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EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 

02/2021 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU – 

CIGAMVALI, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, 

com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, pelas normas da 

Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e 

Decreto 6.017/07, inscrito no CNPJ sob o nº 10.638.878/0001-00, com sede na Rua Arthur Gumz, 

nº 88, Bairro Vila Nova, CEP 89.259-340, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,  

neste ato simplesmente denominada CIGAMVALI, representada pelo Presidente, Senhor Clezio 

José Fortunato, brasileiro, casado, advogado,  Prefeito de São João do Itaperiú/SC, fará realizar 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

regime de execução indireta, que será processada em conformidade com a Lei Federal nº 

10.520/2002, Resolução da CIGAMVALI  nº 16/2021 de 06 de maio de 2021, art. 112, § 1º da Lei 

8.666/93, e demais dispositivos legais aplicáveis, visando a seleção de empresa para fornecer aos 

Orão participantes e demais  elencados no edital, conforme especificações e demais condições 

constantes do edital e anexos. 

ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: 13h30  do dia 07 de junho de 2021. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE LANCES: 14h do dia 07 de junho de 2021. 

LOCAL: Prefeitura de São João do Itaperiú/SC, sito a rua Prefeito José Acácio Delmonego, 316, 

Centro, São João do Itapeiú, CEP 88.395-000. 

Os Proponentes deverão comparecer na sede da Prefeitura com a necessária antecedência em 

relação ao prazo indicado no subitem 1.2, não se aceitando justificativas de atraso na entrega das 

propostas devido a problemas de trânsito ou de qualquer outra natureza. 

AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE 

FORNECIMENTO   DO OBJETO, BEM COMO AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DESTE EDITAL 

E SEUS ANEXOS. 

 
1 - OBJETO: 

1.1 - A presente licitação é a locação  de sistema de controle de obras públicas com serviço de 

acesso web cloud remoto incluso para acesso ilimitado de usuários do orgão contratante e da 

supervisão, conforme ANEXO I deste Edital e procedimentos relacionados neste Edital e seus 

anexos. 

2.2 -  A descrição detalhada do objeto do presente certame está discriminada no ANEXO I, que 

integra o presente Edital e deverá ser minuciosamente observada pelas licitantes quando da 

elaboração de suas propostas de preços. 

 
2 - DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES: 

2.1 - São Municípios PARTICIPANTES por força deste Edital os seguintes Municípios 

Consorciados ao CIGAMVALI:  

I - MUNICÍPIO DE BARRA VELHA 
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II -MUNICÍPIO DE CORUPÁ 

III -MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM 

IV - MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

V - MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES 

VI - MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA 

VII  - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ 

VIII- MUNICÍPIO DE SCHROEDER  

IX - CIGAMVALI 

 
3 - DOS VALORES: 

 
3.1 Os valores referente ao pregão  presencial 02/2021 com a estimativa de consumo de 
subscrições anuais no periodo de 12 (doze) meses, bem como os preços máximos aceitos para a 
execução do objeto deste edital estão descritos no ANEXO II, desde edital. 

 
 

4 -  DO PRAZO DA ATA DE REGISTRO E A CONTRATAÇÃO: 
 

4.1 - Os contratos a serem firmados pelos Orgãos Participantes terão vigência apartir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogados, a critério de cada Município Contratante, considerada a 

vigência dos respectivos créditos orçamentários, respeitado o prazo  máximo de 48 (quarenta e 

oito) meses, de acordo com o art. 57, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 

4.2 As ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, terão vigencia no prazo de 12 (doze) meses a partir 

de sua assinatura com os Orgão Participantes, de acordo com o art. 15 da Lei 8.666/93 e seus 

incisos. 

 
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

5.1 – A sessão deste Pregão será pública e realizada em conformidade com este edital na data, no 

horário e no endereço indicados no preâmbulo. 

5.2 – Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham 

sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal. 

5.3 – A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório.  

5.4 – Serão recebidos os envelopes encaminhados por via postal, desde que entregues no 

Departamento de Licitações da Prefeitura de São João do Itaperiú/SC dentro da data e horário 

aprazados para início do credenciamento, obedecidos os termos e condições deste edital. O 

Departamento de Licitações não será responsável pelo extravio ou abertura de envelopes, que não seja 

procedida pelo mesmo. 

5.5 – A remessa via postal implicará na renúncia do licitante em credenciar preposto para representá-

lo na sessão de procedimentos do Pregão Presencial, assim como importará na preclusão do direito de 

ofertar lances verbais e de manifestação de intenção de recorrer, e ainda na aceitação tácita das 

decisões tomadas na sessão respectiva. 
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6 - CREDENCIAMENTO 

6.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, devidamente 

munido de documentos que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada. 

6.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de mandato, com firma 

reconhecida por verdadeira, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas 

e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 

6.3 – Para o credenciamento deverão apresentar os seguintes: 

 

- Tratando-se do representante legal: 

- Cópia do Contrato Social, COM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL, e a última alteração do 

mesmo autenticados; 

- Cópia da carteira de identidade e CPF ou outro documento equivalente autenticados; 

- Anexo VII (declaração conjunta) 

- Anexo III (declaração de ME ou EPP, quando for o caso conforme modelo, sob pena de não usufruir 

do tratamento diferenciado previsto na lei complementar nº123/2006); 

- Anexo V (Declaração de Optante pelo Simples).  

- Tratando-se de Procurador: 

- Cópia do Contrato Social, COM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL, e a última alteração do 

mesmo autenticados; 

- Cópia da carteira de identidade e CPF ou outro documento equivalente autenticados; 

- Anexo II (procuração); 

- Anexo III (declaração de ME ou EPP, quando for o caso conforme modelo, sob pena de não usufruir 

do tratamento diferenciado previsto na lei complementar nº123/2006); 

- Anexo V (Declaração de Optante pelo Simples).  

- Anexo VII (Declaração Conjunta) 

 

6.4 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de uma empresa 

neste PREGÃO, sob pena de exclusão sumária das representadas. 

6.5 - Cada licitante credenciará apenas 01 (um) Representante Legal e este será o único admitido a 

intervir durante a sessão, no decorrer do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e 

efeitos previstos neste Edital e na legislação pertinente, em nome da representada.  

6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 

credenciados. A empresa que tenha apresentado representante, mas não tenha dado poderes de lances, 

participará da licitação na conformidade dos poderes passados ao seu representante. 

6.7 - Encerrado o credenciamento, não será permitida a participação de retardatários.  

6.8 - Em seguida, as licitantes entregarão ao pregoeiro os Envelopes de n.º 1(PROPOSTA 

COMERCIAL) e n.º 2 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO).  

 

7 - ENTREGA DOS ENVELOPES 

7.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

7.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, devidamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste 

certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 

 

7.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU 

– CIGAMVALI PREGÃO PRESENCIAL POR 

REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021 

EMPRESA PROPONENTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO, E-MAIL, TELEFONE ETC..... 

ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 

PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU – 

CIGAMVALI PREGÃO PRESENCIAL POR 

REGISTRO DE PREÇO N º 02/2021 

EMPRESA PROPONENTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO, E-MAIL, TELEFONE ETC..... 

 

7.3 - O CIGAMVALI  não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 

“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado no preâmbulo, no 

local, data e horário definidos neste edital. 

 

8 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

8.1 – A PROPOSTA deverá ser apresentada nos termos do FORMULÁRIO PROPOSTA Anexo VII, 

devendo conter: 

a) Nome, endereço, razão social, CNPJ, telefone e e-mail da licitante; 

b) Descrição do objeto; 

c) Marca do produto, quando for o caso; 

d) Preço unitário, quando for o caso, sendo que os preços ofertados deverão ter, no máximo, duas 

casas decimais; 

e) Preço total, sendo que os preços ofertados deverão ter, no máximo, duas casas decimais; 

f) A condição de pagamento que deverá ser em até 30 (trinta) dias após implantação da ferramenta de 

estudo e emissão de nota fiscal. 

g) Validade da proposta de, no mínimo, 30 dias; 

h) Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, da entrega efetiva; 

i) A implantação da ferramenta de estudo, que deverá ocorrer conforme a exigencia de cada orgão 

gerenciador a contar da assinatura do contrato e emissão de requisição de compra ou ordem de serviço 

pelo setor competente; 

j) A proposta deverá ser feita em moeda corrente do país. 

 

8.2 – O preço contido na proposta deverá incluir todos os custos, despesas e impostos, devendo o 

objeto ser cumprido sem ônus adicional. 

8.3 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

8.4 – Só será permitido reajuste no valor final pactuado quando retratar a variação efetiva do 

custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista 

para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data 

do adimplemento de cada parcela. 

 

9 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

9.1 - As licitantes deverão apresentar em envelope separado (não transparente e devidamente lacrado) 

com a descrição na capa transcrita acima, os documentos dentro do seu período de validade.  
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9.2 - Os documentos de habilitação serão, preferencialmente, arrumados na ordem em que estão 

citados neste Edital e todas as folhas serão rubricadas pelo titular da empresa licitante ou representante 

legal, devidamente qualificado.  

9.3 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópias, 

neste caso, autenticados por Cartório competente (Tabelião de Notas), ou servidor do setor de 

licitação, desde que apresente o original, devendo ser autenticados, inclusive, os versos, caso haja 

conteúdo relevante. Não serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelhos “fac-símile”, bem como as 

ilegíveis. 

9.3.1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se 

que: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

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

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

forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.4 – A Comissão vai considerar o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data de 

emissão, para as certidões que não apresentarem, explicitamente, o prazo de validade, exceto as 

certidões ou documentos expedidos pelas Juntas Comerciais. 

 

9.5 - Documentação Relativa à Habilitação Jurídica 

9.5.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

9.5.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de 

seus administradores; ou 

9.5.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria 

em exercício; ou ainda 

9.5.4 – 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.; 

 

9.6 - Documentação Relativa à Qualificação Técnica 

9.6.1 – A licitante deverá apresentar no mínimo 01(um), e no máximo 03 (três) Atestados de 

Capacidade Técnica fornecidos por pessoa jurídica, comprovando proficiência no fornecimento de 

objeto similar ou compatível. 

9.6.3 – A licitante melhor classificada e habilitada, provisoriamente, será convocada pelo Pregoeiro, 

com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data estabelecida para realização de Prova de 

Conceito – PoC, visando aferir o atendimento dos requisitos e funcionalidades mínimas da Plataforma 

especificada neste Edital, conforme item 1 do Termo de Referência Anexo I deste Edital. 

 

9.6.4 - Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira  

I - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias (original ou cópia autenticada); 

II - 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 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. As Microempresas 
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e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples nacional poderão, opcionalmente, apresentar a 

Contabilidade Simplificada. Caso a empresa não apresente a contabilidade simplificada (Modelo 

Anexo VI) terá que apresentar o Balanço Patrimonial. 

 

9.6.5- Documentação Complementar 

I - Declaração de quem assina o contrato/ ata e dados bancários da empresa (modelo Anexo IV); 

  É obrigatório que dentro do envelope da Proposta de Habilitação constem informações do número e 

agência da conta bancária, com razão social e CNPJ da Licitante, para efetuação do pagamento, se 

acaso for vencedora no certame. 

 

9.7 - REGULARIDADE FISCAL 

9.7.1 – Prova de Regularidade perante a Fazenda Nacional, através da apresentação de Certidão 

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, conforme Portaria 

Conjunta PGFN/RFB nº. 3, de 02/05/2007 (admitindo-se que seja emitida via internet, no original); 

9.7.2 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal ou 

prova equivalente que comprove, inequivocamente, a regularidade de situação; 

9.7.3 – Certificado de Regularidade, de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às 

Contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para com a 

Seguridade Social;  

9.7.4 – Prova de Regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, admitindo-se a apresentação de certidão emitida via internet, no original, na forma de lei, em 

validade; 

9.7.5 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.7.6 - Expedição de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT, conforme Lei 12.440 de 07 

de julho de 2011, (No Site do www.tst.gov.br). 

9.7.7 - O CRC (opcional) – Certificado de Registro Cadastral (adquirido no Setor de Compras da 

Prefeitura de São João do Itaperiú/SC, poderá substituir os documentos exigidos nos itens 9.7.1, 9.7.2, 

9.7.3 e 9.7.4 observando que, na hipótese de os documentos nele indicados estarem com prazos 

vencidos, deverá apresentar outros com validade em vigor, devendo ser mantidas TODAS as 

CERTIDÕES atualizadas durante toda a vigência do Contrato/Ata de Registro de Preço. 

 

10 - SESSÕES DO PREGÃO 

10.1 – Primeira Fase: Abertura da Sessão 

10.1.1 - No dia e horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro fará a abertura da sessão, recebendo 

das licitantes ou de seus representantes, o documento para credenciamento (ANEXO VII) a 

Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e de Proposta Comercial (ENVELOPE I) 

e os envelopes de Documentação.  

10.1.2 - A sessão pública de realização do Pregão será conduzida por pregoeiro designado, que terá a 

atribuição de decidir sobre todos os atos relativos à licitaçã 

10.2 - Segunda Fase: Análise das Propostas Comerciais  

10.2.1 - Terminada a fase de credenciamento, o pregoeiro passará para a abertura dos envelopes de 

propostas Comerciais, verificando a conformidade destas com os requisitos formais e objeto do edital 

e o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 

imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

http://www.tst.gov.br/
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10.2.2 - Dentre as propostas aceitas, o pregoeiro verificará a aceitabilidade das propostas em face dos 

requisitos do edital, classificando em primeiro lugar aquela de MENOR PREÇO e demais propostas 

que tenham apresentado valores até 10% do menor preço. 

10.2.3 - Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 

anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para 

que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas escritas apresentadas. 

10.2.4. Havendo lances ou não, o(s) preço(s) unitário(s) do(s) item(ns) não poderá(ao) ultrapassar os 

valores orçados pela Administração. 

10.2.5. As proponentes que não aceitarem praticar o preço da melhor Proposta serão liberadas, sendo 

lhes devolvido o Envelope nº 02 – Documentação de Habilitação. 

 

10.3 - LANCES VERBAIS 

10.3.1 - O licitante que tenha ofertado a proposta comercial de MAIOR VALOR será chamado para 

dar início à fase de lances verbais, devendo o valor ofertado serem abaixo do menor preço. 

10.3.1.1 - Sucessivamente serão convocados os demais licitantes para ofertar seus lances verbais em 

valores distintos e decrescentes. 

10.3.1.2 - Caso o licitante não queira ofertar lances, estará excluído da fase de lances verbais e será 

mantido o valor da proposta ou de seu último lance para efeito de classificação final. 

10.3.2 - Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 

será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

10.3.2 - O pregoeiro poderá: 

a) fixar o tempo máximo para os lances verbais, devendo avisar às licitantes quando decidir pela 

última rodada de lances, que poderá, naturalmente, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo 

anteriormente estipulado; 

b) a qualquer tempo, objetivando a otimização da etapa de lances verbais, poderá estabelecer a cada 

rodada, valor mínimo entre os lances, nunca superior a 5% (cinco por cento); 

c) suspender a reunião quando julgar oportuno e conveniente. 

10.3.3 - Durante a etapa de lances verbais, o pregoeiro monitorará os preços ofertados, de modo a 

desclassificar propostas inexeqüíveis ou com preço excessivo, podendo negociar diretamente com 

o(s) proponente(s), para que seja obtido preço melhor. 

10.3.4 - Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de Microempresa 

ou de Empresa de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2007,  serão 

adotados os seguintes procedimentos: 

10.3.4.1 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as 

propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% 

(dez por cento) superiores ao menor preço; 

10.3.4.2 - O intervalo percentual estabelecido no subitem acima será apurado após a fase de lances e 

antes da negociação, e, corresponderá à diferença de até 5% (cinco por cento) superior ao valor da 

menor proposta ou do menor lance, caso as licitantes tenham oferecido; 

 10.3.4.3 - Para efeito do disposto no subitem 8.3.4.1 somente se aplicará quando a melhor oferta não 

tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

10.3.4.4 - Neste caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada com menor preço 

será convocada para apresentar nova proposta no prazo de no máximo de 5 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 



8 

 

 
Rua Arthur Gumz, 88 – Vila Nova – CEP 89259-340 – Jaraguá do Sul – SC 

www.amvali.org.br – 47 3370-7933  

10.3.5 - Para efeito dos dispostos nos subitens acima, proceder-se-á da seguinte forma: 

I) não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem 

10.3.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos subitens 

10.3.4.1 e 10.3.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e. 

II) no caso de equivalência de valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte que se encontrem em situação de empate real, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

III) na hipótese da não contratação nos termos previstos nas alíneas acima (I e II), o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

IV) o disposto acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 

por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

10.4 - JULGAMENTO 

10.4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO. 

10.4.2 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita 

mais vantajosa e o menor valor estimado da contratação. 

10.4.2.1 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu 

preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

10.4.2.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

10.4.3 - Sendo aceitável a oferta mais vantajosa, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

10.4.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

10.4.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro  examinará as ofertas subseqüentes, pela ordem de classificação, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente até a apuração 

de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 

adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

10.4.6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro deverá negociar para que seja 

obtido um melhor preço. 

10.5 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, Equipe de 

Apoio, e pelos licitantes presentes. 

10.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o 

pregoeiro devolverá, aos licitantes que tiverem suas propostas desclassificadas em todos os itens, os 

envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o 

encerramento da licitação.  

  

10.7 - Terceira Fase: Habilitação 

10.7.1 - Encerrada a fase de lance dos itens, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo 

os documentos de habilitação das licitantes que apresentaram as melhores propostas, verificando as 

sua habilitação ou inabilitação. 

10.7.2 - Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora para 

os itens cotados sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos. 

10.7.3 – Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o pregoeiro examinará a 
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habilitação das licitantes com as ofertas subseqüentes e a qualificação destas, na ordem crescente de 

classificação, até a apuração de uma proposta de empresa habilitada e com preços que atendam aos 

requisitos do Edital. 

 

11– RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

11.1.1 - O pregoeiro poderá, no ato de interposição do recurso, exercer juízo de admissibilidade, 

recebendo ou não o apelo, motivadamente. 

11.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 

11.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso. 

11.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias. 

11.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.6 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a  

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

11.7- Caso a demonstração do software do licitante vencedor ocorra em data posterior à sessão que 

lhe declarou vencedor, o prazo de 3(três) dias para apresentação das razões de recurso iniciar-se-á 

a partir da data de demonstração e confirmação do vencedor, em cuja sessão será franqueada a 

participação dos demais proponentes. 
11.8- O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 

11.9- Recebido o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou remeter o processo 

devidamente informado para a autoridade superior para deliberação. 

11.10- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.11- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

11.12 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

11.13- Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

o contrato, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade procedendo 

a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 

adjudicado o objeto do certame. 

11.14- Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as 

fases preestabelecidas, os envelopes devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelas Proponentes, 
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ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos às Proponentes na reabertura da sessão ou na 

nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

11.15- O prazo para formulação de lances verbais e o valor entre lances poderão ser acordados entre 

os credenciados e o Pregoeiro, por ocasião do início da sessão pública. 

11.16- Poderá o Pregoeiro, caso julgue conveniente, suspender os trabalhos durante a sessão  

de abertura dos envelopes e julgamento para diligências ou outras providências, devendo neste 

caso, informar a data e horário de reabertura. 

11.17- Da sessão de abertura dos envelopes e julgamento lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual 

serão registradas as ocorrências. A ata deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos 

representantes dos licitantes presentes. 

11.18– Os envelopes de habilitação dos licitantes perdedores ficarão de posse do Pregoeiro  até a 

assinatura dos contratos, quando então deverão ser retirados na sede da CIGAMVALI, sito a Rua 

Arthur Gumz, 88 – Vila Nova – CEP 89259-340 – Jaraguá do Sul – SC, www.cigamvali.atende.net  

– telefone 47-3370-7933. 

 
12- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

12.1- Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame, 

encaminhando o processo para homologação pela autoridade competente. 

12.2- Havendo recursos, o pregoeiro decidirá sobre os recursos, adjudicará o objeto deste Pregão 

Presencial e encaminhará o processo à autoridade competente para homologação do procedimento 

licitatório. 

 
13- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

13.1- O pagamento dos serviços iniciais será realizado individualmente pelos Municípios 

Participantes, em até 10 (dez) dias contados do recebimento da respectiva Nota Fiscal, a ser 

apresentada após a emissão de autorização do serviço. 

13.2- O pagamento dos serviços contínuos será realizado em parcelas mensais e sucessivas, sendo 

a primeira realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar do Termo de Recebimento Definitivo dos 

Serviços Iniciais, condicionada à apresentação da correspondente Nota Fiscal e emissão do Termo 

de Recebimento dos Serviços Contínuos. 

13.3- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança do objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

13.4- Será rejeitado, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com 

este edital de licitação e seus anexos. 

13.5- Se o Município Contratante não efetuar o pagamento no prazo previsto e tendo a Empresa 

Contratada adimplido integralmente as obrigações avençadas, os valores devidos serão 

monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo 

os mesmos critérios adotados para atualização das obrigações tributárias para com o Município 

Contratante. 

13.6- Os valores contratados poderão ser reajustados após 12 (doze) meses contados da data limite 

para apresentação da proposta de preços ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de 

início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, pela variação acumulada do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC calculado pelo IBGE, ou na falta desse, pelo índice 

legalmente permitido à época. 

 
14- DAS SANÇÕES: 

http://www.cigamvali.atende.net/
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14.1- 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 de sistema de 

cadastramento de fornecedores que o CIGAMVALI ou os Municípios Consorciados possuírem, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 

14.1- Sem prejuízo do previsto no item anterior ou em Lei, pela inexecução total ou parcial do 

objeto do contrato, estará a contratada sujeita às seguintes sanções: 

14.1.2- Advertência. 
14.1.3- Multa: 

a) de 0,5% sobre o valor inadimplente do contrato, por dia, no caso de atraso injustificado por 

parte da contratada no cumprimento dos prazos de execução dos serviços ou solução de vícios ou 

imperfeições constatadas no objeto, até o limite de 20% do montante; 
b) de 20% na hipótese de rescisão contratual por culpa da contratada; 

c) de até 20% sobre o valor contratual, no caso de descumprimento de qualquer cláusula do 

presente contrato, ressalvado o disposto nas alíneas “a” e “b” deste item. 

14.1,4- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o   

CIGAMVALI e Município Contratante pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos. 

14.1.5- Declaração de inidoneidade. 

 

15 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

15.1. - As despesas provenientes do presente edital correrão por conta das dotações orçamentárias 

do exercício de 2021/2022 de cada orgão gerenciador. 

 

16 - DA CONTRATAÇÃO: 

16.1. - Da presente licitação decorrerão contratos administrativos a serem firmados diretamente 

entre a empresa vencedora deste certame e os Municípios Consorciados ao CIGAMVALI, na 

forma do artigo 112, § 1º da Lei 8.666/93. 

16.2. - O vencedor desta licitação será convocado após a homologação para, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, assinar os contratos junto aos Municípios Consorciados, conforme minuta em 

anexo. 
16.3. - Não será admitida a subcontratação do objeto desta licitação. 

16.4. - As obrigações contratuais são as descritas nas respectivas cláusulas da minuta contratual 

anexa, que independentemente de transcrição fazem parte deste Edital. 

16.5. - Todas as condições deste Edital, assim como os compromissos assumidos pela licitante 

através de sua proposta, farão parte do contrato independentemente de transcrição. 

16.6. - A CONTRATADA será obrigada a executar, às suas expensas, no todo ou em parte, os 

serviços em que se verificarem falhas ou defeitos. 

16.7. - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que, a critério dos Municípios participantes , se façam necessários, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

 
17 - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO: 

17.1. - Até dois dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
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impugnar o ato convocatório do pregão, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

17.2. - Até três dias anteriores à data marcada para abertura da sessão pública fixada no preâmbulo 

deste Edital, qualquer interessado poderá solicitar ao CIGAMVALI esclarecimentos relativos à 

licitação e às condições necessárias ao cumprimento de seu objeto. 

17.2.1. - Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações devem ser enviados ao Pregoeiro 

exclusivamente para o endereço cigamvali@amvali.org.br ou licitacao@cigamvali.sc.gov.br ou 

apresentados em petição escrita na sede do CIGAMVALI. 

17.3. - As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos, bem como os avisos 

relativos a este Pregão, serão disponibilizadas aos interessados por meio do portal do 

CIGAMVALI na internet, no e-mail: licitacao@cigamvali.sc.gov.br 

 
18 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
18.1. - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro em conjunto a Equipe de Apoio. 

18.2. - Salvo indicação em contrário, todos os prazos indicados neste Edital, entendem-se como 

sendo contados em dias corridos. 

18.3. - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

normal no CIGAMVALI. 

18.4. - Caso as datas previstas para a realização do evento da presente licitação sejam  declaradas 

feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação, àqueles eventos serão 

realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora previstos, independentemente 

de qualquer comunicação aos interessados. 

18.5. - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e o CIGAMVALI ou os Municípios Participantes não serão, em nenhum caso, responsáveis por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

18.6. - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

18.7. - As normas que disciplinam este edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

18.8. - Fica eleito o Foro da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, com exclusão de qualquer outro, para 

a propositura de qualquer ação referente à presente licitação. 

18.9. - O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU 

– CIGAMVALI se reserva o direito de, a qualquer tempo, revogar a presente licitação por 

razões de interesse 

público ou anulá-la por ilegalidade. 

18.10. - É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

18.11. - Ao Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio caberá decidir pelos procedimentos 

que, durante a sessão pública do pregão, forem necessários à lisura e legalidade do procedimento. 

18.12. - Por força da Resolução nº 16/2021 do CIGAMVALI as publicações legais do Consórcio 

ocorrerão no Diário Oficial dos Municípios, veiculado no endereço eletrônico 

mailto:cigamvali@amvali.org.br
mailto:licitacao@cigamvali.sc.gov.br
mailto:licitacao@cigamvali.sc.gov.br
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www.diariomunicipal.sc.gov.br, sendo todas as informações relativas ao presente procedimento 

publicadas no endereço eletrônico licitacao@cigamvali.sc.gov.br  

18.13.  - A documentação completa para exame, informações e consultas de ordem geral quanto a  

licitação, serão fornecidas pelo CIGAMVALI, na sede do Consorcio, sito a Rua Arthur Gumz, 88, 

Vila Nova, CEP 89259-340 – Jaraguá do Sul/SC ou atraves do e-mail 

licitacao@cigamvali.sc.gov.br 

 

19 - CONSTITUEM ANEXOS DESTE EDITAL: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – CARTA PROPOSTA 

ANEXO III – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO  

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIAS DE FATOS IMPEDITIVOS 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

ANEXO VI - CREDENCIAMENTO 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO QUE CUMPRE REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

ANEXO VIII – ATESTADO DE VISITA TECNICA  

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO X- MINUTA DO CONTRATO 

   

São João do Itaperiú, 19 de maio de 2021. 

 

CLEZIO JOSÉ FORTUNATO 

PRESIDENTE DA CIGAMVALI 

 
 

VISTO 

 

MAURI EDGAR PADILHA DE LIMA 

OAB/SC 28541 

 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
mailto:licitacao@cigamvali.sc.gov.br
mailto:licitacao@cigamvali.sc.gov.br
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Processo Licitatório nº 10/2021 

Pregão Presencial nº 02/2021 

 

OBJETO: Aquisição de licenças de uso de solução corporativa de controle de obras públicas 

incluindo garantia, suporte e atualização para utilização da Secretaria de Obras e Vias Urbanas, 

conforme especificado na Tabela 1- Quantidade dos itens e unidades de licenças: 

Caracterização do Objeto: 

 

A composição do objeto se encontra distribuídos em 01 (um) LOTE, conforme especificações 

descritas na tabela 01. 

Lote 01 - Licença 

 

Tabela 1- Quantidade de itens e unidades de licenças 

 

Item Descrição Quantidade Unidade Usuários 

Simultâneo s/ 

Limite de 

Ocorrência 

01 LICENÇA   DE    USO    PERMANENTE    DE 

SOFTWARE - Software para controle de obras 

integrado nas plataformas web e mobile. (Com 

número ilimitado de usuários e com implantação e 

treinamento de uso do sistema conforme Termo de 

Referência). (Pagamento Único) 

01 Un Ilimitado 

02 LICENÇA DE USO PERMANENTE

 DE 

SOFTWARE - Software para desenhos 3D. 

(Pluggin) (Pagamento Único) 

01 Un 01 

03 MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE - 12 Mês Sem limite 

 Serviços de Suporte Técnico de Manutenção -   de 

 Modalidade Garantia Legal e Tecnológica -   ocorrências 

 GLT: Atualização do Sistema para

 o 

   

 atendimento das exigências ou modificações na    

 legislação; Fornecimento de novas versões do    

 Sistema, desenvolvidas visando o    

 aperfeiçoamento operacional; Correção

 de 

   

 eventuais erros nos Softwares (Garantia de    
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 funcionamento). Manutenção será paga    

 mensalmente após a assinatura do termo de    

 aceite da implantação.    

04 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Serviços de 9000 Hora Não se 

 Suporte Técnico de Manutenção - Modalidade   aplica 

 Assessoria Operacional: Personalizaçãodo    

 sistema para contemplar novas funcionalidades    

 ou alterações no sistema, relatórios ou    

 consultas; Treinamento de uso; Suporte    

 Técnico; Migração do sistema em caso de    

 expansão ou troca de equipamentos;    

 Atendimento de chamados com análise,    

 diagnóstico e encaminhamento de solução de    

 problemas; Acompanhamento de    

 processamentos, inspeção   e   verificação   de    

 relatórios de fechamento; Serviço de conversão    

 e recuperação de dados; Serviços de    

 customizações no sistema, necessários para    

 adequação às   necessidades   da   Prefeitura;    

 Outros serviços não previstos na GLT.    

 (Pagamento sob demanda).    

Os itens 01 e 02 serão contemplados com Pagamento Único. O item 03 será opcional e sob demanda 

de cada Orgão Participante. 

 

Descrição detalhada do item: 

 

Os itens 01 e 02 deverão ser acessados através da internet utilizando navegador de internet e aparelho 

de celular através de aplicativo. 

A efetivação da análise técnica do recebimento do software deverá poder ser acessado por todos. 

Especificações técnicas e Requisitos mínimos do objeto: 

 

Ferramenta com o conceito de separação de camadas, sendo composto pelas camadas de 

apresentação, servidor de aplicação e repositório de dados integrado com ferramenta de desenho de 

projetos 3D integrada e aplicativos de acompanhamento de obras via celular. 

 

Características do software: 

 

Atender os setores de gestão municipal de convênios, projetos e engenharia, administração e 

planejamento e tribunal de contas, permitindo o usuário efetuar um cadastro completo da obra e suas 

referências geográficas, vinculadas às informações completas dos engenheiros  

 

 

envolvidos e às informações necessárias para gerar os arquivos ao Tribunal de Contas do estado de 
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Santa Catarina através de seus dispositivos de integração. 

 

Gerar todas as peças necessárias para uma execução de obra, dentro dos padrões utilizados pela 

GIGOV, sendo: Orçamento Pré-Licitação, Orçamento Pós-Licitação, Reprogramação de obra, 

Cronograma Pré-Licitação, Cronograma Pós-Licitação, Cronograma Reprogramado, QCI (Quadro 

de Composição Individual), Boletim de Medição, Resumo de Medição, Relatório fotográfico da obra 

e cadastro de Eventograma com cálculo de medições por evento. 

 

Disponibilizar as tabelas exigidas por lei de diretrizes orçamentárias que são: SINAPI e SICRO 

atualizadas mensalmente e demais tabelas como DEINFRA custo de edificações e DEINFRA custos 

rodoviários. 

 

Todas as informações deverão ser integradas com a gestão municipal de convênios, possibilitando o 

sistema controlar prazos de vencimentos de convênios, contratos de empreiteiras e solicitações 

técnicas sobre um determinado convênio federal através de mensagens em tela ou relatórios, e 

relatórios gerenciais com gráficos comparativos. 

 

O usuário deve cadastrar as propostas, contratos ministeriais, vinculando às obras cadastradas no 

módulo de projetos e engenharia, integrando as informações dos setores de forma simples, garantindo 

o controle eficiente da obra. 

Calcular os valores de contrapartida física e financeira a partir do valor do repasse, atualizando 

automaticamente os relatórios de QCI, Cronograma, Resumo de Medição e demais relatórios no 

módulo de projetos e engenharia; 

Disponibilizar o cadastro de contratos de empresas prestadoras de serviços, vinculados à obra 

cadastrada no módulo de obras. 

Gerar gráficos de evolução da obra comparando no mesmo gráfico o percentual previsto da obra, 

executado e percentual de valor repassado para a empreiteira até o mês desejado. 

Efetuar remanejo intermunicipais de orçamento, no que consiste, em poder buscar orçamentos 

existentes em outros municípios, sendo esses orçamentos autorizados para remanejo, podendo ser 

copiados para o município local com atualização de custos automática. Essa funcionalidade deverá 

ser aplicada para projetos federais. 

 

Possibilitar o lançamento das medições de obra, diário de obra com envio automático de fotos através 

de aplicativo de celular disponível gratuitamente nas lojas de maneira off-line, podendo ser 

sincronizado quando houver conectividade com a internet. 

 

O sistema deverá abranger os seguintes módulos; 

 

Ferramenta 3D (para desenho de projetos integrados com planilhas SINAPI e SICRO); 

Ferramenta WEB (para controle de processos referente à obra); 

Ferramenta MOBILE (para lançamento de acompanhamento e diário de obras); 

Requisitos Básicos do Sistema; 

 

O desenho do sistema considera os seguintes requisitos básicos: 
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O software do Módulo 3D deverá é compatível com o sistema operacional WINDOWS; 

O módulo WEB deverá ser operado via internet, com acessos distribuídos por todas as áreas de 

atuação do Programa, caso necessário; 

O módulo MOBILE deverá ser instalado através do Google Play para celulares com sistema 

operacional Android ou APP Store para celulares com sistema operacional IOS; 

O sistema deverá possuir número ilimitado de usuários que poderão utilizá-lo; 

O sistema Web deverá possuir número ilimitado de usuários que poderão utilizá-lo simultaneamente. 

Todos os módulos do sistema são integrados em nível de banco de dados, ou seja, atuam sobre uma 

base de dados única; 

O sistema contempla mecanismos de segurança e proteção de dados, abrangendo: 

A definição de grupos de usuários e respectivos níveis de acesso com relação às funções básicas: 

Consultar, Incluir, Alterar, Excluir e Imprimir; 

Um módulo de auditoria que permita o registro histórico das operações efetuadas no sistema 

(inclusões, exclusões e alterações) registrando o usuário, a data e o horário e registro incluído, 

excluído ou alterado; 

A definição de critérios e procedimentos para backup (cópia de segurança). 

 

Visando atender às necessidades específicas do Programa, o sistema deverá estar estruturado em 

módulos, sendo que a cada um destes estão associados grupos de rotinas, atividades e operações inter-

relacionadas ou com características semelhantes. 

Serviços de suporte técnico das licenças de software adquiridas: 

 

A Contratada deverá prestar suporte técnico às licenças adquiridas durante todo o período de vigência 

contratual de 12 meses. 

 

- Detalhamento do serviço: 

 

– Manutenção: 

 

A CONTRATADA deve fornecer correção de qualquer defeito ou falha que ocorra nos programas 

que impeçam o seu perfeito funcionamento de acordo com suas características e desempenho 

especificados em documentação técnica que acompanha cada software. 

A CONTRATADA deve revisar Manuais Técnicos e Guias do Usuário, inclusive documentação, a 

qualquer tempo, e desde que acompanhada da respectiva atualização/revisão dos softwares. 

A CONTRATADA, após a assinatura do contrato, deve disponibilizar pessoal técnico para configurar 

e testar juntamente com os técnicos da Diretoria de Infraestrutura Tecnológica, Diretoria de Sistemas, 

Inovação e Transparência e da Secretaria de Infraestrutura Urbana o objeto adquirido, capacitando 

o(s) administrador(es) e operador(es) a executar essas atividades com o console central de 

gerenciamento da solução adquirida. Quaisquer dúvidas técnicas na execução dessas atividades, bem 

como na instalação, configuração e utilização do Console de Gerenciamento Central deverão ser 

sanadas por meio do suporte técnico acima descrito. 

 

Os serviços de manutenção de software deverão prover suporte aos componentes (licenças de uso); 

orientações sobre uso, configuração e instalação; orientações para identificação de causas de falhas 

de software; fornecimento de informações conhecidas sobre defeitos conhecidos e envio de 
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informações sobre falhas não conhecidas para tratamento do fabricante do produto. 

- Suporte Técnico: 

 

Durante a vigência do contrato e da garantia, deverá ser fornecido suporte técnico pela 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá fornecer serviços de suporte técnico em horário comercial para correção 

de erros da solução, resolução de dúvidas técnicas pelo telefone; 

O horário comercial compreende o horário de  atendimento de cada orgão participante, em dias úteis. 

Os serviços de atendimento e manutenção serão realizados pela empresa CONTRATADA por meio 

de contato telefônico, sistema de chamadas ou outros meios de comunicação remota; 

 

Detectados erros no sistema fornecido, a empresa contratada terá os seguintes prazos: 

Para sistemas e serviços, o atendimento deverá ocorrer até 2 (duas) horas após o registro do chamado, 

devendo o mesmo ser solucionado conforme tabela de criticidade abaixo: 

 

CRITICIDADE DESCRIÇÃO PRAZO 

Nível Crítico Processos críticos do sistema que impedem 

com o que o fluxo de operação principal do 

sistema não funcione. Tempo de resposta 

conforme tabela de plano de suporte. 

Até 8 (oito) horas úteis a partir da 

abertura do chamado técnico. 

Nível Alto Erros que prejudicam o funcionamento, 

performance e comprometem o funcionamento 

das operações do fluxo principal do sistema 

mas não impedem o funcionamento do 

processo. Adicional de oito horas ao tempo de 

resposta previsto na tabela de modalidade. 

Até 24 (vinte e quatro) horas úteis 

a partir da abertura do chamado 

técnico. 

Nível Médio Erros que prejudicam qualquer funcionalidade 

do sistema, que não impedem que os processos 

principais funcionem, mas que prejudicam o 

desempenho ou a conclusão de uma operação 

Até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis a partir da abertura do 

chamado técnica.  

Nível Baixo Erros que não influenciam os processos 

principais do sistema, não prejudicam 

desempenho. 

Até 60 (sessenta) horas úteis a 

partir da abertura do chamado 

técnico. 

 

 

Entende-se por conclusão do atendimento, a disponibilidade do software para uso em perfeitas 

condições de funcionamento no local onde o mesmo estiver instalado comprovado por registro 
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realizado pelos usuários. 

– Treinamento: 

 

A Contratada deverá realizar treinamento de todo o funcionamento do software. Deverá realizar 

turmas de treinamentos , em local a ser determinado por cada Orgão Particicipantes. 

Parágrafo Único 

O conteúdo programático deverá contemplar todos os campos, telas e demais funções do sistema de 

obras adquirido e também noções básicas de obras públicas. 

 

- Atualização das Licenças: 

 

A Contratada deverá prover toda e qualquer atualização ao produto durante a vigência do contrato. 

Entende-se como atualização o fornecimento de qualquer evolução do produto, incluindo patchs, 

fixes, correções, updates, service packs e novas versões lançadas. 

O fornecimento de novas versões e releases não acarretará quaisquer ônus adicionais à Contratante 

durante a vigência do contrato. A Contratada deverá informar à Contratante toda e qualquer 

atualização lançada pelo Fabricante, com detalhamento técnico. 

Justificativa: 

 

A aquisição de licenças da ferramenta de controle e gestão de obras tem como intuito, melhorar o 

controle das obras distribuídas no município através de suas secretarias, tornando rápido o acesso à 

informação gerando transparência, prevenindo atrasos contratuais ou de cronograma físico da obra, 

melhorando os trabalhos de levantamento de custos, proporcionando economia nos setores 

envolvidos. 

Devido à grande quantidade de obras provenientes do financiamento do BID, a utilização da 

ferramenta possibilitará um maior controle do investimento provido pelo órgão, facilitando o controle 

monetário dos repasses atribuídos nas obras desse contrato. 

Estas aquisições buscam proporcionar maior agilidade e controle das informações, alertando de 

problemas que possam prejudicar o andamento dos processos de obra no município. 

 

 

A aquisição destas licenças é essencial para que estas tarefas sejam executadas com êxito. Dessa 

forma, justifica-se a necessidade de aquisição dessas ferramentas para promover e realizar as 

atividades demandadas para o governo nos próximos anos. 

 

Critérios de aceitabilidade do objeto: 

 

Após a licitação será realizada recepção técnica das licenças com finalidade de verificação das 

especificações técnicas descritas no Edital. Os Softwares devem ser fornecidos especificamente no 

idioma Português. Deverá ser disponibilizada sempre a última versão atualizada pela contratada. 

 

O sistema deverá possuir número ilimitado de usuários que poderão utilizá-lo simultaneamente. 

Cronograma Físico Financeiro na Customização do Software: 

 

Sempre que houver a necessidade de customização do Software, a Empresa Contratada deverá 



20 

 

 
Rua Arthur Gumz, 88 – Vila Nova – CEP 89259-340 – Jaraguá do Sul – SC 

www.amvali.org.br – 47 3370-7933  

realizar junto a cada Orgão Participante um Cronograma Físico Financeiro para a reserva 

orçamentária necessária. 

O cronograma deverá levar em consideração os marcos do projeto desde o início da customização do 

software, testes até treinamento e capacitação do pessoal técnico e usuários do sistema. 

Com qual antecedência o fornecedor será avisado do inicio do serviço (Customização): 

 

Sempre que houver necessidade de customização no software, o fornecedor deverá apresentar um 

orçamento prévio e um cronograma físico e financeiro e após a aprovação pela Secretaria de 

Infraestrutura Urbana de cada Orgão Participante, deverá ser comunicado até 72 horas antes do início 

do serviço. 

Qual o prazo para realização do serviço/aquisição (dias, meses): 

 

A implantação do software será realizado de acordo com o cronograma definido entre as partes e dar-

se-á até 10  dias úteis do envio do recebimento do Empenho pela Empresa Contratada que terá 

validade de 12 meses. 

Qual o local da realização do serviço/entrega do objeto (endereço): 

 

Os trabalhos implantação e treinamento deverão ser executados em um prazo de 4 (quatro) meses, a 

partir da emissão da ordem de seriço pelo orgão participante.  

MÓDULOS DESCRIÇÃO 

DESENHO 3D 

- MÓDULO I 

FERRAMENTA (BIM) PARA DESENHO ARQUITETÔNICO DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL COM TESTAGEM E INTEGRAÇAO ATRAVÉS DE 

ARQUIVOS .IFC , CÁLCULO DE VOLUME E QUANTITATIVOS, 

VINCULADOS ÀS PLANILHAS SINAPI, SICRO E ORSE DE MANEIRA 

AUTOMÁTICA, COM GERAÇÃO AUTOMÁTICA DO ORÇAMENTO DA 

OBRA COM SUAS ETAPAS, COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA DOS 

ORÇAMENTOS AO MÓDULO WEB. 

CONTROLE 

WEB - 

MÓDULO II 

FERRAMENTA PARA ACESSO VIA INTERNET, RECEPTORA DOS 

ORÇAMENTOS E MEMORIAIS DE CÁLCULO DESENVOLVIDOS NO 

MÓDULO DESENHO 3D, INTEGRADA COM CRONOGRAMA DA OBRA, 

PLANIILHA DE EVENTOS (PLE) E CONTROLE DE CONVÊNIOS 

FEDERAIS, GERAÇÃO DE PLANÍLHA MÚLTIPLA VERSÃO 3 DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL EM TODAS AS FASES DISPONÍVEIS. 

APROVAÇÕES DE PROJETOS, ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO 

E CONTRATAÇÃO DA OBRA POR MEIO INTEGRADO, EMISSÃO DE 

ORDENS DE SERVIÇOS, MEDIÇÃO E 

DIÁRIO DA OBRA E CADASTRAMENTO DOS TERMOS ADITIVOS, 

CONTEMPLANDO REGRAS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL 

424/2017. REPOSITÓRIO DE ARQUIVOS E FOTOS DE MEDIÇÃO. 

CONTROLE 

MOBILE - 

MÓULO III 

FERRAMENTA PARA ACESSO VIA SMARTPHONE (ANDROID) 

INTEGRADA, PARA ENGENHEIROS FISCAIS DA OBRA. FERRAMENTA 

UTILIZADA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA, LEVANTAMENTO DE 

QUANTITATIVOS, FOTOS E ÁUDIOS DA MEDIÇÃO. FERRAMENTA 

OFF LINE PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO ORÇAMENTO 

CONTRATADO. 
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CONTROLE 

MOBILE - 

MÓULO IV 

FERRAMENTA PARA ACESSO VIA SMARTPHONE (ANDROID E IOS) 

INTEGRADA, PARA PREFEITOS, SECRETÁRIOS E GESTORES, PARA 

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM FASE DE PROJETO, LICITAÇÃO, 

EXECUÇÃO, OBRAS EM ATRASO, DADOS DA EMPRESA 

CONTRATADA, AVISOS DE PRAZOS CONTRATUAIS, GRÁFICOS DE 

OBRAS PREVISTO E EXECUTADO, FOTOS DA MEDIÇÃO 

GEORREFERENCIADA E MONITORAMENTO 24 HORAS DA OBRA 

ATRAVÉS DE CÂMERAS ACOPLADAS (OPCIONAL) 

 

 

EVENTO 

1 2 3 4 

1 Importar Obras em Execução     

2 Treinamento Modulo I     

3 Treinamento Modulo II     

4 Treinamento Modulo III     

5 Treinamento Modulo IV     

 

 

Nome do responsável pela fiscalização do serviço/contrato/ata (nome/telefone/e-mail): 

 

Após assinatura da Ata de Registro  junto a CIGAMVALI,  a adesão de cada orgão participante terá 

um responsavel pela fiscalização.  

 

Prestação de Contas dos Serviços Prestados: 

 

A CONTRATADA deverá emitir relatórios gerados pelo sistema, considerando o período entre o dia 

21 (vinte e um) do mês anterior ao dia 20 (vinte) do mês corrente da prestação dos serviços, conforme 

contrato firmado com cada orgão participante.  

 

Condições de Faturamento e de Pagamento: 

 

O faturamento e pagamento do serviço objeto deste Termo de Referência deverão ocorrer conforme: 

O pagamento ocorrerá após a emissão da Nota de Empenho; 

O faturamento será em conformidade com o ateste de prestação de serviço no período apurado; 

O pagamento deverá ocorrer até o vigésimo oitavo dia após a emissão da nota fiscal eletrônica; 

Em caso de erro na cobrança, o ajuste poderá ser realizado na fatura imediatamente posterior; 

Aprovação de orçamento para customizações 

 

Qual a forma de pagamento (medições, até 28 dias após recebimento da NF): 
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O pagamento estará condicionado à emissão da Nota de Empenho. O pagamento deverá ser realizado 

mensalmente mediante a entrega da Nota Fiscal com data de validade de 28 dias a partir da sua 

impressão. 

Prorrogação e Reajuste do Contrato: 

 

Os prazos previstos relativos à execução dos serviços poderão sofrer prorrogação, nas hipóteses 

previstas no art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

O preço proposto poderá ser reajustado, após o decurso de 1 (um) ano de vigência do contrato, pelo 

INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nos termos do § 1º do artigo 3º da Lei 10.192/01, 

que regulamenta o plano real, contados a partir da data limite da apresentação da proposta, observados 

os valores de mercado. 

 

Comprovação Técnica: 

 

Deverá a contratada, apresentar comprovação de aptidão que demonstre a capacitação técnica para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, através 

de 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público, que atestem a qualidade técnica 

dos serviços prestados pela licitante, conforme Art. 30, § 1o da Lei nº 8666/93. 

Declaração expressa de disponibilidade operacional de funcionamento, dispondo de estrutura 

técnico-administrativa capaz de garantir a prestação dos serviços licitados. 

Obrigações e Responsabilidades da Contratada: 

 

Prestar os serviços técnicos especializados de acordo com o Termo de Referência, cabendo a 

contratada todas as correções decorrentes de erros e não conformidades ocorridos com o serviço 

entregue sem ônus para o Município; 

Responsabilizar-se integralmente pela boa qualidade dos serviços fornecidos, desde o planejamento, 

coordenação e desenvolvimento dos trabalhos; 

Garantir o tratamento confidencial das informações levantadas e/ou fornecidas pelo Município; 

Não utilizar a documentação associada com os trabalhos para fins não aprovados por escrito pelo 

Município, nem facilitar de qualquer maneira a tal divulgação; 

Quitar previamente as suas obrigações previdenciárias relativas ao objeto do presente contrato, 

emitindo guia de recolhimento e folha de pagamento em separado e apresentar mensalmente a 

quitação dos encargos junto ao INSS e FGTS dos funcionários; 

Executar a substituição dos programas, sempre que necessário, efetuando versões atualizadas a serem 

introduzidas no sistema; 

Proporcionar acesso às regras de negócio referentes ao objeto deste contrato; 

Tomar as medidas corretivas cabíveis, tão logo seja notificada de alguma falha no SOFTWARE; 

Prestar assistência ao Município, solucionando dúvidas na implantação e durante o processamento 

do sistema; 

Responsabilizar-se integralmente pela boa qualidade dos serviços fornecidos, desde o planejamento, 

coordenação e desenvolvimento dos trabalhos; 

Quitar previamente as suas obrigações previdenciárias relativas ao objeto do presente contrato, 

emitindo guia de recolhimento e folha de pagamento em separado e apresentar mensalmente a 

quitação dos encargos junto ao INSS e FGTS dos funcionários; 
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Executar a substituição dos programas, sempre que necessário, efetuando versões atualizadas a serem 

introduzidas no sistema. 

Obrigações do Contratante: 

Comprovar e relatar, por escrito, eventuais irregularidades na prestação de serviços; 

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o 

acesso dos técnicos da contratada às dependências do contratante. 

 Caberá ao Orgão Gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do 

Sistema de Registro de preço. 

 

 

 

CLEZIO JOSÉ FORTUNATO 

Presidente da CIGAMVALI 

 

 

 

VISTO 

 

MAURI EDGAR PADILHA DE LIMA 

OAB/SC 28541 
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ANEXO II  

CARTA PROPOSTA  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 - do CIGAMVALI. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2021 

 

A/C DA  PREGOEIRA: 

OBJETO DA LICITAÇÃO: O objeto da licitação é o aluguel de sistema de controle de obras públicas com serviço de acesso web cloud 

remoto incluso para acesso ilimitado de usuários do orgão contratante e da supervisão, conforme ANEXO I deste Edital. 

DESCRIÇÃO: FERRAMENTA DE DESENHO ARQUITETÔNICO (BIM) INTEGRADA COM FERRAMENTA 

WEB/MOBILE, PARA PROJETOS, CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, COMPATÍVEL COM A PLANILHA 

MÚLTIPLA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERÊNCIA DE CUSTOS: (SINAPI, SICRO E ORSE) 

 

MÓDULOS DESCRIÇÃO 

DESENHO 3D 

- MÓDULO I 

FERRAMENTA (BIM) PARA DESENHO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM TESTAGEM E 

INTEGRAÇAO ATRAVÉS DE ARQUIVOS .IFC , CÁLCULO DE VOLUME E QUANTITATIVOS, VINCULADOS 

ÀS PLANILHAS SINAPI, SICRO E ORSE DE MANEIRA AUTOMÁTICA, COM GERAÇÃO AUTOMÁTICA DO 

ORÇAMENTO DA OBRA COM SUAS ETAPAS, COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA DOS ORÇAMENTOS AO 

MÓDULO WEB. 

CONTROLE 

WEB - 

MÓDULO II 

FERRAMENTA PARA ACESSO VIA INTERNET, RECEPTORA DOS ORÇAMENTOS E MEMORIAIS DE 

CÁLCULO DESENVOLVIDOS NO MÓDULO DESENHO 3D, INTEGRADA COM CRONOGRAMA DA OBRA, 

PLANIILHA DE EVENTOS (PLE) E CONTROLE DE CONVÊNIOS FEDERAIS, GERAÇÃO DE PLANÍLHA 

MÚLTIPLA VERSÃO 3 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM TODAS AS FASES DISPONÍVEIS. 

APROVAÇÕES DE PROJETOS, ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATAÇÃO DA OBRA POR 

MEIO INTEGRADO, EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇOS, MEDIÇÃO E 

DIÁRIO DA OBRA E CADASTRAMENTO DOS TERMOS ADITIVOS, CONTEMPLANDO REGRAS DA 

PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2017. REPOSITÓRIO DE ARQUIVOS E FOTOS DE MEDIÇÃO. 

CONTROLE 

MOBILE - 

FERRAMENTA PARA ACESSO VIA SMARTPHONE (ANDROID) INTEGRADA, PARA ENGENHEIROS 

FISCAIS DA OBRA. FERRAMENTA UTILIZADA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA, LEVANTAMENTO DE 
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MÓULO III QUANTITATIVOS, FOTOS E ÁUDIOS DA MEDIÇÃO. FERRAMENTA OFF LINE PARA ACESSO ÀS 

INFORMAÇÕES DO ORÇAMENTO CONTRATADO. 

CONTROLE 

MOBILE - 

MÓULO IV 

FERRAMENTA PARA ACESSO VIA SMARTPHONE (ANDROID E IOS) INTEGRADA, PARA PREFEITOS, 

SECRETÁRIOS E GESTORES, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM FASE DE PROJETO, LICITAÇÃO, 

EXECUÇÃO, OBRAS EM ATRASO, DADOS DA EMPRESA CONTRATADA, AVISOS DE PRAZOS 

CONTRATUAIS, GRÁFICOS DE OBRAS PREVISTO E EXECUTADO, FOTOS DA MEDIÇÃO 

GEORREFERENCIADA E MONITORAMENTO 24 HORAS DA OBRA ATRAVÉS DE CÂMERAS ACOPLADAS 

(OPCIONAL) 

 

ADESÃO/AQUISIÇÃO AO SOFTWARE (PARCELA ÚNICA)R$ -ZERO REAIS  

 

MENSALIDADE PLATAFORMA WEB ILIMITADA + 3D/BIM (1 licença) VALOR POR FAIXA DE HABITANTE POR 

CADA MUNÍCIPIO 

 

MENSALIDADE ADICIONAL PARA PLATAFORMA DESENHO (3D/BIM)       -    R$ 390,00  ( TREZENTOS E NOVENTA 

REAIS (VALOR POR LICENÇA) 

 

HORA TÉCNICA CONFORME DEMANDA DO CLIENTE -         R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS) 

PRAZO DE ENTREGA CONFORME CRONOGRAMA CONFORME TERMO DE REFERENCIA . 

 

PROPOSTA -  VALOR POR FAIXA DE HABITANTE POR CADA MUNÍCIPIO 

Número de Habitantes Valor da Adesão por Faixa - 

(Parcela Única na Assinatura do 

Contrato) 

 

Valor da Mensalidade por Faixa 

DE Até 

- 5.000 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

5.001 10.000 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

10.001 20.000 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

20.001 30.000 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 
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30.001 40.000 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

40.001 50.000 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

50.001 60.000 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 

60.001 100.000 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

100.001 150.000 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 

150.001 200.000 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

200.001 300.000 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

300.001 400.000 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 

400.001 500.000 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 

500.001 Acima 0,04 centavos por Habitante 0,04 centavos por Habitante 

 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: RAZÃO SOCIAL: 

 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL REPRESENTANTE E CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA  ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total do ITEM, de acordo com o Anexo II do Edital. 

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, 
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impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 

O objeto fornecido por este instrumento licitatório tem garantia de 

..................................................................................................................... 

local e data 

assinatura e carimbo da proponente 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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ANEXO III 

 

 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

Para habilitar-se no certame, os interessados deverão apresentar: 

 

Para Habilitação Jurídica: 

 

 

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações ou da última consolidação em diante, 

devidamente registrado; 

 

Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do § 2º do artigo 

32 da Lei 8.666/93 e alterações, conforme Anexo IV; 

 

Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 

7º , inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93 e alterações, 

conforme Anexo V. 

 

Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato Impeditivo para Licitar com Poder Público, 

na forma do § 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93. (conforme modelo do Anexo VIII). 

 

 

Para Regularidade Fiscal: 

 

 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

Prova de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais Administrados pela Secretaria de 

Receita Federal conjunta com a Prova de Regularidade quanto a Dívida Ativa da União, expedida 

pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 60 (sessenta) 

dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade. 

 

Certidão Negativa Municipal, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não 

constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade. 

 

As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante. 

 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS – CRF), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei. 
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Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

 

 

Para Qualificação Econômica-Financeira: 

 

Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

com data não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o 

seu prazo de validade. 

 

 OBSERVAÇÃO: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa 

Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões de “Falência, Concordata e Recuperação Judicial" 

deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser 

apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. 

 

Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, apresentados conforme a 

seqüência acima mencionada, e poderão ser apresentados em original, ou deverão ser apresentados 

por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, por funcionário credenciado da Prefeitura 

Municipal de Corupá (no caso de a autenticação ser feita por funcionário da Prefeitura, esta será 

executada durante a abertura da documentação), ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

Os documentos apresentados em original não serão devolvidos; permanecendo integrantes ao 

processo licitatório. 

 

O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, 

quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando- lhe prazo para atendimento. 

 

A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação da licitante, sendo 

vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida 

para a habilitação. 

 

As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, e, 

uma vez sendo declarada vencedora do certame, terá prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

 

A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 

 

Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deixe de apresentar a Certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro de Pessoas Jurídicas, a mesma não será inabilitada, no entanto 

decairá do direito de preferência. 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação Processo Licitatório nº 

10/2021  

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) 

 

 

CNPJ/Nº , sediada 

 
 

 

(Endereço completo), declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

Local e Data: . 

 

 

 

Nome e número da identidade e do CPF do declarante 

 (Representante Legal) 
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ANEXO  V 

DECLARAÇÃO (Modelo) 

 

 

Processo Licitatório nº 10/2021 do CIGAMVALI. 

 

 

 

(nome da empresa) ........................................................................................, inscrita no CNPJ 

sob nº............................................., por intermédio de seu representante legal, Sr 

(a)......................................................., portador(a) da Carteira de     Identidade     nº 

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

XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, e no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, de 21 

de junho de 1993, acrescido pela Lei nº  9.854/99, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). (Observação: 

caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

Local e data: ..............................., ........... de ........................... de .................. 

 

 

 

 

 

(Assinatura) 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO (Modelo) 

 

 

Processo Licitatório nº 10/2021  

 

 

(nome da empresa) ............................................., DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação do Edital de Pregão acima referenciado, quanto a totalidade dos documentos solicitados para 

as habilitações jurídica, e econômico-financeira, para fins no disposto no inciso VII da Lei nº 10.520/02 

de 17 de julho de 2002, e principalmente de que está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a 

Seguridade Social, e o Fundo de garantia por Tempo de Serviço – FGTS, bem como com as Fazendas 

Estaduais e Municipais, sob pena de sanção do Art. 7º da mesma Lei, ficando impedido de licitar e contratar 

com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de  até 5 (cinco) anos e podendo ainda ser 

descredenciado do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores de Estados, Distrito Federal 

e Municípios. 

 

 

(Observação: esta declaração deverá estar em mãos do credenciado, quando da abertura da sessão, não 

podendo estar em nenhum dos envelopes). 

 

 

 

Local e data: ..............................., ........... de ........................... de .................. 

 

 

 

 

 

 

 

(Assinatura) 
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ANEXO VII 

 

CREDENCIAMENTO AUTORIZAÇÃO (Modelo) 

 

 

Processo Licitatório nº 10/2021 do CIGAMVALI. 

 

 

(nome    da    empresa)  , AUTORIZA o (a) Sr. (a) portador do RG nº 

_______________________ e outorga-lhe amplos poderes de decisão, em nome da empresa, 

em especial, para o oferecimento de lances, e ainda, poderes de desistência para a interposição 

de recursos. 

 

 

 

 

(Observação: esta declaração deverá estar em mãos do credenciado, quando da abertura da 

sessão, não podendo estar em nenhum dos envelopes, devidamente assinada e com firma 

reconhecida em cartório). 

 

 

 

 

Local e data:..............................., ........... de ........................... de .................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Assinatura)
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 ANEXO VIII 

 

MODELO DE COMPROVAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E 

NORMAS PERTINENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

ATESTADO 

 

 

Atesto, para os devidos fins da Licitação referente ao Pregão, na forma Presencial do Processo 

Licitatório nº 10/2021, que a empresa ____________________________________________    , 

tomou conhecimento de todas as normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias 

para a perfeita consecução do objeto do Edital supra. 

 

 

Local, _____________/_______/2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Assinatura) 
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ANEXO IX 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº10/2021 

 

 

Às __h_min do dia ____ de _____________ de 2021, reuniu-se a Pregoeira Oficial do CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI   e 

respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Resolução nº 11/2021 de 19 de abril de 

2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial por Registro de Preço nº 

02/2021, que tem por objeto Registro de Preços para locação de sistema de controle de obras públicas 

com serviço de acesso web cloud remoto incluso para acesso ilimitado de usuarios do orão contratante 

e da supervisão, conforme descrito no Anexo I do edital relativo à publicação de todas as realizações 

da Administração Municipal, por deliberação da Comissão de Licitação, RESOLVE registrar os 

preços para a aquisição dos serviços constantes nos anexos desta ata. O Orgão Participantes, pessoa 

jurídica de direito público interno, com sede no [endereço da prefeitura], inscrita no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica, sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) 

Municipal, Sr.(ª) NOME DO(A) PREFEITO(A) portadora do RG nº XXX SSP/XX e CPF nº 

XXX.XXX.XXX-XX, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) nesta cidade, contrata a empresa 

_____________________ com CNPJ n.º ____________, estabelecida a ____________________, 

n.º________, Bairro _______________, na cidade de _______/____, representada por 

_______________, brasileiro, solteiro, técnico de informática, portador da carteira de Identidade RG 

n.º___________________SSP/____ e CPF n.º ___________, a serem utilizados no Município, tendo 

sido os referidos preços oferecidos pela empresa constantes dos anexos desta ata, cuja proposta foi 

classificada em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem. 

01 - DO OBJETO: 

I - O objeto, fornecimento de uma plataforma de estudo digital e/ou Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, pelo prazo de 12 (doze) meses, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Educação. 

 

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade até ___/___/2022. 

II – Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, 

durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir 
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os produtos/serviços referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer 

espécie às empresas registradas. 

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações 

que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, 

cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

 

04 - DO PREÇO E QUANTIDADE 

I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os 

constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 01/2021; 

 

Item Descrição do Produto Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

1 A presente licitação é a locação  de 

sistema de controle de obras públicas 

com serviço de acesso web cloud 

remoto incluso para acesso ilimitado 

de usuários do orgão contratante e da 

supervisão, conforme ANEXO I deste 

Edital e procedimentos relacionados 

neste Edital e seus anexos. 

 

 
xxxxxx 

R$ R$ 

VALOR TOTAL (R$)  

 

07 - DO PAGAMENTO 

I – Em todos os fornecimentos, o pagamento que deverá ser XX (XX) dias após implantação da 

ferramenta de estudo e emissão de nota fiscal. 

II - O pagamento será efetuado após liberação de recursos financeiros para a Prefeitura, sendo 

depositado diretamente na conta bancária da CONTRATADA: 

Razão Social: _______________ 

CNPJ:______________________ 

Numero do Banco: ____________ 

Agência:_____________________ 

Conta corrente:_______________ 

Nome do Banco:______________ 

 

14. – DO SUPORTE LEGAL 
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I - Este Processo Licitatório é regulado pelos seguintes dispositivos legais:- 

Lei 10.520/2002; 

Lei Federal nº 8.666/93; 

Lei Federal nº 9.648/98; 

Lei Federal nº 4.320/64; 

Orçamento Vigente; 

Pregão Presencial – Registro de Preços n°02/2021 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I - Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 02/2021 e as propostas das empresas classificadas no 

certame supranumerado. 

II – Fica eleito o foro desta Comarca de xxxxxxxxxxxxxxxx do Estado de  xxxxxxxxxxxxxxx para 

dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata. 

III – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a 

Lei Federal 8.666/93, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais 

de Direito. 

PREFEITURA DE XXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE  

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- _____________________________________           

 

2- ______________________________________  
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ANEXO X 

 

MINUTA DE CONTRATO A SER CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E LICITANTE 

VENCEDOR. 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU – 

                                                                       CIGAMVALI 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021  

Minuta de Contrato de Compra 

 

O contrato de compra, que  entre si celebram, de um lad o o 

MUNICÍPIO DE  ,   neste   ato   representado   pelo   Prefeito  o   Senhor  ________  , 

brasileiro, ___________, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a 

empresa,  ______________________________   , com sede em , 

na Rua  .n., neste ato representada por seu  . (qualificação), inscrita no CNPJ sob nº, 

adiante designada simplesmente CONTRATADA, de conformidade com o Pregão Presencial nº 

21/2021 – Registro de Preços, realizado pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 

PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU – CIGAMVALI, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002 e na Lei nº 8.666. de 21 de julho de 1993, com alterações posteriores, especialmente seu artigo 

112 e parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

             O presente contrato tem por objeto a aquisição, da Contratada pelo Contratante, de uma só 

vez ou parceladamente, dos itens descritos no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 02/2021, 

com as estimativas de compra na vigência do Registro de Preços para o CONTRATANTE, os quais 

resultaram adjudicados à CONTRATADA, nos termos de suas propostas, de acordo com a ata de 

julgamento, e que constituem o item (ou itens) número (s) , do aludido Anexo I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

 

Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é 

de conhecimento das partes contratantes: o Edital do Pregão Presencial nº xxxx/2021 – Registro de 

Preços, do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU 

– CIGAMVALI, a (s) Proposta (s) da Contratada, vencedora (s) na aludida licitação, e o resultado do 

Pregão, expresso na respectiva ata de julgamento das propostas. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA. 

 

 O presente contrato terá vigência da data de sua assinatura até um ano, contado da data de fechamento 

do pregão, com o acolhimento da proposta de menor preço. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS. 

 

O prazo de entrega dos produtos contratados será conforme o cronograma de execução. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1.- O pagamento dos itens adquiridos será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, de acordo com as 

especificações da Autorização de Compra, que conterá, dentre outros elementos: 

 

o item e a especificação do produto, previsto no Anexo I do Edital; 

 

a quantificação das unidades de que trata a Autorização; 

 

o valor unitário e o valor total da compra, relativamente a cada item, de acordo com a proposta 

vencedora da CONTRATADA; 

 

o valor total geral da compra objeto da Autorização. 

 

5.2.- O pagamento da compra autorizada será efetuado pela CONTRATANTE em até 20 (vinte) dias 

úteis, contados da formalização do recebimento definitivo dos produtos, efetuada a necessária e prévia 

liquidação da despesa. 

 

5.3.- Observado o critério do empenho prévio, o pagamento será feito mediante Crédito em Conta 

Corrente Bancária, indicada pela CONTRATADA, cabendo ao CONTRATANTE efetuar a 

comprovação devida, por meio idôneo, que identifique a origem do depósito.. 

 

5.4.- No processo de liquidação da despesa oriunda deste contrato, o CONTRATANTE promoverá a 

comunicação aos órgãos fazendários competentes dos valores pagos à CONTRATADA e procederá, 

quando for o caso, às retenções tributárias devidas nos termos da legislação. 

 

5.3 - O município estará sujeito ao pagamento de multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

contrato nos casos em que os valores devidos a empresa contratada não sejam devidamente adimplidos 

na forma acordada. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VEDAÇÃO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 

 

Os valores dos produtos objeto deste contrato são fixos, vedado qualquer tipo de reajuste, sob qualquer 

alegação ou fundamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 

 

               As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da (s) seguinte (s) dotação 

(dotações) orçamentária (s): 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO. 

 

               A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do contrato, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas para participar do Pregão. 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

 

               Para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato, as partes elegem o 
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foro da Comarca do Município __________ (SC), com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

para que produza os efeitos de Direito. 

 

 

(Sede do Município), em.......................................................................... 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

 

 

CPF nº. 

 

 

 

CPF nº. 

 

 


