ser consultado a qualquer momento através do site: http://www.imesp.com.br. Todos os 
interessados na licitação deverão efetuar o acompanhamento do processo pelo endereço eletrônico 
comprasbr.com.br, não podendo alegar ignorância dos esclarecimentos prestados nos campos 
próprios do site.  
 
1 - DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação visa à escolha da melhor PROPOSTA COMERCIAL para a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE OUVIDORIA 
E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”, conforme descrito no Edital e seus Anexos. 
 
1.2- Todos os itens do objeto deverão atender a legislação vigente. 

 
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Somente poderão participar do presente certame as empresas que: 

2.1.1 - Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante 
deste instrumento e seus Anexos. 

2.1.2 - Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado; 

https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
http://www.imesp.com.br/
https://comprasbr.com.br/
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2.2.2 - As empresas que estejam em recuperação judicial poderão participar do certame, nos exatos 
termos da Súmula 50 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
2.2 - Não será permitida a participação de empresas: 

2.2.1 - Estrangeiras que não funcionem no País;  
2.2.2 - Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
2.2.3 - Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com o Município de 

Taboão da Serra nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;  
2.2.4 - Impedidas de licitar e contratar com este Município de Taboão da Serra nos termos do artigo 

7º da Lei nº 10.520/02;  
2.2.5 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10, da Lei nº 9.605/98;  
2.2.6 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
2.2.7 - Sob processo de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

 
3 - CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO 
3.1 - Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema eletrônico, 
para então cadastrar sua proposta até horário fixado no preâmbulo deste Edital. Para cadastrar-se 
junto ao sistema eletrônico o licitante deve entrar em contato com o site indicado neste edital. 
 
3.2 - A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 
credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital, e deverá ser inserido no 
sistema acompanhado dos seguintes documentos (em pdf): 

3.2.1 - Proposta comercial não identificada com todas as especificações do objeto da 
licitação; 

3.2.2 - inserção no sistema do valor inicial do lote e a respectiva marca do produto (se for o 
caso digitar “nome da marca do fornecedor”); 

3.2.3 - inserção da documentação exigida no upload de documentos. 
 
3.3 - O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, 
da Lei nº 10.520/2002. 
3.4 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante do 
Edital para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser 
digitado no sistema, informar sua condição, assim como no campo próprio da Proposta Comercial 
descritiva do objeto, consoante com o Edital, para fazer valer o direito de Beneficio da Lei 
Complementar 123/2006. 
 
4 - INFORMAÇÕES 
4.1 – As informações administrativas e impugnações ao edital deverão ser feitas por escrito através 
dos e-mails informados na cláusula 5 a seguir e acompanhado pelo chat do comprasbr.com.br e pelo 
DOE/SP a fim de que todos tenham acesso às decisões tomadas no certame. 

4.1.1 – Não serão recebidos pedidos de informações ou impugnações feito por meio telefônico e 
outros não previstos neste edital. 

4.1.2 – Toda e qualquer movimentação deste processo deve ser feita através do chat do 
comprasbr.com.br. 

 
5 - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
5.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital desta Licitação perante a Prefeitura o licitante 
que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data da sessão pública para abertura dos 
envelopes de habilitação conforme reza o Art. 41, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 

https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
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5.2 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública através do e-
mail esclarecimento@comprasbr.com.br e os pedidos de impugnação através do e-mail 
impugnacao@comprasbr.com.br. As respostas do Pregoeiro aos esclarecimentos serão 
disponibilizadas no chat e pelo DOE/SP. Após a abertura do Pregão toda e qualquer 
comunicação será feita através do chat do comprasbr.com.br. 
 
5.3 - Caso isto não ocorra, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e 
precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação para participação no 
presente certame. 
 
5.4 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre 
o(s) pedido(s) de informações e impugnação(ões) antes da abertura do certame. 
 
5.5 - Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação 
das propostas, será designada nova data para a realização do certame. 
 
5.6 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do Pregão. 
 
6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
6.1 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente 
credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os 
demais atos e operações no sistema de compras. 
 
6.2 - A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências 
de habilitação previstas no Edital. 
 
6.3 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa. 
 
6.4 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer PREGÃO 
ELETRÔNICO, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor 
do sistema. 
 
6.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
6.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
6.7 - A participação no PREGÃO ELETRÔNICO se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
 

mailto:esclarecimento@comprasbr.com.br
mailto:impugnacao@comprasbr.com.br
https://comprasbr.com.br/
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6.8 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 
 
6.9 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida junto ao 
provedor do sistema adotado pelo comprador. 
 
6.10 - A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 
proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 
 
6.11 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
6.12 - O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde 
que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item/lote. 
 
6.13 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 
6.14 - Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados 
ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do 
sistema. 
 
6.15 - Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 
 
6.16 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 
 
6.17 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do PREGÃO 
ELETRÔNICO será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da 
reabertura da sessão. 
 
6.18 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de 
tempo extra, ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances 
(fechamento randômico). 
 
6.19 - Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor 
mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 
disputa frustrada por falta de tempo hábil. 
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6.20 - Facultativamente, o Pregoeiro poderá, antes de anunciar o vencedor, solicitar pelo sistema 
eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de MENOR 
PREÇO, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação. 
 
6.21 - O sistema informará a proposta de MENOR PREÇO imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do 
lance de menor valor. 
 
6.22 - Os documentos relativos à habilitação da Empresa vencedora (comprovação de 
autenticidade), deverão ser encaminhados em originais ou por cópia autenticada por cartório 
competente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, 
juntamente com a proposta de preços realinhadas ao valor final do certame, os quais deverão ser 
remetidos  pessoalmente ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em envelope devidamente lacrado com os 
seguintes dizeres: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº E-090/2020 
PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 286, 2º ANDAR, PQ ASSUNÇÃO, TABOÃO SERRA/SP 
CEP 06754-910 
LICITANTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
RESPONSÁVEL PARA CONTATO: 

 
6.23 - O não cumprimento do disposto no item anterior acarretará a desclassificação da proposta. 
Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada 
a empresa vencedora e aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso. 
 
6.24 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 6.22. Será informado 
no Chat o horário e a data exata em que se continuarão os trabalhos. 
 
6.25 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido, incorrerá nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa 
que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 
 
6.26 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro 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 Pregoeiro poderá 
negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 
 
6.27 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
MENOR PREÇO e valor estimado para a contratação. 
 
6.28 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado à Licitante 
com proposta ou lance de MENOR PREÇO. 
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6.29 - Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o 
Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor da ME/EPP. Após o desempate, poderá o 
pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela 
administração pública. 
 
7 - PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
7.1 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances; 

7.1.1 - Na Proposta Comercial deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as 
especificações, marcas e modelo dos produtos/matéria. A não inserção de arquivos ou informações 
contendo as especificações e as marcas dos produtos neste campo, implicará na desclassificação da 
Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta; 
 
7.2 - O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Edital; 
 
7.3 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública 
do Pregão; 
 
7.4 - Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo 
próprio da Proposta Comercial sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos 
benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 
123/2006. 
 
7.5 - Qualquer elemento que possa identificar o Licitante, importará na desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
8 - PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 
8.1 - A Empresa vencedora, deverá enviar a documentação referente à habilitação e demais anexos, 
juntamente com a Proposta de Preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 
(uma) via, 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, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número 
de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 6.22, deste Edital; 
 
8.2 - Na proposta escrita, deverá conter: 

8.2.1 - Ser apresentada em 01(uma) via, conforme modelo do Anexo I, impressa em papel timbrado 
da Proponente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, 
rubricada em todas as folhas e assinada por seu Representante Legal/Procurador, devidamente 
identificado. 

8.2.2 - Indicar nome ou razão social da proponente, inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda, 
seu endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver, bem como o nome, número de 
RG e cargo de seu Representante Legal/Procurador; 

8.2.3 - Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da abertura 
da sessão pública do certame; 

8.2.4 - Apresentar cotação de preço, para 12(doze) meses, ambos expressos em algarismos 
com até 04 (quatro) casas decimais e por extenso. Em caso de divergência entre o valor expresso em 
algarismos e por extenso, prevalecerá o por extenso. 

8.2.4.1 - O preço cotado deve ser compatível com aquele praticado no mercado. 
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8.2.5 - Conter declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como custos de 
transporte, encargos sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais 
etc; de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à contratada. 

8.2.6 - Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 
8.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e de 
seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 

8.3.1 - O Pregoeiro poderá adequar as propostas de preços, desde que não seja(m) exigência(s) 
essencial(ais) da mesma. 

 
8.4 - Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas no ato, por simples 
manifestação de vontade do Representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa 
representar risco de fraude aos princípios da licitação. 
 
9 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
9.1 - A documentação a ser apresentada para fins de HABILITAÇÃO, por cópias autenticadas ou 
originais, deverá ser a seguinte: 

9.1.1 - Habilitação Jurídica 
9.1.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
9.1.1.2 - Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

9.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 

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

 
9.1.2 - Qualificação Econômico-Financeira 

9.1.2.1 - 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, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

9.1.2.1.1 - As empresas que ainda não completaram seu primeiro exercício fiscal,  poderão 
comprovar sua capacidade econômico-financeira através de balanço de abertura. 

9.1.2.2 - Apresentar, também, Demonstrativo de Índices Financeiros, extraídos do balanço 
apresentado, para fins de análise das condições financeiras da licitante. Os índices serão apresentados 
em números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a vírgula com arredondamento: 
 
 

ILG = 
ELPPC

RLPAC




  a 1,00 

 
 

ILC = 
PC

AC
  a 1,00 
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 onde:  
 

ILC =  Índice de Liquidez Corrente 
ILG =  Índice de Liquidez Geral 
AC =  Ativo Circulante 
ELP =  Exigível a Longo Prazo 
PC =  Passivo Circulante 
RLP =  Realizável a Longo Prazo 

 
ILG = Índice de Liquidez Geral (define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos 
a longo prazo), maior ou igual a 1,00. 
 
ILC = Índice de Liquidez Corrente (define a capacidade da empresa em liquidar seus 
compromissos a curto prazo), maior ou igual a 1,00. 

9.1.2.3 - Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não 
constar do documento ou deste Edital. 

9.1.2.4 - As empresas em recuperação judicial poderão participar do certame, juntando no 
envelope de habilitação, o Plano de Recuperação Judicial, devidamente, homologado judicialmente e 
em vigência, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira 
estabelecidos neste edital, nos termos da Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

9.1.2.5 - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1(um) em qualquer 
dos índices referidos acima, deverão comprovar que possuem capital mínimo ou patrimônio líquido 
mínimo de 10%(dez por cento), do valor estimado para a contratação, por meio de Balanço 
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
vedada a sua substituição por balancete ou balanços provisórios, de acordo com o disposto no art. 31,§ 
3º da Lei nº 8.666/1993, conforme itens. Valor total estimado da contratação é de R$ 164.840,00 
(Cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais).  

 
9.2 - Regularidade Fiscal 

9.2.1 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, como segue: 
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União e Previdenciária, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 
b) Certidão Negativa de Débitos referentes à Dívida Ativa Estadual, nos termos da Resolução 

conjunta SF/PGE nº. 02, de 09/05/13 ou expedida através da Unidade Administrativa da sede 
da licitante; 

c) Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município da sede da 
licitante; 

d) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 
– FGTS; 

e) Prova de inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista - (CNDT), nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho; 

f) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.  
 

9.2.2 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com 
efeito de negativa. 
 
9.3 - Qualificação Técnica 
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9.3.1 - Atestado(s) comprobatório(s) de desempenho(s) anterior(es), de atividade condizente e 
compatível com o objeto da licitação, em características, prazos e quantidades mínimas de 50% 
(cinquenta por cento) do estimado contido no Anexo II deste edital, fornecido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado: 

a)  O(s) atestado(s) deverá(ão) estar em nome da empresa licitante; 
b)  O(s) atestado(s) deverá(ão) ser(em) apresentado(s) em papel timbrado, em original ou cópia 

autenticada por Cartório competente, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) 
expediu. 

9.3.2 – Declaração de disponibilidade das instalações, aparelhamento e de profissionais 
técnicos, necessários à execução ao objeto da presente licitação. 

9.3.3 – Relação da equipe técnica e administrativa designada para execução e 
acompanhamento dos Serviços objeto deste Edital, indicando a qualificação de cada um dos 
seus componentes. 
 
9.4 - Outras declarações 

a) Que apresentará a qualquer tempo documentos necessários à instrução do processo licitatório, decorrente 
de diligência que o Pregoeiro entender necessária (Anexo IV); 

b) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no art. 7º, 
XXXIII da Constituição Federal (Anexo IV); 

c) Que inexiste fato impeditivo à sua habilitação (Anexo IV);  
d) Que não está suspensa temporariamente para licitar e impedida de contratar com o Município de Taboão 

da Serra nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações (Anexo IV); 
e) Que não está impedida de licitar e contratar com este Município de Taboão da Serra, nos termos do artigo 

7º da Lei nº 10.520/02 (Anexo IV); 
f) Que não está impedida de licitar e contratar com o Município de Taboão da Serra nos termos do artigo 10 

da Lei nº 9.605/98 (Anexo IV); 
g) Que não está declarada inidônea pelo Poder Público e não reabilitadas (Anexo IV); 
h) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte que pretende usufruir o direito de preferência 

e/ou benefício da habilitação com irregularidade fiscal: não possuir qualquer dos impedimentos previstos no §§ 
4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos 
termos declara conhecer na íntegra (Anexo IV); 

i) Que não lhe recai a sanção de declaração de inidoneidade através de pesquisas feitas nos sites do Tribunal 
de Contas do Estado São Paulo (www.tcesp.gov.br) e no Portal da Transparência 
(www.portaldatransparencia.gov.br) (Anexo IV); 

j) Que se obriga a prestar todos os serviços constantes do objeto deste edital com a sua própria 
infraestrutura e especialização, não sendo permitida em nenhuma hipótese a terceirização dos respectivos 
serviços (Anexo IV); 

k) Que seu sistema atende integralmente as funcionalidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA - Anexo 

II e que demonstrará de forma prática tal atendimento (Anexo IV); 

l) Que cumpre às normas relativas à saúde e segurança de seus empregados (Anexo IV). 

 
10 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
10.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, devendo os documentos, 
preferencialmente, ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 
 
10.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo 
não constar do próprio documento, de lei específica ou deste Edital, será considerado o prazo de 
validade de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 
 

http://www.tcesp.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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10.3 - Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu Representante 
Legal ou Procurador, com identificação clara do subscritor. 
 
10.4 - A aceitação dos documentos obtidos via internet ficará condicionado à confirmação de sua 
validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro, nomeada pela Portaria nº 
043/2020. 
 
10.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e preferencialmente 
com o número do CNPJ e endereço respectivo; 

10.5.1 - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz (exceto 
no que diz respeito a documento que abranger matriz e filial); 

10.5.2 - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial (exceto no 
que diz respeito a documento que abranger matriz e filial); 

10.5.3 - se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser 
apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente. 
 
10.6 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal 
forma que não possam ser entendidos. 
 
10.7 - Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua estrangeira, este deverá estar 
acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio feita por tradutor público juramentado. 
 
11 - RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
11.1 – Divulgado o vencedor, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de mensagem lançada no 
sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando-se 
para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema pelo prazo de 15 minutos. 
 
11.2 – Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem 11.1, se aceito, o Pregoeiro, 
por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais 
contendo as razões de recurso, no prazo de 03 dias úteis após o encerramento da sessão pública, e às 
demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual prazo, os quais começarão a correr 
do término do prazo para apresentação de memoriais. 

11.2.1 – Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico, no sítio 
comprasbr.com.br opção RECURSO, com a apresentação de documentos relativos às peças antes 
indicadas. Não será admitido por qualquer outro meio tais como telefone, protocolo, fax, e-mail, 
etc, salvo decisão em contrário. 

 
11.3 - A falta de interposição na forma prevista no subitem 11.1 importará a decadência do direito de 
recurso. 
 
11.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.  
 
11.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
 
11.6 - No caso de contratação em que a legislação ou o edital exija a apresentação de planilha de 
composição de preços, esta deverá ser encaminhada de imediato por meio eletrônico, com os 
respectivos valores readequados LINEARMENTE ao percentual do lance vencedor.  

https://comprasbr.com.br/
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11.6.1 - Esses novos preços serão apresentados pela licitante vencedora, em nova planilha a ser 
entregue à Equipe de Pregão. 

11.6.2 - Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação estabelecida no 
subitem 11.6, no prazo ali assinalado, os preços unitários finais válidos para a contratação será 
apurada por esta Prefeitura, com a aplicação do percentual LINEAR que retrate a redução obtida entre 
o valor total oferecido na proposta inicial e o valor total final obtido no certame, indistintamente, 
sobre cada um dos preços unitários ofertados na referida proposta.  
 
12 - 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 aos licitantes de nova data e 
horário para a sua continuidade;  

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.  
 
13 – PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE  
13.1 - O preço total que vigorará no ajuste será aquele ofertado pela licitante vencedora do certame. 

13.1.1 - Este preço deve incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive encargos sociais, 
trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado. 

 
13.2 - O preço somente poderá ser reajustado após 1 (um) ano da assinatura do contrato. 

13.2.1 - A periodicidade anual para efeito do reajuste econômico terá como termo inicial a data da 
assinatura do contrato. 

13.2.2 - Em caso de prorrogação de prazo de vigência, os preços registrados poderão ser 
reajustados utilizando-se o índice IGP-M. 

13.2.3 - O reajuste terá validade após o apostilamento. 
 

13.3 - Os recursos necessários para fazer frente às despesas do objeto onerarão a seguinte dotação, 
abaixo descrita, para o presente exercício e no próximo exercício por créditos do respectivo 
orçamento: 
 
02.05.00.041227022.264-7//3.3.90.39.00=029 
Destino: OUVIDORIA 
Elemento: 39.05 
Fonte: 01 - TESOURO 
Código de Aplicação: 1100000 - GERAL 
 
13.4 – O prazo para prestação de serviços objeto do presente pregão será de 12 (doze) meses, 
contados da assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação, a critério de Administração, 
observado o limite estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
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13.5 – O prazo para início da prestação dos serviços será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
assinatura do contrato e da retirada da nota de empenho pela Contratada. 
 
14 - CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
14.1 – As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão no Termo de Contrato a ser 
celebrado com a licitante vencedora do certame, cuja minuta integra o Anexo VIII do presente Edital. 
 
14.2 – A adjudicatária será convocada para, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da 
convocação, mediante prévia notificação via meio eletrônico e/ou publicação no D.O.E, a assinar o 
Termo de Contrato, podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que 
solicitado por escrito, durante seu transcurso, e que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções descrita na 
Cláusula XVII deste Edital. 

 
14.3 – O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal: diretor, sócio da empresa ou 
procurador, devidamente acompanhado, do contrato social ou procuração e cédula de identidade. 

14.3.1 – Por ocasião da assinatura do Contrato, o representante de que trata o item 14.2 deverá 
proceder, também, à assinatura da Declaração de Responsabilidade e do Termo de Ciência, os quais 
compõem o instrumento contratual, respectivamente. 

14.3.2 – No interesse da Administração, o valor do Contrato decorrente desta licitação poderá ser 
acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos 
quantitativos correspondentes, sem que disso resulte para a Contratada direito a qualquer reclamação 
ou indenização, nos termos do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14.4 – Havendo recusa da adjudicatária em assinar o Contrato, no prazo estabelecido, é facultado à 
PMTS, sem embargo da aplicação das penalidades pertinentes, convocar as licitantes remanescentes, 
respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, preferencialmente nas mesmas 
condições propostas pela empresa adjudicatária, ou revogar a licitação, independentemente da 
aplicação da penalidade prevista neste Edital. 

 
14.5 – Na hipótese de convocação das licitantes classificadas remanescentes, deverão ser averiguadas 
as condições de habilitação destas. 
 
14.6 – Na execução do objeto do Contrato não será permitido à Contratada subcontratar com terceiros 
sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura de Taboão da Serra, sob pena de rescisão do 
contrato e das sanções previstas na Lei 8.666/93.  
 
15 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO DO OBJETO 
15.1 – Os serviços a serem contratados deverão ter início a partir de 05(cinco) dias úteis da 
data da assinatura do contrato, conforme especificações e exigências, sem exceção, descritas no 
Anexo II deste Edital. 

15.1.1 – Os serviços serão recebidos pela Unidade Requisitante, consoante o disposto no artigo 73, 
da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

15.1.2  O fornecimento dos serviços prestados será efetuado conforme previsto no Anexo II 
Termo de Referência, constante do Edital. 

15.1.3 – Para fins de recebimento dos serviços prestados a CONTRATADA encaminhará à 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, aos cuidados do gestor do contrato, sempre no primeiro dia 
útil subsequente ao mês da prestação dos serviços, a nota fiscal/fatura correspondente ao valor 
devido, a qual será devidamente atestada, acompanhada de relatório com a relação de todos os 
serviços executados no período e cópias das requisições. 
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15.2 - O contrato poderá ser alterado em face de qualquer das circunstâncias previstas no Art. 65, da 
Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores, através de Termo Aditivo a ser firmado entre as 
partes; 
 
15.3 - O contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e partes integrantes, conforme disposto neste Edital 
e pelas demais normas da Lei nº. 8666/93 e alterações posteriores; 
 
15.4 - O contrato poderá ser rescindido em face de qualquer das circunstâncias previstas no art. 78, da 
Lei nº. 8666/93 e alterações posteriores; 
 
15.5 - O presente Edital, inclusive seus anexos, integrarão o contrato a ser firmado com a empresa 
vencedora desta licitação. 
 
16- DO PAGAMENTO 
16.1 - O valor do objeto licitado será pago à CONTRATADA, no prazo de: em até 14 D.A.E.D.F. (catorze 
dias após entrega do documento fiscal) dos produtos licitados, mediante a apresentação da Nota Fiscal 
e/ou Fatura, instruídos com as respectivas certidões: 
 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e 
Previdenciária expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

b) Certidão Negativa de Débitos referentes à Dívida Ativa Estadual, nos termos da Resolução 
conjunta SF/PGE nº. 02, de 09/05/2013 ou expedida através da Unidade Administrativa da sede da 
licitante; 

c) Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município da sede da licitante; 
d) Certificado de Regularidade de Situação para com Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - 

FGTS; 
e) Prova de inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista - (CNDT) nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis de Trabalho; 

f) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
g) Relatório com discriminação dos serviços efetivamente prestados. 

 
16.2 - O pagamento será feito por crédito em conta corrente da DETENTORA. 
 
16.3 - Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da DETENTORA, 
prazo ficará suspenso até que estas sejam cumpridas. 
 
16.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a DETENTORA das responsabilidades contratuais, nem 
implicarão na aceitação dos serviços. 
 
17 - PENALIDADES  
17.1 - São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº 
10.520/02 e demais normas pertinentes, devendo ser observados os procedimentos contidos no 
Decreto Municipal nº 025/2006 e demais normas pertinentes. 
 
17.2 - Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra poderá 
aplicar a Contratada, garantida a esta última prévia defesa, as seguintes penalidades: 

17.2.1 - Advertência escrita; 
17.2.2 - Multa; 
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17.2.2.1 - De até 10% (dez por cento) do valor da obrigação inadimplida pela inexecução parcial 
do objeto; 

17.2.2.2 - De até 20% (vinte por cento) do valor da obrigação inadimplida pela inexecução total 
do objeto, além da aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo máximo de até 2 (dois) anos, ou declaração da inidoneidade para licitar ou  
contratar com a Administração Pública, a critério da PMTS; 

17.2.2.3 - De até 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida, quando sem 
justificativa aceita pela Administração, a Contratada não retirar a Nota de Empenho no prazo 
estabelecido; 

17.2.2.4 - De até 0,5% (meio por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida para cada dia de 
atraso para início da prestação do serviço; 

17.2.2.5 - De até 5% (cinco por cento), sobre o valor da obrigação inadimplida, por 
descumprimento de cláusula contratual. 

 
17.3 - Ocorrendo a recusa da vencedora do certame em assinar o contrato dentro do prazo 
estabelecido neste Edital, será aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor da 
proposta comercial sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar ou 
contratar com a Prefeitura do Município de Taboão da Serra, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a 
critério da Administração, garantida a defesa prévia. 
 
17.4 - As penalidades referidas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou 
penais previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
17.5 - As importâncias relativas às multas, serão descontadas dos pagamentos, podendo, entretanto, 
conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida ativa na forma da Lei, caso em que estarão 
sujeitas ao procedimento executivo. 
 
17.6 - O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 
empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da 
importância que a mesma tenha a receber da PMTS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito 
como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 
 
17.7 - Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa prévia, no prazo de 05(cinco) dias úteis, 
na hipótese de advertência, multa e impedimento de contratar com Administração Pública e de 
10(dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, contadas da intimação. 
 
17.8 - O(s) valor(es) da(s) multa(s) aplicada(s) será recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de 
Taboão da Serra, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de 
recolhimento oficial, que se tornará parte integrante deste processo, ficando autorizado a retenção de 
créditos que a CONTRATADA tenha junto à contratante, no momento da penalidade, sem embargo de 
eventual inscrição na divida ativa. 
 
17.9 - Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta 
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Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 
 
18 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1 - Fica a licitante ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas as 
condições deste Edital e seus Anexos, bem como na submissão às disposições do Decreto Municipal nº. 
025/2006, Lei Federal nº 8.666/1993. Lei Federal nº 10.520/2002 e demais normas complementares 
que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente. 
 
18.2 - As licitantes devem ter pleno conhecimento de todas as disposições constantes do Edital, não 
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua 
proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste, conforme declarações previstas nos Anexos III e IV. 
 
18.3 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que possível à aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta 
durante a realização da sessão pública do Pregão. 
 
18.4 - A presente licitação será procedida e julgada observado o critério de julgamento de MENOR 
PREÇO. 
 
18.5 - O presente Contrato, nos casos omissos, subordina-se a todas as disposições contidas na Lei 
Federal de Licitações nº. 8.666/1993, no que couber, e demais alterações subsequentes, além de todas 
as cláusulas e anexos do Caderno Licitatório. 
 
18.6 - A licitante vencedora deverá manter-se, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
18.7 - A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar, anular, julgar 
deserto ou prejudicado, no todo em parte a licitação, sem que as licitantes tenham o direito a qualquer 
indenização. 
 
18.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PMTS. 
 
18.9 - Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Taboão da Serra para dirimir quaisquer 
controvérsias decorrentes do presente, com renúncia expressa de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
18.10 - O pregoeiro e sua Equipe de Apoio foram nomeados pela Portaria nº. 043/2020, integrante do 
processo administrativo pertinente a esta licitação. 
 
19 - ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL 
19.1 – Anexo I - Modelo de Proposta de Preços; 
 
19.2 – Anexo II - Termo de Referência; 
 
19.3 – Anexo III - Modelo de Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação; 
 
19.4 – Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Habilitação; 
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19.5 – Anexo V - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
 
19.6 – Anexo VI - Da Visita Técnica. 
 
19.7 – Anexo VII - Modelo de Atestado de Visita Técnica. 
 
19.8 – Anexo VIII - Minuta do Termo de Contrato; 
 

Taboão da Serra, 09 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
 

Takashi Suguino 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 
 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº E-090/2020 
Processo Administrativo nº 21656/2020 

 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO 
DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 
 

Modelo de Proposta de Preços 
 
 

A empresa........................................estabelecida na .........................................................................................nº................, 
bairro ........................................,cidade/estado......................................................CEP..............................................., Inscrita 
no CNPJ nº................................................................., com telefone nº (.......) .........................., fax nº (......)....................., e-
mail ................................, apresenta a seguinte Proposta de Preços para “Contratação de Empresa 
Especializada para Fornecimento de Licença de Uso de Sistema de Ouvidoria e Atendimento ao 
Cidadão”, conforme descrito no Anexo II. 
 
Valor Estimado Mensal do Contrato: R$____________________________(_______________________________). 
Valor Estimado Anual do Contrato: R$ _____________________________(_______________________________). 
 
01. VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da 
abertura das propostas. 
 
02. DECLARA, por ser de seu conhecimento, que se submete a todas as cláusulas e condições do Edital 
relativas à Licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 025/06 e demais normas complementares. 
 
03. DECLARA, outrossim, que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao 
cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como, custos salariais, 
respeitado o piso da categoria, encargos sociais, e despesas indiretas, aí incluídos as despesas fiscais e 
etc; de modo que nenhuma outra remuneração será devida a qualquer hipótese de responsabilidade 
solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a 
prestação dos serviços.  
 

Valor total máximo mensal admitido é de R$ 13.736,67 e valor total máximo anual é de R$ 
164.840,00, conforme pesquisa de preços, realizada nos autos do processo licitatório.  
 

........................, ...... de ..................... de 2020. 
 
 
...................................................................................................................................................... 
(assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitante) 
Nome: 
R.G.: 
Cargo: 
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ANEXO II 
 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº E-090/2020 
Processo Administrativo nº 21656/2020 

 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO 
DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 

 
Termo de Referência 

 
Sistema de Ouvidoria 

 
1-Descrição da solução 
 
Sistema informatizado integrado e oficial de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental e 
Central de Atendimento, que tem como objetivo padronizar a comunicação, reduzir gastos públicos, 
oferecer transparência e registrar informações de atendimento aos contribuintes. 
 
2-Objetivos 
 
Fornecimento de uma plataforma WEB para gestão da comunicação, documentação, atendimento e 
gerenciamento de atividades. 
Utilizar a tecnologia para dar mais agilidade aos processos. 
Reduzir o tempo de resposta e resolução de solicitações internas e externas. 
Utilizar somente um layout e sequência de numeração de documentos em todos os setores da 
Entidade. 
Reduzir a quantidade de impressões e papel circulante na Entidade.    
Padronização de documentos de acordo com a identidade visual da Organização;  
Padronização de documentos de acordo com a identidade visual da Entidade. 
Melhorar o conceito do documento eletrônico moldado nos processos internos. 
Ter um feedback das ações externas: movimentações, envios, recebimentos e abertura de documentos, 
incluindo e-mails de notificação enviados automaticamente. 
Criar um Organograma Oficial e lista de contatos atualizada. 
Criar um legado em cada setor, ter todo o histórico de trabalho registrado e organizado para servir 
como base para a tomada de decisão. 
Fornecer a todos uma forma de gerenciar suas atividades diárias, ter controle de seus prazos de 
resolução e sequência dos projetos. 
Aumentar a eficiência da Entidade ao utilizar uma plataforma padronizada para fazer a gerência das 
atividades e processos. 
Manter sempre acessível ao setor os arquivos anexos aos documentos, evitando assim o uso de pen-
drives e e-mails pessoais, onde a informação pode ficar isolada e inacessível. 
Reduzir a informalidade, oferecendo uma ferramenta rápida e prática para registro das atividades 
oficiais, internas e externas à organização. 
Agrupar as respostas dos documentos em um único local, facilitando o entendimento e a tomada de 
decisão baseada na cronologia dos fatos. 
Garantir a confidencialidade dos documentos, adotando práticas que aumentam a segurança na 
autenticação dos usuários. 
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Reduzir a complexidade de gerência dos canais de entrada da comunicação: Centralizar demandas 
oriundas do site, telefone e atendimento presencial em somente uma ferramenta. 
Criação de um sistema de notificação multicanal, de modo a dar transparência no atendimento  e 
receber retorno se os envolvidos já receberam ou viram certas informações. 
 
3-Características técnicas 
 
Sistema 100% WEB, para uso em computador, tablet e smartphone. A interface é responsiva, 
ajustando-se de acordo com o dispositivo utilizado, garantindo boa leitura e usabilidade. 
Acesso seguro: Servidor WEB com certificado de segurança SSL, garantindo assim a troca de dados 
criptografados entre o servidor e todos os usuários do sistema. 
Servidor de aplicação e banco de dados: Arquitetura distribuída e Data center certificado e localizado 
no território nacional. 
Garantia de SLA (Acordo de nível de serviço) para atendimento e no mínimo 98% de disponibilidade e 
uptime do sistema - a serem publicamente disponibilizado em uma página de status. SLA para 
atendimento: 
Até 2 horas - tempo para primeira resposta; 
Até 4 horas - retorno sobre problema constatado; 
Até 24 horas - retorno sobre prazo de conserto/adaptação de problema constatado; 
Cópia de segurança automatizadas (backups) sem necessidade de ação por parte da Entidade  e de 
responsabilidade da Contratada. 
Sistema de notificação de e-mail com entregabilidade estendida, garantida por autenticação nos 
padrões SPF e DKIM e envio dos e-mails por meio de IP dedicado; 
E-mails de saída enviados com encriptação TLS e possibilidade de descadastrado para quem recebe; 
Por se tratar de um serviço de internet, é necessária a utilização de mecanismo de bloqueio de 
abuso/spam/robôs para inserção de informações na plataforma, tal serviço usa ferramentas que 
provem que o requerente é humano, por meio de testes de digitação de códigos e/ou identificação de 
padrões em fotografias/imagens. 
Possui possibilidade de visualização de informações georreferenciadas em modo mapa; 
 
4-Visão Geral 
 
4.1-Sistema em cloud 
 
Toda a solução funciona em ambiente nuvem, ou seja, não é necessário nenhum investimento 
excessivo por parte do cliente em infra-estrutura, servidores, certificados, cabeamento e 
conectividade, etc. Basta somente dispor de uma conexão com a internet e computadores ou 
dispositivos móveis com capacidades de acesso. 
 
4.2-Segurança - Métodos de acesso 
 
O acesso à plataforma se dá por meio de senha pessoal e intransferível cadastrada pelo Administrador 
do sistema ou usuário por ele autorizado.  
 
Usuários podem recuperar a senha por meio de um formulário de "esqueci a senha", remetido ao e-
mail cadastrado e confirmado. 
Contatos externos podem se cadastrar e também recuperar senhas, caso já estejam cadastrados. 
Contatos também podem utilizar cadastros em Redes sociais certificadas para acessar a ferramenta. 
 
4.3-Acesso à plataforma 
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4.3.1-Acesso interno 
 
O acesso interno por meio de usuários (colaboradores) autorizados pela Organização 
(Prefeitura/Autarquia/Instituição/Empresa), mediante indicação do administrador da plataforma (Ex: 
Prefeito, Secretário, Diretores, Gerentes); 
O administrador tem acesso e permissão para cadastrar setores e usuários da Organização; 
Parte interna da plataforma é acessada por usuários autorizados da Organização, mediante cadastro 
seguro; 
Administrador tem acesso a todas as funcionalidades da plataforma e autorização para cadastrar 
setores e usuários em toda a organização; 
Cadastro único de usuários, acesso a todos os módulos no mesmo local e mesma ferramenta, 
plataforma integrada; 
Possibilidade de customizar quais setores podem acessar determinados módulos, com a possibilidade, 
também, de restringir procedimentos de abertura ou tramitação de documentos; 
Cadastro de novos usuários é feito por responsáveis diretos do setor ou hierarquicamente superior, 
ficando assim registrado a data/hora e usuário que o cadastrou, caracterizando a criação de cadeia de 
responsabilidades e Disponibilidade de rastreamento de informações por IP e informações técnicas: 
navegador de acesso, versão; 
Cadastro de usuário com informações: nome, cargo, função, matrícula, CPF, sexo, data de nascimento, 
senha (de uso pessoal) e foto; 
Usuários podem editar seus dados a qualquer momento, inclusive senha; 
Foto, caso presente, é visível durante a tramitação de documentos, de modo a identificar visualmente 
as pessoas que estão dando continuidade nos processos; 
Disponibilidade do usuário configurar no sistema que está afastado do trabalho por motivos de 
(a) férias, (b) licença maternidade, (c) licença paternidade, (d) licença (outros) ou (e) afastado por 
outro motivo; 
Disponibilidade do usuário configurar o fuso horário em página de preferências da sua conta; 
Disponibilidade do usuário escolher entre o editor de texto básico e avançado em página de 
preferências da conta; 
Disponibilidade do usuário configurar modo de visualização de anexos preferencial na plataforma em 
página de preferências da conta; 
Disponibilidade do usuário configurar e-mail secundário em página de preferências da conta, que 
servirá para e-mails de notificação; 
Disponibilidade do usuário escolher se deseja exibir o número de celular na página de Telefones da 
Organização; 
Disponibilidade do usuário definir uma assinatura em tela que será utilizada nos documentos 
assinados pelo usuário; 
Disponibilidade do usuário definir configurações de quando deve receber notificações por e-mail e/ou 
SMS; 
Usuário escolhe entre tudo que chegar para o seu setor: somente enviados diretamente ao usuário, 
somente demandas marcadas como urgentes ou se não deseja receber nenhum tipo de notificação por 
este canal; 
Disponibilidade do usuário consultar os administradores do sistema em página de preferências da 
conta; 
Disponibilidade do usuário consultar em página específica todo o histórico de mudança de setor desde 
o seu cadastro, página essa que deve conter informações do nome do setor, data e hora da ocorrência, 
setor principal e quem realizou a alteração, sendo acessível através da página    de preferências de 
conta; 
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Sistema de captura automática de mensagens de e-mails respondidos, sendo que se um  usuário 
responder uma notificação automática enviada pela plataforma, sua resposta é incluída no documento 
em formato de despacho; 
Administrador pode alterar setor que o usuário trabalha (a partir deste momento ele têm acesso 
somente aos documentos do setor atual, porém todo o seu histórico continua no setor anterior); 
Administrador pode customizar quais usuários ou setores podem acessar determinados módulos, com 
a possibilidade, também, de restringir procedimentos de abertura ou tramitação de documentos; 
Não é possível excluir o cadastro de um usuário, apenas suspender seu acesso, pois, desta forma, 
mantem-se histórico de todos usuários que já utilizaram a plataforma, caso necessite consultar no 
futuro (para segurança da Organização); 
Níveis de acesso: possibilidade da divisão de permissões por usuários: 
Master: Pode acessar e interagir em todos os documentos/setores da Organização. 
Administrador: Acessar somente documentos do seu setor, porém pode gerenciar usuários, setores 
estatísticas de toda a Organização. 
Nível 1: Pode movimentar documentos do setor e cadastrar novos usuários, bem como subsetores 
abaixo de sua hierarquia atual. Pode também acessar todos os documentos e interagir em todos os 
subsetores abaixo do setor atual. 
Nível 2: Somente movimenta documentos do setor atual. Nível 3: Somente visualiza documentos do 
setor atual. 
O usuário interno informará ao administrador um e-mail de sua preferência, e qual(is) setor(es) 
trabalha atualmente, para garantir seu acesso à plataforma. O administrador fará o cadastro do 
usuário na plataforma através do organograma da Organização. O e-mail do usuário pode ser tanto 
particular quanto o oficial da Organização. No e-mail do usuário chegará o link e senha provisórios 
para acessar a plataforma pela primeira vez. A plataforma exigirá do usuário um simples cadastro de 
informações, e, após este procedimento, será direcionado à inbox do setor (caixa de entrada), no qual o 
administrador lhe alocou. Na inbox do setor, terá acesso aos módulos e funcionalidades contratados; 
Disponibilidade dos usuários consultarem o número de usuários online na plataforma em tempo real; 
Disponibilidade dos usuários visualizarem anexos em modo de lista ou em modo de grade, com 
visualização em miniatura do anexo quando em modo grade; 
Administrador(es) e usuário(s) tem acesso diário à eficácia e eficiência do setor, bem como relatórios e 
gráficos de emissões por tipo de documento, data, setor ou assunto. 
O usuário interno informará ao administrador um e-mail de sua preferência, e qual(is) setor(es) 
trabalha atualmente, para garantir seu acesso à plataforma. O administrador fará o cadastro do 
usuário na plataforma através do organograma da Organização. O e-mail do usuário pode ser tanto 
particular quanto o oficial da Organização. No e-mail do usuário chegará o link e senha provisórios 
para acessar a plataforma pela primeira vez. A plataforma exigirá do usuário um simples cadastro de 
informações, e, após este procedimento, será direcionado à inbox do setor (caixa de entrada), no qual o 
administrador lhe alocou. Na inbox do setor, terá acesso aos módulos e funcionalidades contratados. 
 
4.3.2-Acesso externo (Workplace) 
 
A parte externa da plataforma pode ser acessada por contatos externos da Organização. 
Possibilidade de login no Workplace por e-mail e senha, certificado digital, via integração com rede 
social e de acesso através do Login Único do cidadão fornecido pelo governo federal (gov.br); 
Cadastro de contatos/pessoas externos que também poderão interagir na ferramenta via acesso ao 
Workplace (parte externa) ou por meio de integração de e-mail. 
Possibilidade de abertura de documentos externamente por usuários internos do próprio sistema, com 
mesmo login/senha, neste caso a identificação é somente no cadastro da pessoa  e seu atual setor de 
trabalho não é vinculado. 



       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO 

 

___________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.ts.sp.gov.br 

 

23 

As pessoas externas à Entidade (clientes, fornecedores, pessoas físicas) podem se cadastrar no sistema 
de atendimento preenchendo um formulário com dados pessoais; 
O login social poderá acessar uma conta pré-existente, caso o e-mail seja o mesmo. Mediante este 
cadastro, é possível acessar áreas específicas para: 
Abertura de Atendimento, atualização e acompanhamento do mesmo; Consulta de autenticidade de 
Ofícios recebidos; 
Consulta de boletos recebidos; 
Consulta, acompanhamento e atualização de documentos; Anexo de novos arquivos; 
Possibilidade de criação de cadastro ao receber um e-mail de uma pessoa que até então não fazia parte 
do banco de cadastros. Tal pessoa recebe, obrigatoriamente, um e-mail com mensagem personalizada 
de volta confirmando seu primeiro cadastro na Central de Atendimento. A senha, neste caso, é gerada 
automaticamente. 
Sistema de captura automática de mensagens de e-mails respondidos, sendo que se um  contato 
externo responder uma notificação automática enviada pela plataforma, sua resposta é incluída no 
documento em formato de despacho, facilitando assim a interação com contatos externos; 
Disponibilidade dos usuários externos visualizarem anexos em modo de lista ou em modo de grade, 
com visualização em miniatura do anexo quando em modo grade; 
Disponibilidade de abertura de Atendimentos e outras demandas com suporte a inclusão de anexos 
obrigatórios, tornando obrigatório que o requerente envie os documentos especificados  e os 
identifique através de uma lista de seleção pré-definida de tipos de anexos; 
Requerente pode incluir informações e anexos de maneira facilitada respondendo o e-mail de 
notificação enviado pela plataforma a cada nova interação; 
Disponibilidade dos usuários externos visualizarem anexos em modo de lista ou em modo de grade, 
com visualização em miniatura do anexo quando em modo grade. 
 
5-Estruturação das informações 
 
Plataforma organizada hierarquicamente por setores e subsetores (com ilimitados níveis de 
profundidade), de acordo com a estrutura setorial da Organização. 
Os usuários internos da plataforma são vinculados a um setor principal e existe a opção de também ter 
acesso à demandas de outros setores (quando se trabalha em mais de um setor). 
Usuários (Administrador e nível 1) presentes em setores onde o mesmo possua subsetores podem 
trocar de setor e ter acesso às demandas de sua árvore; 
As demandas no sistema são multi-setor, ou seja, cada setor envolvido pode tramitar, encaminhar, 
definir um estágio de andamento bem como marcar unitariamente como resolvido, não alterando a 
situação geral do documento. Tem-se como demanda resolvida apenas quando todos os envolvidos 
resolvem e arquivam a solicitação. 
Todo documento pode ser rastreado por meio de número gerado, código ou QR Code. O  acesso aos 
documentos somente é permitido para usuários devidamente autorizados por meio de envio, 
encaminhamento dos documentos ou entrega de chave pública (código) para  consulta. 
Todos os acessos aos documentos e seus despachos são registrados e ficam disponíveis a listagem de 
quem visualizou, de qual setor e quando. Funcionalidade para dar mais transparência no trabalho que 
está sendo feito pelos envolvidos. 
Caracteriza-se como "Inbox" a caixa de entrada geral de documentos da Organização, divididas por 
setor. 
Inbox é organizada em abas, onde os documentos são agrupados pelos tipos “Em aberto”, “Caixa de 
Saída”, “Favoritos” e “Arquivados”. 
Os documentos da Organização estarão presentes no "Inbox" dos setores, de acordo com permissões 
setadas no momento de sua criação ou encaminhamento. Usuários vinculados aos documentos terão 
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acesso a eles pelo "Inbox pessoal", além do Inbox do setor, onde aparecem todos os documentos, 
independente de estarem associados a alguém ou estarem sem  atribuição individual. 
Documentos sempre estão associados à setores e usuários têm a possibilidade de participar   dos 
documentos, atribuir responsabilidade para si próprio e fazer com que tal demanda apareça no "Inbox 
Pessoal". 
Documentos pertencem ao setor. Caso um usuário seja desativado ou mesmo trocado de setor, todo 
histórico produzido por ele continua no setor, permitindo a continuidade das demandas sem perda de 
informações. 
 
6-Divisão por módulos 
 
A plataforma tem seu funcionamento dividido em módulos de modo a retratar a realidade operacional 
da Organização, os módulos podem ser acessados por usuários internos e externos, devidamente 
autorizados e configurados durante setup da ferramenta; 
Os módulos podem ter caráter de comunicação, informação ou gerenciais/operacionais, onde as 
informações são acessadas por usuários e setores devidamente autorizados. 
Todos os módulos utilizam do sistema de notificações multicanal, de acordo com parametrização e 
configuração únicas para cada processo. 
Possibilidade de parametrização para adição de campos personalizados na abertura de documentos; 
Registro e rastreamento de documentos por meio de QR Code e mediante identificação do usuário. Só 
é possível rastrear documentos em que o usuário tenha acesso. 
Impressão de documentos em layout padronizado, com possibilidade de customização de cores e logo 
da entidade. 
 
7-Organograma e Ramais 
 
Organograma dinâmico criado automaticamente a partir dos setores e usuários presentes no sistema. 
Não há limite de setores filhos, ou seja, pode-se cadastrar setores na raiz e setores filhos tanto quanto 
o necessário. 
Informações sobre os usuários dentro de cada setor. Nome, Cargo, Data de cadastro no sistema e 
última vez online. 
Lista de Ramais dinâmicos de acordo com os dados dos usuários. Possibilidade de incorporação do 
organograma no site oficial da Organização. Identificação visual dos setores e usuários on-line. 
 
8-Calendário / Controle de prazos 
 
Possibilidade de criação de prazos pessoais ou prazos coletivos (prazos de resolução de demandas 
pelo setor); 
Visualização em modo calendário de todos os prazos associados ao usuário atual ou ao setor que 
trabalha. 
Identificação visual, por meio de cores, acerca do vencimento do prazo: com folga, vencendo ou 
vencido. 
 
9-Situação dos documentos e identificação visual 
 
Prazos: Verde (prazo confortável), Amarelo (prazo se aproximando), vermelho (prazo vencido - ação 
necessária). 
Situação de leitura: 
Identificação visual de não lido pelo setor (É um documento ainda não acessado por ninguém do 
setor). 
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Identificação visual de não lido "por mim" (É quando alguém do setor já acessou o documento, mas o 
usuário atual ainda não o leu). 
Identificação visual de lido (Significa que o usuário atual já leu o documento). Privado: somente o 
remetente e o destinatário tem acesso ao documento. 
 
10-Página de Plano da Organização 
 
Ao administrador, disponibilidade de acompanhar as seguintes informações em uma página de "Plano" 
da organização: data do início do contrato, data da implantação, data da vigência do contrato, gestores 
do contrato, CNPJ, Razão Social e Endereço da Organização; 
Ao administrador, disponibilidade de verificar o nome, e-mail e setor de todos os administradores da 
plataforma em uma página específica de "Plano" da Organização; 
Ao administrador, disponibilidade de consultar histórico de usuários ao longo do mês, verificando o 
quantitativo de usuários dia a dia, com nome do usuário, e-mail e cargo; 
Ao administrador, disponibilidade de exportar planilha CSV com quantidade de usuários em um dia 
específico, com uma relação dos usuários ativos nesse dia contendo nome do usuário, e- mail e cargo; 
Ao administrador, disponibilidade de verificar todos os módulos, serviços e funcionalidades 
contratadas em uma página específica de "Plano" da Organização; 
Ao administrador, disponibilidade de listar todas as faturas em aberto em uma página específica; 
Ao administrador, disponibilidade de listar todas as faturas já pagas em uma página específica; 
Ao administrador, disponibilidade de consultar histórico de todas as faturas já pagas, com 
Disponibilidade de consulta às notas fiscais relativas a essas faturas; 
Ao administrador, disponibilidade de visualizar notas fiscais relativas às faturas em aberto; 
Ao administrador, disponibilidade de visualizar relatório detalhado de consumo na plataforma a partir 
de página específica de "Plano" da Organização. 
 
11-Página de Faturas 
 
Possibilidade de listar todas as faturas em aberto em uma página específica; Possibilidade de listar 
todas as faturas já pagas em uma página específica; 
Possibilidade de consultar histórico de todas as faturas já pagas, com possibilidade de consulta às 
notas fiscais relativas a essas faturas; 
Possibilidade de visualizar notas fiscais relativas às faturas em aberto; 
 
12-Gerenciamento de contatos e organizações 
 
Possibilidade de gerenciar contatos internamente na ferramenta; 
Os contatos podem ser do tipo: Contato/pessoa física, setor de organização (para contatos como: 
Financeiro, Suporte) e do tipo Organização/pessoa jurídica. 
Ferramenta para importação e exportação de contatos em CSV; Ferramenta para importação de 
contatos em vCARD; 
Possibilidade de unificação de contatos repetidos para higienização da base de pessoas e organizações; 
Disponibilidade de criação e edição de listas de contatos para segmentação e organização; 
 
13-Criação de listas para segmentação de contatos 
 
Possibilidade de criação e edição de listas de contatos para segmentação e organização. 
 
14-Demandas do setor x Demandas do usuário 
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Documentos emitidos são direcionados a um setor em questão, podendo estar um usuário atribuído ou 
não. 
Possibilidade de um usuário participar ou deixar de participar de um documento individualmente, 
deste modo tal demanda não mais aparecerá no Inbox pessoal; 
 
15-Funcionalidade de quem visualizou 
 
Os registros de acesso a cada documento ou demanda são registrados, para se ter o histórico de quem 
acessou tal documento e quando; 
Diferenciação do acesso interno (usuário identificado da Organização) e externo (contato que fez login 
na área externa da plataforma). 
 
16-Central de Atendimento 
 
Área externa do sistema, onde estão disponíveis documentos para acesso por meio de código (chave 
pública) ou via leitura de QR-Code. 
Contatos externos têm acesso a Central de Atendimento da Organização para manterem seus dados 
atualizados, registrar novas demandas e acompanhar o progresso e resolução de demandas 
previamente abertas. 
Após estar identificado na Central de Atendimento, o contato têm a Disponibilidade de acessar o seu 
Inbox, uma tela que reúne todos os documentos nos quais ele é o requerente ou destinatário. 
Possibilidade de fazer pesquisa por número de identificação do documento + documento pessoal 
(CPF/CNPJ); 
 
17-Rastreabilidade por código ou QR-Code 
 
Os documentos gerados na plataforma possuem a funcionalidade de ter um QR-code vinculado de 
modo a facilitar a rastreabilidade. 
Documentos emitidos e assinados digitalmente também têm a característica de estarem 
acompanhados por um código QR de modo a verificar a validade das assinaturas digitais, bem como o 
conteúdo do documento original. 
 
18-Sistema de notificação multicanais 
 
Para cada módulo, é possível escolher quais ações geram notificações para os envolvidos e em quais 
canais; 
Os canais disponíveis são: e-mail, SMS. 
As ações por e-mail são: abertura de novo documento, atualização no documento (nova postagem de 
conteúdo) por parte da Organização, atualização no documento por parte do Atendido/externo, 
marcação como resolvido por todos os envolvidos pelo atendimento, reabertura de documento já 
resolvido. 
As ações por SMS são: abertura de novo documento do requerente/externo, marcação como resolvido 
por todos os envolvidos pelo atendimento, reabertura de documento já resolvido. 
As mensagens de notificação para cada módulo, bem como para cada ação são personalizáveis, ou seja, 
a entidade pode definir o tom de comunicação das mensagens para com seus usuários; 
As notificações aparecem em forma de linha do tempo (timeline), juntamente às atualizações   no 
atendimentos/documentos, de forma a ficar claro a todos os envolvidos: quem leu, por onde passou a 
demanda, se foi encaminhada, resolvida ou reaberta, bem como a cronologia dos fatos. 
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As notificações externas por e-mail são rastreáveis, ou seja, o sistema informa aos usuários internos se 
o e-mail de notificação foi entregue, aberto e se o link externo de acompanhamento da demanda foi 
acessado a partir do aviso enviado. 
O sistema também informa se a demanda acessada externamente foi via computador ou dispositivo 
móvel, bem como qual é o Sistema Operacional utilizado para tal. 
 
19-Hospedagem segura de anexos 
 
Em cada documento ou atualização, podem ser enviados anexos de diferentes formatos; 
Os anexos enviados aos documentos ficam hospedados em servidor seguro e não são acessíveis 
publicamente, somente por meio de link seguro gerado dinamicamente pela ferramenta. 
Registro da quantidade de vezes que o anexo foi baixado (número de downloads). Exposição do 
tamanho do anexo na ferramenta. 
Exibição na plataforma de miniatura (pré-visualização) dos anexos (PDF, formatos de vídeo e 
imagem); 
Para os anexos em formatos de imagem, ao clicar na imagem, exibir a imagem otimizada visando o 
carregamento rápido e disponibilidade de navegar entre as imagens em formato de galeria; 
 
20-Suspensão automática de usuário por inatividade 
 
Possibilidade de desativação automática de cadastro de usuário que seja considerado inativo, ou seja, 
não acessou a plataforma por um longo intervalo. 
 
21-Transparência de dados e ações 
 
Possibilidade de contatos externos terem acesso a quem leu as demandas; 
Possibilidade de exposição de gráficos e números externamente de modo a retratar o quantitativo de 
documentos presentes em tal módulo; 
Possibilidade de exposição externa, em modo mapa, de demandas presentes em tal módulo. 
 
22-Personalização da interface do sistema 
 
Cor do tema predominante. Fotos para background. 
Brasão/logo. 
Custo da impressão/cópia no local para cálculo de potencial de economia em impressões. 
Customização do e-mail de boas vindas para cadastros externos/Central de Atendimento; 
 
23-Georreferenciamento das informações 
 
Possibilidade de visualização de demandas em modo mapa, quando disponíveis. 
Quando abertura realizada pela Central de Atendimento, navegador solicita acesso a localização do 
usuário para sugerir uma localização aproximada. 
 
24-Log de acessos e ações para auditoria 
 
Usuários administradores podem consultar o log de acessos e eventos, de modo a poder auditar as 
ações e informações inseridas na plataforma. 
 
25-Sistema de avaliação 
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Em cada postagem por um usuário do sistema, existe a opção de avaliação anônima por parte do 
destinatário. Deste modo é possível ter uma visão geral de como os próprios usuários avaliam o 
trabalho de seus colegas. Esta opção também está disponível para requerentes externos, no caso de 
módulos que suportem esta particularidade (protocolo, ouvidoria). 
A partir das notas recebidas, são gerados os índices de qualidade por setor. 
 
26-Atribuição de responsabilidade, menção de usuários e envio em cópia 
 
Ao enviar ou tramitar um documento, é possível atribuir responsabilidade a si próprio ou a outro 
usuário, basta utilizar a opção A/C (aos cuidados de); 
É possível enviar uma demanda a mais de um usuário ao mesmo tempo utilizando a opção 'CC 
- envio em cópia'. 
 
27-Assuntos 
 
Possibilidade de cadastrar, editar ou desativar Assuntos, que são categorizações que certos tipos de 
documentos podem ter. 
Disponibilidade de organizar assuntos hierarquicamente. 
Possibilidade de configurar, para cada assunto, redirecionamento automático para um setor, que 
permite que todas as demandas abertas com aquele assunto sejam encaminhadas automaticamente 
para o setor em questão. 
 
Visualização de relatórios de documentos abertos por assunto. 
Disponibilidade de utilizar campos adicionais de tipo texto, múltipla escolha, seleção em lista, de 
acordo com o assunto selecionado no momento da criação do documento; 
Disponibilidade de associação de tipos de anexos obrigatórios e opcionais com um determinado 
assunto, obrigando que o usuário ou o contato externo abrindo a demanda enviem todos os 
documentos necessários e os identifiquem, de acordo com as necessidades da Organização; 
Disponibilidade de especificar tipos de anexos opcionais associados a um determinado assunto; 
Disponibilidade de especificar tipos de anexos obrigatórios associados a um determinado assunto. 
 
28-Subassuntos 
 
Disponibilidade de cadastrar, editar ou desativar Subassuntos, que são categorizações que certos tipos 
de documentos podem ter. 
Disponibilidade de organizar assuntos hierarquicamente. 
Possibilidade de configurar, para cada subassunto, redirecionamento automático para um setor, que 
permite que todas as demandas abertas com aquele subassunto sejam encaminhadas 
automaticamente para o setor em questão. 
Possibilidade de associar subassuntos com assuntos específicos, de forma que ao selecionar esse 
assunto no momento da abertura de demandas, mostre apenas os subassuntos associados. 
Visualização de relatórios de documentos abertos por subassunto. 
Disponibilidade de utilizar campos adicionais de tipo: texto, múltipla escolha, seleção em lista; de 
acordo com o subassunto selecionado no momento da criação do documento; 
Disponibilidade de associação de tipos de anexos obrigatórios e opcionais com um determinado 
subassunto, obrigando que o usuário ou o contato externo abrindo a demanda enviem todos os 
documentos necessários e os identifiquem, de acordo com as necessidades da Organização; 
Disponibilidade de especificar tipos de anexos opcionais associados a um determinado subassunto; 
Disponibilidade de especificar tipos de anexos obrigatórios associados a um determinado subassunto. 
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29-Busca avançada 
 
Possibilidade de busca avançada dentro dos documentos gerados na plataforma. Busca por termo, data 
de emissão, tipo de documento, remetente, destinatário e situação geral (em aberto ou arquivado). 
Disponibilidade de realizar busca avançada de documentos por assunto oriundo de lista de assuntos; 
Disponibilidade de realizar busca avançada de documentos por assunto textual; 
Disponibilidade de realizar busca avançada por termos presentes em anexos enviados para a 
plataforma que foram processados por OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres); 
Disponibilidade de realizar busca avançada por termos exatos com o uso de aspas (""). 
 
30-Contrassenha 
 
Disponibilidade de uso de contrassenha internamente. Onde quem redige um documento não é quem 
assina. Neste caso, o emissor do documento fornece uma senha alfanumérica, automaticamente gerada 
para seus colaboradores gerarem documentos e os mesmos saírem  em seu nome. Os documentos 
gerados com esta  funcionalidade  estão  visualmente identificados para fácil compreensão. A 
contrassenha tem seu uso limitado pelo emissor e pode ser cancelada antes do final do uso. 
 
31-Dupla autenticação 
 
Camada adicional de segurança para entrar no sistema, caso cadastrado pelo usuário. Possibilidade de 
utilização de ferramenta externa de validação de login, por meio de token/código gerado 
automaticamente a cada 30 segundos e associado à conta do usuário e sincronizado com servidores de 
horário (NTP) mundiais. No caso, além de e-mail e senha, o usuário necessita estar em posse de 
dispositivo gerador do código para acessar sua conta. Possibilidade de desativação desta 
funcionalidade por meio de envio de e-mail à conta associada. 
 
32-Sistema de marcadores / tags 
 
Possibilidade de todos os setores da organização adotarem uma organização própria dos documentos, 
por meio da criação de marcadores ou tags; 
Os marcadores funcionam como gavetas virtuais, onde os usuários podem categorizar e encontrar 
facilmente documentos; 
Os marcadores do setor ficam disponíveis somente para usuários daquela pasta; 
A categorização dos documentos por meio de marcadores também só aparecem para usuários do setor 
onde a marcação foi feita; 
Possibilidade de busca e filtragem de todos os tipos de documento disponíveis por meio de 
marcadores, bastando selecionar a tag antes de realizar uma busca avançada; 
Ao clicar sob um marcador, automaticamente é mostrada a busca e retornado todos os marcadores; 
Disponibilidade de organizar os marcadores de maneira hierárquica, exibindo a hierarquia completa 
do marcador ao atribuir em um documento; 
 
33-Sistema de Menção de documentos, usuários e contatos 
 
É possível mencionar outro usuário no sistema por meio da digitação do caracter específico e escolher 
quem quer marcar; 
É possível solicitar a assinatura de um usuário interno ou contato externo no sistema por meio da 
digitação de caracter específico; 
É possível mencionar um contato externo no sistema por meio da digitação de caracter específico; 
É possível mencionar um documento no sistema por meio da digitação de caracter específico; 
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Após marcar e enviar o documento (ou tramitação), caso o usuário ainda não esteja envolvido naquele 
documento, o sistema automaticamente envia para a caixa de entrada e libera para o setor do usuário; 
Cada documento mencionado será referenciado no documento de origem; 
 
34-Demandas em modo Kanban 
 
Disponibilidade de organização das demandas em colunas para melhor filtro de informações: 
Recebido, A fazer, Fazendo, Feito. 
Disponibilidade de arrastar a demanda para a coluna desejada; 
Disponibilidade de visualizar as demandas em modo Kanban (metodologia Kanban) bem como 
criar novos documentos em qualquer etapa do Kanban; 
 
35-Demandas em modo Mapa 
 
Disponibilidade de exibição de demandas com georeferenciamento em modo Mapa, com uma 
visualização em mapa contendo pinos que indicam as demandas em aberto; 
Disponibilidade de identificar demandas com prazo em aberto (pino verde), próximo do vencimento 
(pino amarelo), vencida (pino vermelho). 
Disponibilidade de filtros por palavras-chave, assunto pré-definido, período e marcador. 
 
36-Sistema de Assinatura Digital no padrão ICP-Brasil 
 
Estar em conformidade com as normas da ICP-Brasil para documentos assinados, mais 
especificamente: DOC-ICP-15; DOC-ICP-15-01; DOC-ICP-15-02; DOC-ICP-15-03; 
Possuir suporte os seguintes formatos de documentos assinados: CAdES, incluindo CMS (.P7S); PAdES 
(.PDF); 
Possuir suporte a representação visual em assinaturas no formato PAdES; 
Possuir componente para execução de assinaturas digitais no browser sem a necessidade de instalar 
Java; 
Possuir componente para execução de assinaturas digitais no browser sem a necessidade de instalar 
certificados de terceiros (não fornecidos originalmente com a distribuição do Sistema Operacional); 
Possuir suporte a assinaturas em lote; 
Assinatura eletrônica de documentos com validade jurídica via ICP-Brasil 
Disponibilidade de anexar arquivos PDF à documentos da plataforma para posterior assinatura digital. 
Para tal, o usuário precisa ter o plugin instalado e também ter algum certificado digital válido; 
Possuir funcionalidade de autenticação de usuários com certificados digitais; 
Disponibilidade de verificação da assinatura para tirar uma relação de todos os assinantes, documento 
oficial (CPF ou CNPJ) bem como toda a cadeia de certificação para comprovar a validade do certificado 
digital emitido; 
Geração de assinaturas no padrão brasileiro de assinatura digital, nos formatos CAdES, de acordo com 
as 10 políticas de assinatura definidas no DOC-ICP-15.03 da ICP-Brasil, em sua versão mais atual à data 
de publicação do presente documento. 
Disponibilidade de geração de assinaturas simples, co-assinaturas e contra-assinaturas no padrão CMS 
Advanced Eletronic Signature - CAdES de acordo com o DOC-ICP 15.03 da ICP Brasil, permitindo as 
representações attached e detached por meio da codificação DER. 
Realização da assinatura digital sem requerer a exportação da chave privada do signatário do 
repositório seguro onde ela estiver armazenada. 
Disponibilidade de geração de assinaturas simples, múltiplas assinaturas e assinatura de certificação 
no formato PDF Signature de acordo com o padrão ISO 32000-1. 



       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO 

 

___________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.ts.sp.gov.br 

 

31 

Verificação da validade do certificado digital do signatário e sua correspondente cadeia de certificação 
no momento da geração da assinatura digital. 
Funcionalidades e características seguindo as definições do documento DOC-ICP-15.01 da ICP-Brasil 
para validação de assinaturas digitais nos formatos CAdES do padrão brasileiro de assinatura digital. 
Funcionalidade de emissão de carimbos do tempo, possibilitando utilizar a evidência segura de tempo 
nos trâmites processuais e documentos eletrônicos tramitados nos sistemas já existentes. 
Validação do carimbo do tempo (Integridade da assinatura do carimbo, e validade do certificado que 
assinou o carimbo). 
Opção para gerar carimbo do tempo baseado no resumo criptográfico (hash) de um conteúdo. 
Possuir suporte a dispositivos criptográficos (tokens e smartcards) para certificados do tipo A3 da 
ICP-Brasil e repositórios (Keystore) para certificados do tipo A1 da ICP-Brasil; 
Disponibilização da funcionalidade de verificação de documentos assinados, de forma a permitir a 
implantação de suporte a documentos eletrônicos seguros. 
Fornece para cada solicitação de verificação, uma resposta à aplicação solicitante contendo dados a 
respeito da integridade da assinatura digital, validade do certificado digital utilizado, presença e 
validade de carimbo do tempo, cadeias de certificação e demais informações pertinentes à validade do 
documento. 
Possuir componente para execução de assinaturas digitais nos seguintes navegadores de internet: 
Internet Explorer; Firefox; Chrome; 
Possuir componente para execução de assinaturas digitais no browser nos seguintes Sistemas 
Operacionais: Windows; Linux; MacOS; 
Disponibilidade do usuário acessar a plataforma através de certificado digital ICP-Brasil em 
dispositivos móveis, com suporte para os sistemas operacionais Android e iOS; 
Disponibilidade do usuário ou contato externo acessar a Central de Atendimento da plataforma 
através de certificado digital ICP-Brasil em dispositivos móveis, com suporte para os sistemas 
operacionais Android e iOS; 
Disponibilidade do usuário assinar documentos digitalmente em dispositivos mobile, bem como 
despachos e/ou arquivos anexos, através de certificado ICP-Brasil, com suporte aos sistemas 
operacionais Android e iOS; 
Disponibilidade do usuário ou contato externo assinar documentos digitalmente na Central de 
Atendimento em dispositivos mobile, bem como despachos e/ou arquivos anexos, através de 
certificado ICP-Brasil, com suporte aos sistemas operacionais Android e iOS; 
Disponibilidade de realizar co-assinatura digital de documentos utilizando Certificado Digital ICP-
Brasil, despachos e/ou anexos em formato PDF na Central de Atendimento sem necessitar  a criação de 
login/senha na plataforma; 
Disponibilidade de acessar os arquivos originais assinados (PDF em formato PAdES ou arquivo 
acompanhado do P7S em formato CAdES) através da Central de Verificação, exibindo informações 
técnicas e validação de integridade referentes aos certificados utilizados. 
Possibilidade de solicitar assinatura de outros usuários em documentos. Esta solicitação é exibida para 
o assinante em formato de notificação na plataforma. 
Possibilidade de listar as assinaturas pendentes em documentos através das notificações, exibindo o 
status de pendente ou assinado em cada notificação, permitindo ao assinante acompanhar os 
documentos que dependem da sua assinatura eletrônica. 
 
37-Assinatura Eletrônica Nativa 
 
A Assinatura Eletrônica é amparada pela Medida Provisória 2.200-2/2001, especificamente no Artigo 
10, § 2º, em conjunto a instrumento a ser publicado pela Organização, ratificando que os usuários da 
plataforma são pessoais e intransferíveis, admitindo como forma de comprovação  da autoria. 
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Não exige instalação de nenhum plugin, applet ou aplicativo no computador do usuário para sua 
utilização; 
Geração automática de certificados no padrão X509 para cada usuário interno ou contato externo 
cadastrado na plataforma que tenha um documento de identificação válido (CPF ou CNPJ). Tais 
certificados são vinculados a uma cadeia certificadora emitida pela própria plataforma, em 
conformidade com a Medida Provisória 2.2000-2/2001 e compostas de uma autoridade certificadora 
pai e uma sub-autoridade certificadora; 
O certificado X509 está em conformidade com os padrões utilizados na assinatura digital no formato 
PAdES e é gerado pela sub-autoridade certificadora, pertencente à raiz certificadora da plataforma; 
O certificado X509 dos usuários e contatos são mantidos vinculados à própria conta do usuário  e só 
são ativados em caso de digitação e validação da senha e só tem validade para utilização no contexto 
de uso da plataforma pela organização. 
Disponibilidade de assinar documentos ou despachos emitidos e/ou anexos em formato PDF, 
utilizando certificados digitais individuais, por meio de cadeia própria, criando arquivos assinados no 
formato PAdES; 
Possibilidade de salvamento automático das preferências de assinatura do usuário, em determinado 
fluxo. Se o usuário for requerido para sempre assinar digitalmente tal documento, na próxima vez que 
a tela for carregada, a opção já irá vir selecionada. 
Disponibilidade de geração de arquivo em formato PDF para materialização de documento assinado 
eletronicamente (versão para impressão), estampando em todas as páginas um selo informando sobre 
o(s) assinante(s), código de verificação e endereço para site para conferir autenticidade do 
documento. 
Possibilidade de geração de uma página com extrato técnico das assinaturas na central de verificação, 
contendo nome do assinante, políticas de assinatura. 
Disponibilidade de co-assinar documentos previamente assinados no formato PAdES com Certificados 
ICP-Brasil ou outras assinaturas nativas, mantendo assim todas as assinaturas existentes do 
documento e no mesmo padrão e local para conferência. 
Possibilidade do usuário assinar documentos eletronicamente através da Assinatura Eletrônica no 
conteúdo dos documentos, apenas nos arquivos anexados (PDF) ou no conteúdo dos documentos e 
nos anexos (PDF). 
Possibilidade de escolher, no momento da assinatura, se será utilizada Assinatura Eletrônica ou 
Assinatura Digital ICP-Brasil (requer certificado digital A1 ou A3 emitido ICP-Brasil). 
Possibilidade de pré-visualizar documentos e/ou anexos que serão assinados digitalmente com  a 
Assinatura Eletrônica antes de efetuar a operação. 
Possibilidade de visualizar os dados de assinatura do usuário no momento que documentos e/ou 
anexos serão assinados digitalmente com a Assinatura Eletrônica. 
Para assinar digitalmente com a Assinatura Eletrônica é necessário que o usuário insira sua senha, 
como método de confirmação de segurança. 
Possibilidade de verificar a autenticidade de assinatura e de documentos ao utilizar Assinatura 
Eletrônica. 
Inserção de assinatura em tela nos documentos que foram assinados com a Assinatura Eletrônica. 
Disponibilidade de acessar os arquivos originais, versão para impressão, ou arquivo com resultado da 
assinatura (PDF em formato PAdES) através da Central de Verificação. 
Possibilidade de solicitar assinatura de outros usuários em documentos. Esta solicitação é exibida para 
o assinante em formato de notificação na plataforma. 
Possibilidade de solicitar assinatura por meio de busca utilizando a tecla @ no momento da criação ou 
despacho de documentos. 
Possibilidade de listar as assinaturas pendentes em documentos através das notificações, exibindo o 
status de pendente ou assinado em cada notificação, permitindo ao assinante acompanhar os 
documentos que dependem da sua assinatura. 
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Disponibilização de todo o histórico de solicitação de assinaturas, assinaturas e co-assinaturas na linha 
do tempo, dentro de cada documento. 
Possibilidade de exibir a lista de assinaturas em cada despacho ou documento principal, clicando em 
Listar assinaturas. Neste atalho são exibidas as mesmas informações da central de verificação; 
 
38-Editor de texto 
 
Possibilidade de formatação do texto como negrito, sublinhado e itálico, bem como alteração do 
tamanho da fonte, cor do texto e alinhamento do texto. 
Em todos os módulos do sistema está disponível um corretor ortográfico, que destaca visualmente 
palavras digitadas incorretamente. 
Disponibilidade de formatação com tabelas, listas ordenadas e não ordenadas, inclusão de imagens e 
vídeos no corpo do texto, e hiperlinks; 
Disponibilidade de exibir o editor de texto em tela cheia; 
 
39-EAD - Sistema de Treinamento de Usuários 
 
Disponibilizar material de treinamento em formato de vídeo, organizado em módulos, apresentando 
como utilizar a plataforma e suas funcionalidades; 
A plataforma disponibilizada de ensino a distância (EAD) para apresentação do material em vídeo 
deve controlar quais aulas foram assistidas, de maneira a identificar que o conteúdo programático foi 
integralmente acessado pelo usuário; 
A plataforma de ensino a distância (EAD) deve ser integrada com a aplicação, exibindo o progresso em 
formato percentual e absoluto do usuário no(s) curso(s) em que estiver matriculado; 
A plataforma de ensino a distância (EAD) deve controlar a ordem em que as aulas são assistidas, 
visando assim garantir que o conteúdo seja repassado conforme planejamento do instrutor; 
A plataforma de ensino a distância (EAD) deve possibilitar que o usuário assista novamente as aulas; 
A plataforma de ensino a distância (EAD) deve aplicar avaliação ao final do curso, com questões 
objetivas, sendo que a nota deve ser exibida ao término, baseado em gabarito previamente informado 
pelo instrutor; 
Caso o usuário obtenha nota igual ou superior a 7(sete), deve ser emitido um certificado eletrônico de 
conclusão do(s) curso(s) em formato PDF, onde deve obrigatoriamente constar o conteúdo 
programático apresentado e a carga horária do(s) curso(s). 
 
40-Relatórios de Produtividade 
 
De acordo com a utilização da ferramenta, são gerados automaticamente indicadores e estes são 
apresentados aos gestores, contendo: 
Eficiência: porcentagem de resolução de  documentos  do  setor. Qualidade: nota média dada para as 
resoluções e despachos do setor. Engajamento: porcentagem de leitura dos documentos recebidos do 
setor. Pode-se escolher quais tipos de documento vão para este indicador. 
Relatório gerado todos os dias após o expediente, automaticamente. 
Esta funcionalidade pode ser usada para definição de prioridades e realocação de pessoal dentro da 
Organização. 
Os administradores possuem acesso à uma página específica com um gráfico evolutivo dos itens. 
Eficiência, Qualidade e Engajamento. 
Capacidade de comparar o gráfico geral da Entidade (média de todos os setores) com um setor em 
específico. 
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Os administradores possuem acesso à uma página com os Dados atuais em formato tabela dos 
Indicadores. Eficiência, Qualidade e Engajamento, organizados hierarquicamente  de  acordo com o 
Organograma da Entidade. 
Relatório de Uso, por setor. Uma listagem de todos os usuários na ferramenta e sinalizados 
visualmente por última data de acesso. 
Listagem de uso do sistema para Gestores, é possível identificar em grupos as pessoas que mais 
acessam a ferramenta. 
 
41-Monitoramento e Inteligência para Administradores 
 
Acompanhamento em tempo real das estatísticas e visão geral de uso da ferramenta. 
Auditoria de uso, todas as ações dos usuários são registrados e com fácil acesso ao Administrador. 
Visão geral da Entidade: em quais setores as demandas não estão sendo resolvidas, lidas ou possuem 
notas de qualidade baixas, gargalos. 
 
42-Relatório de Uso e quadro de acessos 
 
Acompanhamento, setor por setor, de quais usuários estão acessando a plataforma; 
Identificação por cores de usuários que acessaram nos últimos 2 dias, última semana e mais de 30 dias. 
Gráfico de linha mostrando a quantidade de documentos abertos por dia, nos últimos 30 dias. 
 
43-Relatório de Consumo 
 
Disponibilidade de consultar o consumo detalhado mês a mês, com informações de usuários 
cadastrados, número de logins de usuários, número de contatos externos cadastrados, número de 
logins de contatos externos, número de documento, número de despachos em documentos, quantidade 
de anexos, tamanho total de anexos enviados para a plataforma, número de SMSs enviados, número de 
e-mails enviados, número de assinaturas digitais emitidas, número de assinaturas digitais verificadas, 
número de logins com certificado digital. 
 
44-Gráficos gerais 
 
Possibilidade de escolha de período para geração dos gráficos; 
Geração de gráficos quantitativos dos documentos presentes na Organização; Gráfico demonstrativo 
de setores que mais participam de documentos de certo tipo; 
Gráfico demonstrativo por situação dos documentos: Em aberto, parcialmente resolvido  (quando ao 
menos um setor presente no documento o resolveu), totalmente resolvido (quando todos os setores o 
resolveram). 
 
45-Relatório de Economia 
 
Possibilidade do cálculo automático de economia da Entidade ao utilizar a plataforma; 
Possibilidade de acompanhar a economia mês a mês da Entidade desde o momento que começou a 
utilizar a plataforma; 
Possibilidade de acompanhar o número de impressões mensais realizadas por módulo; Possibilidade 
de acompanhar o número de impressões consolidado; 
Possibilidade de acompanhar o número de impressões economizadas mensalmente e por módulo; 
Possibilidade de acompanhar estimativa de economia direta e indireta; 
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Possibilidade de acompanhar a economia por módulo, com informações de impressões economizadas, 
quantidade de anexos, impressões economizadas em anexos e cálculo total da economia do módulo no 
mês; 
Possibilidade de calcular o gasto total realizado com impressões baseado no preço da impressão/folha 
fornecido pela Entidade; 
 
46-Serviços oferecidos 

 
46.1-Implantação 
 
Tem como objetivo colher os requisitos necessários, analisar os processos internos, adequá-los da 
melhor forma à plataforma e capacitar usuários sobre documentos eletrônicos. 
 
47-Condições gerais 
 
Confidencialidade: Compromisso em não utilizar as informações confidenciais a que tiver  acesso, para 
gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros. 
Compromisso em não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se 
por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, 
assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de 
sigilo das informações. 
Após término de Contrato. Das informações dos documentos: 
Todos os dados são exclusivamente de propriedade da Contratante e serão disponibilizados na 
integralidade sempre que solicitados em formato digital e sem qualquer custo. A empresa se 
responsabiliza pelo mantenimento e guarda segura destes dados, mas não pelo conteúdo dos mesmos. 
Em caso de rescisão contratual e/ou solicitação dos dados, será disponibilizado um acesso para 
realizar a transferência dos arquivos dos servidores seguros para máquina do cliente por tempo 
determinado. Estes arquivos consistem nos dados gerados na plataforma, bem como seus anexos. 
O código fonte do programa é de exclusiva propriedade da Contratada e não será disponibilizado em 
nenhum momento. 
Podem ocorrer janelas de manutenção programada nos servidores, estas serão alertadas com no 
mínimo 1 semana de antecedência. Deste modo o acesso pode ficar intermitente durante a madrugada 
(horário de Brasília). 
Finalmente, fica esclarecido que a contratação a ser celebrada com a empresa vencedora do 
certamente deverá possuir módulos que contemplem: Memorandos, Circulares. Ouvidoria Digital, 
Pedidos de e-Sic, Ofícios Eletrônicos e Carta de Serviços. 
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ANEXO III 
 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº E-090/2020 
Processo Administrativo nº 21656/2020 

 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO 
DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA TODAS AS 
LICITANTES) 

 
 
Prezados Senhores, 
 
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º, da 
Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 
 

 

 

 

Local, ___ de ___________________ de 2020. 
 

 

 

 

 

   

 

 _______________________________________________________________________________________ 

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante) 
Nome:  
R.G.:  
Cargo:  
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ANEXO IV 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº E-090/2020 

Processo Administrativo nº 21656/2020 
 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO 
DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

A empresa..........................................................................................inscrita no CNPJ sob 
nº........................................,por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a), inscrita no RG 
nº........................................... e no CPF sob o nº..................................DECLARA, sob as penalidades cabíveis que 
concorda plenamente com as condições do Edital e seus Anexos e ao seguinte: 
DECLARA, ainda, que cumpre sob penas da lei, com o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da 
Constituição Federal, e: 

a) Que apresentará a qualquer tempo documentos necessários à instrução do processo licitatório, decorrente 
de diligência que o Pregoeiro entender necessária; 

b) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no art. 7º, 
XXXIII da Constituição Federal; 

c) Que inexiste fato impeditivo à sua habilitação;  
d) Que não está suspensa temporariamente para licitar e impedida de contratar com o Município de Taboão 

da Serra nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
e) Que não está impedida de licitar e contratar com este Município de Taboão da Serra, nos termos do artigo 

7º da Lei nº 10.520/02; 
f) Que não está impedida de licitar e contratar com o Município de Taboão da Serra nos termos do artigo 10 

da Lei nº 9.605/98; 
g) Que não está declarada inidônea pelo Poder Público e não reabilitadas; 
h) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte que pretende usufruir o direito de preferência 

e/ou benefício da habilitação com irregularidade fiscal: não possuir qualquer dos impedimentos previstos no §§ 
4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos 
termos declara conhecer na íntegra; 

i) Que não lhe recai a sanção de declaração de inidoneidade através de pesquisas feitas nos sites do Tribunal 
de Contas do Estado São Paulo (www.tcesp.gov.br) e no Portal da Transparência 
(www.portaldatransparencia.gov.br); 

j) Que se obriga a prestar todos os serviços constantes do objeto deste edital com a sua própria 
infraestrutura e especialização, não sendo permitida em nenhuma hipótese a terceirização dos respectivos 
serviços; 

k) Que seu sistema atende integralmente as funcionalidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA - Anexo 

II e que demonstrará de forma prática tal atendimento; 

l) Que cumpre às normas relativas à saúde e segurança de seus empregados. 

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

 
__________________________________________________________________________________________ 
(assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitante) 
Nome:  
R.G.:  
Cargo:  

http://www.tcesp.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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ANEXO V 
 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº E-090/2020 
Processo Administrativo nº 21656/2020 

 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO 
DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA TODAS AS 
LICITANTES) 

  
 

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, cujos termos 
declara conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência, bem como, 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, desde que apresente toda a 
documentação, mesmo que contendo restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 
documentação no presente procedimento licitatório. 

Declaro ainda estar ciente que a não regularização da documentação, no prazo previsto acima, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
 
 
 

Local, ___ de ___________________  de 2020 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 

(assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitante) 
Nome:   
R.G.:  
Cargo: 
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ANEXO VI 
 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº E-090/2020 
Processo Administrativo nº 21656/2020 

 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO 
DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 

 
 

DA VISITA TÉCNICA 
 
 

1 - A licitante poderá, facultativamente, visitar as áreas de realização dos serviços, para verificação das 

condições locais, avaliação própria da quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos 

necessários e obtenção de informações que julgue necessárias ao cumprimento das obrigações 

provenientes do objeto da licitação. 

1.1 - A visita técnica deverá ser agendada pelo telefone (11) 4788-5460, com o Dr. João Melo. 

 

2 - A não realização da visita técnica, pelo licitante, pressupõe o pleno conhecimento de todas 

as disposições constantes do Edital e de seu Termo de Referência, não podendo invocar 

qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do 

perfeito cumprimento do objeto da licitação 

 

3 - Para realização a visita técnica, deverá comparecer representante da empresa devidamente 

credenciado para tal fim, munido de documento que contenha foto, cópia do contrato social e 

procuração quando for o caso. 

3.1 - A visita deverá ser acompanhada por um funcionário da Ouvidoria, que ao final firmará, aos 

interessados, o Atestado de Visita Técnica conforme modelo do ANEXO VII, devidamente assinado pelo 

funcionário da PMTS que acompanhou a visita, cujo nome e cargo deverão constar do documento.  
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ANEXO VII 
 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº E-090/2020 
Processo Administrativo nº 21656/2020 

 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO 
DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 

 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

 
Atesto para os devidos fins que a empresa ................................................................. , CNPJ nº ..................................,  
com endereço a ..............................................................................., através de seu representante Sr.(a) 
.................................................................................., RG nº .................................. realizou visita à sede da Prefeitura de 
Taboão da Serra, para tomar conhecimento das instalações e estrutura existentes na mesma, assim 
como de todas as condições disponibilizadas pela Administração para a realização dos serviços objeto 
do Pregão Eletrônico acima epigrafado, e demais informações pertinentes à elaboração das Propostas 
Comerciais; e, à perfeita execução do instrumento contratual da licitação decorrente. 
 

 
Taboão da Serra, ______ de ___________________ de 2020. 

 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA 

(Nome, assinatura e carimbo do responsável) 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
(Nome da empresa licitante) 

(Nome, assinatura e carimbo do representante) 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº E-090/2020 

Processo Administrativo nº 21656/2020 

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO 

DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 

 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, com sede à Praça Miguel Ortega, 439, 

Parque Assunção, Taboão da Serra, São Paulo, neste ato representado pelo seu Secretário Municipal de 

Administração, Senhor TAKASHI SUGUINO e a empresa ________________________________, CNPJ Nº. 

_____________________, com sede na ________________________________, bairro __________________________, cidade 

______________________, representada pelo Sr. ____________________________________, portador do 

RG:____________________, vencedora e adjudicatária do PREGÃO ELETRÔNICO supra referido, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando a 

prestação de serviço discriminado no Quadro Resumo, em anexo,  Lei nº. 10520/02 e Decreto 

Municipal nº. 025/06 e com o ajustado a seguir. 

 
I - DO OBJETO 
 
1.1 – Constitui objeto do presente a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”, 
em conformidade com o Edital e seus Anexos, que ficam fazendo parte integrante do presente termo 
para todos os efeitos. 

 
II– DO PREÇO 
 
2.1 – O valor estimado do contrato é de R$ (                                          ), sendo o valor mensal é de R$ (                                          
); referente à prestação de serviços do(s) Lote(s): (                  ). 
 
2.2 – O(s) preço(s) ofertado(s) é (são) liquido(s), nele(s) incluído(s) todos os custos, impostos, taxas, 
benefícios, e constituirá(ão), a qualquer titulo, a única e completa remuneração pelo adequado e 
perfeito fornecimento do objeto deste, incluído frete até os locais designados pela Prefeitura, bem 
assim, todos os custos necessários à assistência técnica e garantia do objeto desta contratação, 
inclusive os decorrentes de transporte, de despesas trabalhistas, previdenciárias, de modo a que 
nenhuma outra remuneração seja devida à CONTRATADA além do valor de sua proposta. 
 
2.3 - O preço somente poderá ser reajustado após 1 (um) ano da assinatura do contrato. 

2.3.1 - A periodicidade anual para efeito do reajuste econômico terá como termo inicial a data da 

assinatura do contrato. 

2.3.2 - Em caso de prorrogação de prazo de vigência, os preços registrados poderão ser reajustados 

utilizando-se o índice IGP-M. 

2.3.3 - O reajuste terá validade após o apostilamento. 
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2.4 - Efetuado a pesquisa no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (www.tcesp.gov.br) e 
no Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br), o detentor desta Ata, não está na 
data de ___/___/2020, às___:___ horas, impedido, suspenso ou inidôneo. 
 
 III – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 – As despesas decorrentes da execução da presente licitação onerará(ão) verba da(s) seguinte(s) 
dotação(ões): 
 
02.05.00.041227022.264-7//3.3.90.39.00=029 

Destino: OUVIDORIA 

Elemento: 39.05 

Fonte: 01 - TESOURO 

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL 

 
3.2 – A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra repassará à CONTRATADA os valores referentes às 
prestações dos serviços. 
 
IV – PRAZO DE VIGÊNCIA, REAJUSTE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1 – O prazo para prestação de serviços, objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contados da 
data de assinatura do instrumento de contrato, com possibilidade de prorrogação, mediante acordo 
entre as partes, observado o limite estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
4.2 – O prazo para início dos serviços é de 05(cinco) dias úteis, contados da assinatura do 
contrato e da retirada da nota de empenho pela CONTRATADA. 
 
4.3 - O valor do objeto licitado será pago à CONTRATADA, no prazo de até 14(dias após a entrega dos 
documentos fiscais), mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura, instruída com as respectivas 
certidões: 
 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União e Previdenciária, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

b) Certidão Negativa de Débitos referentes à Dívida Ativa Estadual, nos termos da Resolução 
conjunta SF/PGE nº. 02, de 09/05/13 ou expedida através da Unidade Administrativa da sede 
da licitante; 

c) Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município da sede da 
licitante; 

d) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 
– FGTS; 

e) Prova de inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista - (CNDT), nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho; 

f) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.  
g) Relatório com discriminação dos serviços efetivamente prestados. 

 
4.4 – O pagamento será efetuado na conta cor rente da CONTRATADA; tendo o comprovante bancário, 
eficácia de recibo de pagamento. 

http://www.tcesp.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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4.5 – Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, 
o prazo ficará suspenso até que estas sejam cumpridas. 
 
4.6 – Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem 
implicarão na aceitação dos produtos. 
 
V – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
5.1 – Os serviços serão recebidos pela Unidade requisitante, consoante o disposto no artigo 73, da Lei 
Federal 8.666/93 e demais normas pertinente. 
 
5.2 – O recebimento dos serviços far-se-á, mensalmente, através de relatórios a ser realizados pela 
Unidade Requisitante. 
 
VI– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1 – A CONTRATANTE deverá assegurar à CONTRATADA condições para o regular cumprimento das 
obrigações desta última. 
 
6.2 – A CONTRATANTE manterá livros de ocorrência nos locais de execução dos serviços, no qual o 
servidor responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços deverá fazer anotações diárias 
dos incidentes havidos, em especial daqueles que importem em descumprimento de obrigações da 
CONTRATADA. 
 
6.3 – A CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA sobre as ocorrências. 
 
VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 – A CONTRATADA obriga-se a executar fielmente os serviços especificados conforme as 
exigências contidas no Anexo II do Edital que precedeu esse contrato e que faz parte integrante 
do mesmo, através de funcionários devidamente treinados e habilitados. 
 
7.2 – A CONTRATADA manterá seus empregados regularmente registrados segundo as normas da 
Consolidação das Leis do Trabalho, assumindo inteira responsabilidade pelas obrigações trabalhista e 
previdenciária decorrentes dessas relações de emprego. 
 
7.3 – Deverá a CONTRATADA atender prontamente todas as recomendações da CONTRATANTE, que 
visem a regular execução do presente contrato. 
 
7.4 – Manter-se, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 
 
7.5 – A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do presente Edital. 
 
7.6 – A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela integridade e sigilo dos documentos e objetos a 
ela confiados. 
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7.7 – Não há responsabilidade solidária e/ ou subsidiária entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
 
7.8 – Inexiste vínculo trabalhista, previdenciário e/ou social entre os funcionários da Contratada e o 
Município Contratante. 
 
7.9 – A CONTRATADA é a única responsável pelas contratações e despesas, pelo pagamento de 
salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos, rescisões trabalhistas e 
quaisquer ônus, obrigações e/ou encargos, que incidam ou venham incidir sobre seu quadro de 
pessoal necessário à execução de suas atividades, nos termos do art. 71, Lei nº 8.666/93. 
 
7.10 – A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 7.9 e os 
advindos por obrigações legais, aplicáveis do seu quadro pessoal, em nenhuma hipótese transfere ao 
Município a responsabilidade por seu pagamento. 
 
VIII – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
8.1 - Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a Administração poderá aplicar a CONTRATADA, 
garantida a esta última prévia defesa, a aplicação das sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal 
nº 8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02 e no contrato as demais normas pertinentes, devendo ser 
observados os procedimentos contidos no Decreto Municipal nº 025/06 e demais normas pertinentes, 
as seguintes penalidades: 
 

8.1.1 – Advertência escrita; 

8.1.2 – Multa: 

8.1.2.1 – De até 10% (dez por cento) do valor da obrigação inadimplida pela inexecução parcial 

do objeto; 

8.1.2.2 – De até 20% (vinte por cento) do valor da obrigação inadimplida pela inexecução total do 

objeto, além da aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, 

pelo prazo máximo de até 02 (dois) anos, ou declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Administração Pública, a critério da PMTS; 

8.1.2.3 – Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida, quando sem 

justificativa aceita pela Administração, a CONTRATADA não retirar a Nota de Empenho no prazo 

estabelecido; 

8.1.2.4 – Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida para cada dia de 

atraso na prestação de serviço; 

8.1.2.5 – Multa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor da obrigação inadimplida, por 

descumprimento de cláusula contratual. 

 
8.2 – As penalidades referidas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou 
penais previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.3 - As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia contratual, 
podendo, entretanto, conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida ativa na forma da Lei, 
caso em que estarão sujeitas ao procedimento executivo. 
 
8.4 – O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa 
apenada. A critério da Administração, e em sendo possível, o valor devido será descontado da 
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importância que a mesma tenha a receber da PMTS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito 
como dívida ativa, sujeitando-se ao processo judicial de execução. 
 
8.5 - As penal idades são as previstas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93, garantida a defesa 
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de 
contratar com a Administração Pública e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, contados da intimação. 
 
8.6 – O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Taboão da 
Serra, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial, 
que se tornará parte integrante deste processo, ficando autorizada a retenção de créditos que a 
CONTRATADA tenha, junto à contratante, no montante da penalidade, sem embargo de eventual 
inscrição na divida ativa. 
 
IX - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
9.1 – O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo entre 
as partes, desde que devidamente justificado e nas hipóteses previstas no Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93, 
e atualizações posteriores. 
 
9.2 – No interesse da CONTRATANTE, o valor do contrato decorrente desta licitação poderá ser 
acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos 
quantitativos correspondentes, sem que disso resulte para a Contratada direito a qualquer reclamação 
ou indenização, nos termos do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste CONTRATO indica que tem pleno 
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e 
peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento 
impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto. 
 
10.2 - Ficam fazendo parte integrante do presente contrato as propostas apresentadas pela vencedora 
do certame. O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos. 
 
10.3 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar as alterações quantitativas que a Administração 
contratante eventualmente impuser ao objeto contratado, no limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
para mais ou para menos, nos termos do artigo 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o 
reequilíbrio econômico-financeiro. 
 
10.4 - A Prefeitura do Município de Taboão da Serra reserva-se ao direito de executar através de 
outras CONTRATADAS, no mesmo local, obras ou serviços distintos dos abrangidos na presente Ordem 
de Execução de Serviços. 
 
10.5 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência 
de normas federais e municipais disciplinando a matéria. 
 
10.6 - Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do 
ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 
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10.7 - Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Taboão da Serra para dirimir quaisquer 
controvérsias decorrentes do presente, com renúncia expressa de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. E, por estarem de acordo com as condições deste contrato, assinam as partes em 
03 (três) vias de iguais teores e formas, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 
 

Taboão da Serra, ___ de ___________________ de 2020. 
 

 
TAKASHI SUGUINO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA 
 

Gestor do contrato: 
__________________________________ 
João dos Santos Melo 
Ouvidor Geral 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 -  __________________________________                                        2 - _____________________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 
CONTRATADA: ________________________________ 
CONTRATO Nº DE ORIGEM: E-090/2020 
 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO 
DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 
 
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 
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, declaramos estar CIENTE, 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° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem 
eletrônica aos interessados. 
 

Taboão da Serra, ___ de _______ de 2020. 
 
 
 

TAKASHI SUGUINO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E-mail Institucional:__________________ 
E-mail Pessoal:______________________ 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

Nome: .________________________ 
Cargo: ________________________ 
R.G. nº .________________________ 
C.P.F. nº . ______________________ 
Razão Social: __________________ 
C.N.P.J. nº ._____________________ 

E-mail Institucional: _____________ 
E-mail Pessoal: _________________ 

CONTRATADA 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL 
(Em atendimento a resolução nº 06/06, editada pelo TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, aditamento às instruções 01/02 e 02/02) 

 
 
Órgão : Prefeitura de Taboão da Serra 

 
Contrato : E-090/2020 

 

Objeto : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 
 

Detentora : ....................................................................................... 

 

Responsável : TAKASHI SUGUINO 
 

Cargo : Secretário de Administração 
 

R.G. : x.xxx.xxx-x 
 

C.P.F. : xxx.xxx.xxx-xx 
 

Endereço 
Residencial 

:  
 
 

Endereço 
Comercial 

: Pça. Miguel Ortega, 439 - Pq. Assunção - Taboão da Serra - SP - CEP 06754-910 
 
 

Telefone : xx-xxxx-xxxx 
 

e-mail : xxxxxxxxxxxxx@taboaodaserra.sp.gov.br 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAKASHI SUGUINO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 
 

mailto:xxxxxxxxxxxxx@taboaodaserra.sp.gov.br
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL 
(Em atendimento a resolução nº 06/06, editada pelo TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, aditamento às instruções 01/02 e 02/02) 

 
 

REF.: GESTOR DO CONTRATO 
 
 
Órgão : Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 

 
Contrato : E-090/2020 

 

Objeto : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 
 

Detentora : ....................................................................................... 

 

Responsável : João dos Santos Melo 
 

Cargo : Ouvidor Geral 
 
 

R.G. : xxx.xxx.xxx 
 

C.P.F. : xxx.xxx.xxx.xx 
 

Endereço 
Residencial 

: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Endereço 
Comercial 

: Travessa das Palmas, nº 04-Parque Assunção-Taboão da Serra – SP. 
 
 

Telefone : xx-xxxxxxxxxx 
 

e-mail : xxxxxx.xxxxxxxx@taboaodaserra.sp.gov.br 
 
 
 
 

 
JOÃO DOS SANTOS MELO 

OUVIDORIA GERAL 
 
 
 

mailto:xxxxxx.xxxxxxxx@taboaodaserra.sp.gov.br
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RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCE/SP 
 
 
 

Contrato : E-090/2020 

 

Objeto : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 
 

 
Nome : PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO PIRES 

 
 

Cargo : Secretária Adjunta  
 
 

End. Coml. : Pça. Miguel Ortega, 286 - 2º andar - Pq. Assunção - Taboão da Serra - SP - CEP 
06754-910 
 
 

Telefone : xx-xxxxxxxx 
 
 

e-mail : xxxxxxxxxxxxxx@taboaodaserra.sp.gov.br 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PATRICIA DA CONCEIÇÃO PIRES 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:xxxxxxxxxxxxxx@taboaodaserra.sp.gov.br
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 
(Em atendimento a resolução nº 07/14, editada pelo TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, aditamento as instruções 01/08 e 02/08) 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA 
 
CNPJ Nº: 46.523.122/0001-63 
CONTRATADA:  
CNPJ Nº:  
CONTRATO Nº E-090/2020 
DATA DE ASSINATURA:  
VIGÊNCIA:  
 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO 
DE SISTEMA DE OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO”. 
 
VALOR: R$  
 
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que os 
demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontra-se no respectivo 
processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo e serão remetidos quando requisitados. 
 

Taboão da Serra, _______ de _____________de 2020. 
 
 
 
 

TAKASHI SUGUINO 
Secretário Municipal de Administração 

Email: xxxxxxxxxxxxxxx@taboaodaserra.sp.gov.br 

mailto:xxxxxxxxxxxxxxx@taboaodaserra.sp.gov.br

