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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 SESI/SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - SESI/SENAI-DR/TO 

 

Regido pelo REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESI E SENAI, bem 
como pelas normas e condições estabelecidas neste Edital. 

Objeto: 

Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
armazenagem de caixas com documentos do acervo institucional 
existente, a captura de imagens (digitalização full text) dos respectivos 
documentos e a Licença de uso de software de Gerenciamento de 
Unidades Armazenadoras e Arquivos Digitais em atendimento às 
demandas do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, conforme condições e 
especificações constantes neste Edital e seus anexos. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E  
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Data: 18/12/2018 Horário: 9h (horário local) 

Local: 
Sede do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, situado na Quadra 104 Sul, Rua 
SE 03, nº 34 A, Centro, Palmas-TO, CEP 77.020-016. 

Endereço 
para retirada 

do Edital: 

O edital completo deverá ser retirado no site: www.sesi-to.com.br ou 
www.senai-to.com.br. Maiores informações através dos fones: (63) 3229 
5742/ 3229 5732 de segunda a sexta-feira nos horários das 08h às 12h 
e das 14h às 18h ou pelo e-mail: coperli@sistemafieto.com.br. 

 
 
 
 

Pregoeira: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Pregoeira  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.sesi-to.com.br/
http://www.senai-to.com.br/
mailto:coperli@sistemafieto.com.br
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 SESI/SENAI-DR/TO 

Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo de licitação: Menor Preço Global 

Data da realização: 18/12/2018 

Horário previsto para início da sessão: 09h (horário local) 
 
 
 

Local: Sede do SESI e SENAI-DR/TO, situada na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, 
Centro, Palmas-TO, CEP 77.020-016.  

 
01. DO PREÂMBULO 

 
1.1. O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI-DR/TO e o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação – COPERLI tornam público para conhecimento dos interessados, que farão 
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
em sessão pública no endereço: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-TO, 
CEP: 77.020-016, às 09h do dia 18 de dezembro de 2018, regida pelo Regulamento de 
Licitações e Contratos do SESI/SENAI, e pelas condições estabelecidas no presente edital e 
seus anexos. 

 
1.2. Solicitações de esclarecimentos quanto aos termos deste Edital deverão ser 
encaminhados até às 18 horas do dia 13 de dezembro de 2018, através de correspondência 
em papel timbrado da empresa pretensamente licitante, dirigida à Comissão Permanente de 
Licitação (CPL), na sede do SESI/SENAI-DR/TO ou pelo e-mail: 
coperli@sistemafieto.com.br. 
 
02. DO OBJETO 
 
2.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para a prestação de serviços 
de armazenagem de caixas com documentos do acervo institucional existente, a captura de 
imagens (digitalização full text) dos respectivos documentos e a Licença de uso de software 
de Gerenciamento de Unidades Armazenadoras e Arquivos Digitais em atendimento às 
demandas do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, conforme condições, quantidades e 
especificações constantes neste Edital e seus anexos. 
 
2.2. Este edital é composto dos seguintes anexos: 
 
2.2.1. Termo de Referência - Anexo I; 
2.2.2. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e Inexistência de Menores - Anexo II; 
2.2.3. Declaração de Parentesco – Anexo III; 
2.2.4. Modelo Termo de Vistoria – Anexo IV; 
2.2.5. Minuta de Contrato – Anexo V; 
2.2.6. Modelo de Proposta de Preço – ANEXO VI. 
                                                
03. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
licitado nesta licitação, exceto consórcio. 
 

mailto:coperli@sistemafieto.com.br
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3.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:  
 
3.2.1. Apresente-se na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.2.2. Pessoa Jurídica impedida de licitar ou de contratar com o SESI e SENAI, enquanto 
perdurarem os motivos da punição; 
 
3.2.3. Vencedora em licitação anterior que esteja em atraso na entrega, total ou parcial, do 
objeto que lhe foi adjudicado, bem como aquela que, adjudicada nos últimos dois anos, não 
tenha cumprido o contrato, independente de qualquer modalidade de aquisição ou que esteja 
suspensa do direito de contratar com o SESI e SENAI; 
 
3.2.4. Que tenham participação seja a que título for, de dirigentes ou empregados do SESI e 
SENAI; 
  
3.2.5. Pessoas jurídicas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação. 
  
4. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

 
4.1. Deverão ser entregues os seguintes envelopes a Comissão de Licitação: Envelope 01 – 
Proposta Comercial; Envelope 02 – Documentação. Os envelopes “Proposta Comercial” e 
“Documentação” deverão ser indevassáveis, fechados e entregues a Pregoeira, na sessão 
pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados: 

 

Ao SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação – COPERLI 
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-TO, CEP.: 77.020-016. 
Abertura: 18/12/2018 
Horário: 09h 
Razão Social da Licitante:.................................................................. 
CNPJ da Licitante:.............................................................................. 

 
4.2. O SESI-TO e SENAI-TO, não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” 
e “Documentação” que não sejam entregues a Pregoeira designada, no local, data e horário 
definidos no item 4.1.  

 
5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS – ENVELOPE 01 

 
5.1. Os envelopes de propostas comerciais deverão indicar ainda em sua parte externa e 
frontal os seguintes dizeres:  
 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

Ao SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação – COPERLI 
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-TO, CEP.:77.020-016. 
Processo Licitatório: 012/2018 SESI/SENAI-TO 
Abertura: 18/12/2018 
Horário: 09h 
Razão Social da Licitante:................................. 
CNPJ da Licitante:.............................................................................. 

 
5.2. A proposta comercial deverá ser redigida no idioma português, datilografada ou emitida 
através de editor de texto eletrônico, em uma via, sem emendas, borrões, rasuras, entrelinhas, 
salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, 
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prejuízo ao SESI/SENAI ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, sendo a 
última página assinada pelo representante legal da empresa, e deverão conter: 
 
5.2.1. Nome, número do CNPJ, endereço completo, telefone/fax e endereço eletrônico se 
houver;  
 
5.2.2. Número deste instrumento convocatório; 
 
5.2.3. Cotação de preço unitário e total para cada item, e valor global da proposta, de acordo 
com o Termo de Referência – anexo I e Modelo de Proposta – Anexo VI deste Edital, expressa 
em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas decimais, sendo o 
valor global da proposta, também por extenso; 
 
5.2.4. Declaração expressa de que os preços incluem todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação, sob pena de 
desclassificação; 
 
5.2.5. Prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data 
marcada para a abertura da sessão; 

 
5.2.5.1. Caso a licitante não informe a validade da proposta, será considerado que foi 
estabelecido o prazo de validade exigida neste Edital. 
 
5.2.6. Prazo e condições de pagamento conforme estabelecido neste edital; 
 
5.2.7. A proposta de preço deverá ser apresentada contendo todas as especificações com 
detalhamento claro e preciso do objeto, sob pena de desclassificação. 
 
5.2.8. A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preço o Termo de 
Vistoria, conforme Anexo IV.  
 
5.2.8.1. A licitante que optar por não realizar a vistoria, não poderá alegar qualquer 
desconhecimento com relação as obrigações contidas na licitação, devendo tal 
informação constar na proposta de preço. 
  
5.3. A licitante declarada vencedora do certame deverá formular proposta realinhada. A 
proposta realinhada deverá ser apresentada em até 02 (dois) dias úteis após o encerramento 
da sessão licitatória, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, desde que 
apresentada às devidas escusas por parte da licitante vencedora. 
 
5.4. A licitante antes de apresentar sua proposta, deverá consultar detidamente às 
especificações do objeto constante no Anexo I de modo a não incorrer em avaliações 
incompletas, erros e omissões que jamais poderão ser alegadas por motivar eventuais 
pretensões de acréscimo de valores ou desistência. 
 
5.5. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas 
condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equívocos ou 
omissões ocorridas nas cotações de preços serão de inteira responsabilidade do proponente, 
não cabendo, no caso de consequente desclassificação decorrente de erro para mais, 
qualquer reclamação, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da prestação 
dos fornecimentos do objeto da presente licitação.  
 
5.6. A falta de data, declaração ref. o subitem 5.2.4 e subitem 5.2.8.1, assinatura e/ou rubrica 
na proposta de preço poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de 
abertura dos envelopes, desde que ele tenha sido devidamente credenciado. 
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06. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02 

 
6.1. Os envelopes de documentação deverão indicar em sua parte externa e frontal os 
seguintes dizeres:  
 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Ao SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação – COPERLI 
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-TO, CEP.: 77.020-
016. 
Processo Licitatório: 012/2018 SESI/SENAI-TO 
Abertura: 18/12/2018 
Horário: 09h 
Razão Social da Licitante:................................. 
CNPJ da Licitante:.............................................................................. 

 
6.2. As licitantes deverão juntar ao envelope II, os documentos solicitados a seguir, 
observando os seguintes aspectos: 
 
I - Estar vigentes, sendo que aqueles nos quais a validade não estiver expressa pelos órgãos 
emitentes deverão ser apresentados com data de expedição não superior a 60 (sessenta) 
dias; 
 
II - Ser entregues, em original ou cópia autenticada por cartório competente;  
 
III- Os documentos quando obtidos pela internet, serão considerados válidos, cabendo, 
entretanto, ao Colegiado Julgador, proceder à devida consulta nos respectivos endereços 
eletrônicos a fim de ratificar os documentos apresentados; 
 
IV- Os documentos de habilitação ficarão anexados ao processo de licitação, sendo vedada 
sua retirada ou substituição; 
 
V - A CPL não exigirá, na fase de habilitação, nova cópia de documentos que tenham sido 
necessários e devidamente apresentados no momento do credenciamento; 
 
VI – Somente serão aceitos os documentos em perfeitas condições de legibilidade. 
 
6.2.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
6.2.1.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com suas respectivas 
alterações ou Consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, bem como de todas as suas alterações ou da consolidação respectiva. 
 
6.2.2. REGULARIDADE FISCAL 
 
6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas, por meio da 
apresentação do Cartão do CGC/CNPJ; 

 
6.2.2.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
licitante, na forma da lei;  

 
6.2.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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6.2.2.4. Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, inclusive de Contribuições Previdenciárias - INSS, sendo válido simples cópia 
reprográfica de consulta na Internet, obtida no endereço www.receita.fazenda.gov.br que 
comprove a inexistência de débito; 
 
6.2.2.5. Prova de Regularidade com o FGTS, através do Certificado de Regularidade do FGTS 
expedido pela Caixa Econômica Federal, sendo válido simples cópia reprográfica de consulta 
na Internet no endereço www.caixa.gov.br, que prove a inexistência de débito, seja Negativa 
ou Positiva com Efeitos de Negativa, desde que sob o abrigo do art. 206 do Código Tributário 
Nacional. 
 
6.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
6.2.3.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
sede da pessoa jurídica em original ou cópia autenticada. 
 
6.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.2.4.1. Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado do emitente que 
comprove ter a licitante executado de maneira satisfatória, serviço de guarda documental, 
compatível com os serviços ora licitados, inclusive em relação ao software utilizado na 
execução dos serviços, em original ou cópia autenticada. O atestado deverá ser datado, 
assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta do contratante e 
do fornecedor, conforme segue: 
 

a) Nome, CNPJ e endereço do emitente do atestado; 
b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e 
c) Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). 

 
6.2.4.1.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, realizar diligências 
a fim de verificar a veracidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) no 
presente certame. 

 
6.2.5. DECLARAÇÃO 
 
6.2.5.1. Declaração em papel timbrado da licitante de Inexistência de Fato Impeditivo e 
Inexistência de Menores, nos termos do ANEXO II deste edital de licitação. 
 
6.2.5.2. Declaração de Relação de Parentesco, em papel timbrado da licitante, nos termos do 
ANEXO III deste edital de licitação. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 

                          
7.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar-se, através de um 
representante legal mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou 
particular, em original ou cópia autenticada por cartório, atribuindo-lhe poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os demais atos relativos ao certame, fora 
dos envelopes. 

 
7.1.1. Quando apresentada procuração particular, esta deverá ser com reconhecimento 
de firma em cartório, deverá ser anexada cópia do estatuto ou contrato social em cópia 
autenticada. 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/


 

7 

 

7.1.2. Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser 
apresentado cópia autenticada por cartório do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 
no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações. 
 
7.1.3. Todos os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou de 
documento consolidado. 

 
7.1.4. No ato do credenciamento, o representante legal deverá apresentar a Comissão de 
Licitação documento de identificação com foto. 
 
7.2. Em se tratando de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 
comprovação desta condição, será efetuada mediante a apresentação de Certidão expedida 
pela Junta Comercial, emitida no ano em vigência, sob pena de não aplicação dos efeitos 
da Lei Complementar nº 123/2006, ou mediante apresentação de Declaração de 
enquadramento como ME/EPP, com data atual, declarando que desejam usufruir dos 
benefícios previstos na lei, fora dos envelopes. 
 
7.3. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes, a Pregoeira não mais aceitará novos proponentes, dando início ao 
recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documentação. 
 
7.4. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma 
licitante. 
 
7.5. Fica assegurado às licitantes, mediante juntada dos documentos previstos neste item, 
a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo. 
 
7.6. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-à que tenha 
renunciado ao direito de oferecer lance e recorrer dos atos da Pregoeira. 
 
7.7. Os documentos relativos ao credenciamento, quando não apresentados em 
originais, deverão ser apresentados através de cópias autenticadas em Cartório. 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
8.1. Após o credenciamento, os envelopes de todos os licitantes serão entregues a Comissão 
de Licitação.  

   
8.2. A Comissão de Licitação procederá primeiramente à abertura do Envelope "I"– Proposta 
de Preço. Os membros da Comissão de Licitação rubricarão todas as folhas da proposta, e 
os representantes credenciados serão convidados a fazerem o mesmo.  
  
8.3. Após a verificação das Propostas de Preços (Envelope I) das empresas licitantes, a 
Pregoeira poderá encaminhar as propostas de preços para análise e emissão de Parecer 
Técnico do Departamento Requisitante, podendo a critério da Comissão, suspender a sessão, 
sendo os licitantes convocados na sessão ou posteriormente para a continuidade do certame. 
O não comparecimento da empresa na sessão de continuidade acarreta a sua impossibilidade 
de ofertar lances, permanecendo o valor da proposta como última oferta. 
 
8.4. Após análise Técnica será comunicado aos participantes quais serão aquelas que 
continuaram na fase de lances. Serão classificadas para a fase dos lances verbais as 
propostas que atenderem às exigências de apresentação da Proposta de Preço e não 
apresentarem diferença superior a 15% (quinze por cento) do Menor Preço proposto.  
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8.5. Quando não forem classificadas no mínimo 03 (três) propostas na forma definida no item 
anterior, serão classificadas, sempre que atenderem as demais condições definidas neste 
instrumento convocatório, a de Menor Preço e as 02 (duas) melhores propostas 
subsequentes. 
 
8.6. A classificação de apenas 02 (duas) Propostas de Preços não inviabilizará a realização 
da fase de lances verbais. 
  
8.7. As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 8.4 e 8.5, não integrarem a 
lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas automaticamente 
desclassificadas do certame. 
  
8.8. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração 
à própria Comissão de Licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado de 
imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 
  
8.9. A CPL analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, 
para tanto, suspender a sessão pública. 
  
8.10. Da decisão da CPL relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 
  
8.11. Após a classificação das propostas, terá início a fase de apresentação de lances 
verbais. 
  
8.12. A Pregoeira realizará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta de maior 
preço classificada a fazer o seu lance, e, em seguida, os demais classificados na ordem 
decrescente de preço. 
  
8.13. Havendo lance, a Pregoeira realizará uma nova rodada, começando pelo autor da última 
proposta de maior preço, e assim sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja 
mais lance e se obtenha, em definitivo, a proposta de menor preço. 
  
8.14. Só serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido. 
 
8.15. A licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedida de participar de 
nova rodada, caso ela ocorra. 
  
8.16. Havendo ausência de lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as 
propostas escritas de preço classificadas para esta fase. 
  
8.17. A Pregoeira após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará as propostas 
em ordem crescente de menor preço. 
  
8.18. Será classificada como primeira colocada do certame a licitante que atender as 
condições do edital e apresentar o menor preço global. As demais licitantes, que atenderem 
as exigências de apresentação da Proposta de Preço, serão classificadas em ordem 
crescente. 
  
8.19. Ocorrendo lances verbais, a licitante vencedora deverá apresentar, em até 02 
(dois) dias úteis seguintes à sessão que declarou a empresa vencedora, a Proposta de 
Preço Definitiva. 
  
8.20. Após a classificação da Proposta de Preço, a CPL procederá à abertura dos 
Documentos de Habilitação (Envelope II) exclusivamente da licitante classificada como 
primeira colocada. 
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8.21. Se entender necessário, a CPL poderá suspender a sessão para exame dos 
documentos de habilitação, sendo que a sua decisão deverá ser lavrada em Ata própria e 
divulgada às licitantes participantes diretamente, ou por publicação numa das formas 
previstas no § 1º do art. 5º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI, ou 
ainda por qualquer outro meio formal.  
 
8.22. Após esta divulgação todas as licitantes participantes do certame serão consideradas 
intimadas da decisão, iniciando-se a partir desta data o prazo recursal. 
  
8.23. Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, a comissão deverá negociar 
o preço com as empresas classificadas remanescentes, e proceder-se-á à abertura do 
envelope de habilitação da licitante classificada com o menor preço.   
 
9. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE 

 
9.1. Encerrada a etapa de lances, classificando-se em primeiro lugar uma empresa de 
grande ou médio porte, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 
nº 123/06, conforme segue: 

 
9.1.1. Identificar-se-ão as propostas ofertadas por microempresas ou empresas de pequeno 
porte que se encontrem até 5% (cinco por cento) superiores à primeira classificada. 
 
9.1.2.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, enquadrada no 
subitem 9.1.1 e que declarou que deseja usufruir do direito de preferência, poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo de 05 (cinco) 
minutos após convocada para apresentar sua proposta, situação em que passará à condição 
de primeira colocada. 
 
9.1.3.  No caso de empate dos valores apresentados pelas microempresas e/ou empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 2º do artigo 44 da Lei 
Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
9.1.4. Na hipótese da não contratação nos termos do disposto no Artigo 45 da Lei 
Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 

 
9.1.5. O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando 
após a fase de lances a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
 
9.1.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas 
e empresas de pequeno porte terão prazo, quando solicitado, de 05 (cinco) dias úteis 
conforme Lei Complementar nº 147/2014, após declarada vencedora, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
9.1.7. O benefício do subitem 9.1.6, não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno 
porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

 
9.1.8. A empresa que desejar usufruir do prazo previsto no §1º, art. 43 da Lei Complementar 
nº 123/06 para regularização da documentação fiscal, deverá manifestar o interesse a 
Pregoeira no momento da sessão. 



 

10 

 

 
9.1.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará inabilitação da 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
10. DO JULGAMENTO 

 
10.1. Para o efeito do julgamento das propostas levar-se-á em conta o interesse do SESI-
DR/TO e SENAI-DR/TO, e o MENOR PREÇO GLOBAL.  
 
10.2. Para fins de julgamento a Comissão Permanente de Licitação desclassificará as 
propostas que apresentarem preços excessivos ou inexequíveis, aplicando o seguinte critério 
de aceitabilidade de preços:  
 
10.2.1. Inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, 
quando o licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se 
não comprovado, será desclassificado; 
  
10.2.2. Preços manifestamente excessivos, quando ultrapassarem o valor do preço médio de 
mercado obtido através da média de preços consultados.  
 
11. DOS RECURSOS 

 
11.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital em até 02 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para recebimento das propostas, dirigidos a CPL, por escrito. 
 
11.2. Os recursos contra as fases de julgamento das propostas de preços e dos documentos 
de habilitação somente serão aceitos em um único momento, ou seja, na divulgação do 
resultado final do certame, dirigidos a CPL, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 
contar da intimação da decisão, pela licitante que se julgar prejudicada. 
 
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso implicará 
decadência e preclusão desse direito da licitante, devendo a Pregoeira encaminhar o 
processo para homologação e adjudicação, a ser feita pela autoridade superior. 
 
11.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da comunicação da interposição do recurso. 
 
11.5. Impugnado ou não o recurso, a CPL o apreciará, podendo, se necessário, realizar 
instrução complementar e encaminhará o processo à autoridade superior para julgamento. 
 
11.6. Os recursos interpostos serão julgados pela autoridade competente, cujo resultado será 
comunicado formalmente a todas as licitantes. 
 
11.7. A licitante que ingressar com recurso meramente protelatório, com o intuito de retardar 
o procedimento licitatório, ficará sujeita às penalidades previstas em lei, bem como à pena de 
suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO 
pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
11.8. Não serão reconhecidas(os) as(os) impugnações/recursos cuja petição tenha sido 
apresentada fora do prazo e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no 
processo para responder pela empresa. 
 
11.8.1. Também não reconhecidas às petições que tenham sido encaminhadas por E-mail. 
 
11.9. O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos 
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insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.10. É facultado a qualquer licitante, formular impugnações ou protestos, por escrito, 
devidamente registrados na ata dos trabalhos, em relação a qualquer dos demais licitantes, 
ou ao transcurso da licitação. Entretanto, qualquer conduta caracterizada como prejudicial ao 
bom andamento do certame licitatório, poderá ser considerada como incursa no preceito do 
artigo 335, do Código Penal, objetivando responsabilizar aquela licitante que assim der causa 
a tal. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
12.1. Inexistindo manifestação recursal, será adjudicado o objeto da licitação a licitante 
vencedora, com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

 
12.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará 
e homologará o procedimento licitatório. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
13.1. A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das propostas 
sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor de sua 
proposta escrita, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão de Licitação. 
 
13.2. A multa será descontada dos pagamentos a que a licitante vencedora fizer jus ou 
recolhida diretamente a tesouraria do SESI-TO e SENAI-TO, no prazo máximo de 15 dias 
corridos, contados da data de sua comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobradas 
judicialmente. 

 
13.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato o SESI-TO e SENAI-TO poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Rescisão; 
d) Suspensão do direito de licitar com o SESI-TO e SENAI-TO por período de até 02 

(dois) anos.  
 

13.4. O atraso no prazo da execução do objeto implicará, a cada ocorrência, multa 
correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do 
contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) desse valor. 

 
13.5. Na hipótese mencionada no subitem anterior, o atraso injustificado por período superior 
a 20 dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, sendo que após o 20º dia de 
atraso, o SESI-TO e SENAI-TO terá direito de recusar a execução ou entrega da contratação, 
de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicada a perda de 
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste edital, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
 
13.6. Ocorrido à rescisão por motivo retrocitado, os contratantes poderão contratar o 
remanescente mediante dispensa de licitação com fulcro no art. 9º XVII do RLC do SESI-TO 
e SENAI-TO, observando a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições 
oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para a prestação do serviço. 
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13.7. Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, 
poderão elas serem compensadas, por ocasião dos pagamentos devidos ao Contratado, nos 
termos dos artigos 368 e 380 do Código Civil. 
 
13.8. Na imposição de compensação, nos termos do item anterior ou, inexistindo pagamento 
vincendo a ser realizado pelos contratantes, ou, ainda sendo este insuficiente para possibilitar 
a compensação de valores, a contratada será notificada a recolher a importância 
remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da data do 
recebimento, pela contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da 
penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis ou cobradas judicialmente.  
 
13.9. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, a aceitação da justificativa ficará a critério dos Contratantes. 

 
13.10. Sempre que não houver prejuízo para os contratantes, as penalidades impostas 
poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, ao seu critério. 

 
13.11. Caso a contratada descumpra as cláusulas desse instrumento poderá ser suspenso o 
direito de licitar com o SESI-TO e SENAI-TO por até dois anos. 

 
13.12. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 
defesa por parte da Contratada, na forma da lei. 
 
14. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES  

 
14.1. A suspensão de participar em licitação e contratar com o SESI-TO e SENAI-TO, poderão 
ser aplicadas cumulativamente àqueles que: 

 
14.1.1. Retardarem a execução do Pregão; 

 
14.1.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com o SESI-TO e SENAI-TO; 

 
14.1.3. Apresentarem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 
15. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 
15.1. O SESI-TO por despacho do seu Superintendente e o SENAI-TO por despacho de sua 
Diretora Regional, observadas as razões de conveniência e oportunidade devidamente 
justificadas, poderá anular ou revogar total ou parcialmente a qualquer momento a presente 
licitação, dando ciência aos interessados, antes da assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho 
fundamentado. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1. A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante pleno conhecimento 
e aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
16.2. As dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação, com 
aplicação das disposições previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI-TO 
e SENAI-TO, que determinará sempre o prosseguimento do Certame quando as questões 
que tiverem sido objeto de esclarecimento não configurarem prejuízo para o SESI e SENAI e 
às licitantes. 
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16.3. Poderá a Comissão Permanente de Licitação no interesse da Administração, durante a 
realização da sessão de abertura, relevar omissões puramente formais, desde que não 
comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação e que possam ser sanadas, no 
prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação, e ainda que não infrinjam o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

 
16.4. É vedado a licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do 
Pregão. 

 
16.5. A licitante adjudicada como vencedora do certame será convocada dentro do prazo de 
validade da sua proposta de preço, para no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
de convocação, assinar o instrumento contratual. O prazo para assinatura poderá ser 
prorrogado, por igual período, desde que solicitado por escrito pela adjudicatária durante seu 
transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pelo SESI/SENAI. 
  
16.6. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro 
do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá 
acarretar ao licitante as seguintes penalidades:  
 

a) Perda do direito à contratação; 
b) Multa; 
c) Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI/SENAI, por prazo de 

até 02 anos, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento 
convocatório. 

16.7. Os preços permanecerão invariáveis pelo período de vigência do contrato, salvo se 
houver alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, e será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma 
inequívoca, a modificação da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada. 
 

16.8. Os valores contratados poderão ser atualizados após 12 (doze) meses, com base na 
variação do IGP-M (FGV), deste que os valores estejam compatíveis com aqueles praticados 
no mercado pelas demais prestadoras dos serviços do objeto deste instrumento. 
 

16.9. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento 
licitatório, ou ainda, solicitar esclarecimentos adicionais, que deverão ser satisfeitos no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
16.10. É assegurado ao SESI-TO e SENAI-TO, o direito de revogar e anular a licitação, em 
qualquer fase, conforme artigo 40 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e 
SENAI. 
 
16.11. Os interessados poderão obter maiores informações acerca do presente Edital de 
Licitação, por meio de documento expresso, podendo ser encaminhado pelo E-mail: 
coperli@sistemafieto.com.br ou pelo fone (63) 3229-5742/5732.   
 
Palmas-TO, 04 de dezembro de 2018. 
 

 
KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 

Presidente da CPL/Pregoeira  
SESI/SENAI-DR/TO 

  

mailto:coperli@sistemafieto.com.br
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
01. DO OBJETO 

 
1.1. Constitui objeto do presente termo de referência, a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de armazenagem de caixas com documentos do acervo institucional 
existente, a captura de imagens (digitalização full text) dos respectivos documentos e a 
Licença de uso de software de Gerenciamento de Unidades Armazenadoras e Arquivos 
Digitais (Especificação técnica conforme Anexo I deste Termo de Referência), em 
atendimento às demandas do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO. 
 

02. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. O SESI-DR/TO e o SENAI-DR/TO vêm construindo um processo sistemático de 
modernização de gestão.  
 
2.2. Nos últimos anos têm buscado implantar métodos que venham contribuir com a melhoria 
do seu sistema de gestão.  
 
2.3. Assim sendo, faz se necessária à contratação de empresa especializada em digitalização, 
guarda de documentos, licença de uso de software de gestão de arquivos físicos e digitais, 
gerenciamento de serviços e imagens, desenvolvido em Plataforma Web, com funções 
conforme ao Anexo I deste Termo, com expertise em logística adequada capaz de atender e 
suprir as necessidades do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO referentes às demandas do acervo 
documental existente.  
 
2.4. Referida contratação possibilitará a disponibilização de estruturas físicas para a área fim, 
redução de custos e retrabalhos. 

 
2.5. Desta forma, convém explicitar e destacar os seguintes resultados a serem atingidos por 
meio da contratação: 
 

a) Implantar uma metodologia eficiente de armazenamento, gestão e logística de 
caixas/documentos; 

b) Gerenciar documentos Administrativos e Técnicos, provendo meios mais 
eficientes ao acesso às informações, eliminando, assim, barreiras geográficas; 

c) Facilitar a localização de documentos, promovendo celeridade no acesso às 
informações, propiciando maior agilidade na comunicação entre as unidades; 

d) Otimizar processos de armazenagem de documentos com a implantação de 
Sistema de Gestão de Armazenagem; 

e) Acompanhar e monitorar o acesso das informações proporcionando segurança 
e transparência, eliminando os riscos de acesso não autorizado, extravio e 
fraude de documentos;  

f) Introduzir armazenagem de documentos centralizada liberando espaço físico 
para utilização em atividades fim; 

g) Aumentar a produtividade dos colaboradores. 
 
2.6. A contratação deverá contemplar a totalidade do escopo dos serviços, recomendando-se 
que seja procedida pelo critério de Menor Preço Global, por se tratar de prestação de serviços 
que engloba mais de uma etapa num único objeto, não sendo recomendável e não trazendo 
vantagens ou ganhos ao SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO o fracionamento dos serviços, 
inclusive, por questões de responsabilidades, logística de execução e acompanhamento do 
serviço como um todo.    
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03. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS SERVIÇOS, CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES ESTIMADAS E TABELAS PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS. 

3.1. Prestação de serviços de armazenagem e operacionalização de caixas com documentos 
do acervo institucional existente no SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO. 

 
3.2. Captura de imagens (digitalização full text) de documentos do acervo, cujo volume 
estimado é de cerca de 800.000 (oitocentas mil) imagens, assim como, demais demandas 
geradas no decorrer da execução do contrato. 

 
3.3. Entende-se por documentos qualquer informação registrada em suporte, podendo ser 
documentos textuais, fotografias e outros, devidamente especificados e que possam ser 
armazenados em caixas organizadoras de 0,39 x 0,25 x 0,46 (CxAxP). 

 
3.4. A CONTRATADA deverá realizar a Implantação dos serviços. Entende-se por 
implantação: todos os serviços necessários à transferência do acervo atual do SESI DR/TO e 
o SENAI DR/TO para as dependências do centro de armazenamento e Sistema de Informação 
da CONTRATADA, compreendendo a indexação, transporte e manuseio de caixas de 
documentos. 

 
3.5. A CONTRATADA deverá realizar a Armazenagem dos documentos. Entende-se por 
armazenagem: a guarda e a manutenção de caixas com documentos rastreáveis por sistema 
de gestão de armazenagem. 

 
3.6. A CONTRATADA deverá realizar a Operacionalização dos serviços. Entende-se por 
operacionalização: toda atividade necessária à manutenção do serviço, tais como: 

 
a) Movimentação – Entende-se por manuseio/retirada e a recolocação dos documentos 

nos depósitos da CONTRATADA para livre consulta das CONTRATANTES; 
b) Frete – Entende-se por frete o custo do transporte dos documentos, do depósito da 

CONTRATADA até o estabelecimento dos CONTRATANTES ou dentro da cidade de 
Palmas/TO, e pode ser em caráter normal e emergencial. O prazo de entrega para o 
frete normal será de até 48 (quarenta e oito) horas e para o emergencial é de até 6 
(seis) horas; 

c) Sistema de Gestão de Armazenamento – Entende-se por Sistema de Gestão de 
Armazenamento a ferramenta eletrônica, onde a CONTRATADA realiza o cadastro 
das caixas com documentos e as CONTRATANTES possuem acesso via web; 

d) Fornecimento de Insumos – Entende-se por fornecimento de insumos a 
disponibilização de materiais necessários ao desenvolvimento dos serviços como 
caixas, invólucros, lacres, etiquetas, tubos e etc. 
 

3.7. Estrutura de armazenamento: 
a) A CONTRATADA disponibilizará instalações adequadas para o tratamento técnico e 

para a guarda do acervo documental, garantindo a total segurança e integridade física 
dos documentos, desde a retirada do acervo nas dependências do SESI DR/TO e 
SENAI DR/TO e seu transporte até a custódia. 

b) O imóvel deverá comportar e armazenar todo o estoque documental do SESI DR/TO 
e SENAI DR/TO, considerando o tratado e o não tratado, estando previsto, portanto, 
recursos para todo o acervo. 

c) O piso deverá estar em ótimas condições de uso, ser lavável, do tipo industrial ou 
cerâmico, assim como o telhado deverá estar em perfeitas condições sem apresentar 
problemas como goteiras ou vazamentos, assim como possuir a devida manutenção 
das instalações elétricas e hidráulicas, a fim de evitar danos irreparáveis ao acervo 
institucional. 
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d) O ambiente deverá estar sempre limpo, organizado e livre de ataques de insetos e 
roedores, com o devido controle ambiental periódico e temperatura ideal para o 
armazenamento dos documentos arquivísticos em suporte papel. (no momento da 
vistoria deverá ser apresentado certificado fornecido pela empresa de controle 
ambiental em vigência). 

e) O layout da disposição das estantes de guarda da documentação deve estabelecer 
critérios de ventilação, iluminação e de extinção de incêndio e proteção contra 
radiações solares, com o intuito de preservar os documentos a serem armazenados. 

f) Para a preservação e conservação do acervo, deverão ser evitadas áreas propensas 
às inundações e alagamentos, deslizamentos, subsolos úmidos, proximidades com 
indústrias, usinas químicas, elétricas e nucleares, linhas de alta tensão, entrepostos 
de materiais inflamáveis e explosivos, terminais de tráfego aéreo e terrestre. 

g) As instalações a serem disponibilizadas devem estar situadas em local com vias 
públicas de acesso e/ou circulação asfaltadas ou com calçamento e estar localizada 
no Município de Palmas - Tocantins, distante, no máximo, até 15 (quinze) km do 
edifício sede do SESI DR/TO e SENAI DR/TO. 

h) A CONTRATADA deverá dispor de vigilância patrimonial e operacional, durante 24 
horas, 7 dias por semana, incluindo serviços de nas instalações que abrigam todo o 
acervo e todas as demais que estiverem relacionadas à execução do objeto; (no 
momento da vistoria deverá ser apresentado declaração da empresa de vigilância 
informando que a CONTRATADA atende aos requisitos do edital, assinada e com 
reconhecimento de assinatura em cartório). 

i) Deverá dispor de sistema de controle de acesso às instalações e sistema de alarme 
contra intrusão, além de controle de acessos fora dos horários convencionais. 

j) Deverá dispor de sistema de prevenção de incêndio, em conformidade com as 
especificações exigidas pelo Corpo de Bombeiros de Palmas – Tocantins e de para-
raios, de acordo com as normas vigentes. (no momento da vistoria apresentar atestado 
de vistoria do corpo de bombeiros) 

k) A CONTRATADA disponibilizará um ambiente não inferior a 10m² (dez metros 
quadrados), em área contígua àquela onde estarão sendo processados os 
documentos, para alocar uma base de acompanhamento, gerenciamento e de 
auditoria da Comissão de Fiscalização ou órgãos fiscalizadores externos, indicados 
pelo SESI DR/TO e SENAI DR/TO, equipada com: 1 (uma) mesa de escritório de 
tamanho médio, do tipo retangular; 3 (três) cadeiras; 1 (uma) mesa de reunião redonda 
diâmetro até 1,20 m com 4 (quatro) cadeiras; 2 (duas) tomadas de 220 volts rede 
convencional; 1 (uma) microcomputador (com respectivos acessórios básicos, como 
monitor de vídeo, teclado, mouse, impressora) com acesso à Internet; e 1 (uma) linha 
telefônica com aparelho e permissão para realizar ligações locais e ramais. 

l) As madeiras, eventualmente empregadas na estrutura, telhados, móveis e outros 
elementos, deverão estar tratados contra insetos, principalmente cupins, com o 
objetivo de evitar a contaminação do acervo. 

m) O Serviço SESI DR/TO e SENAI DR/TO, resguarda o direito de efetuar vistoria no local 
da guarda documental em até 15 (quinze) dias após a licitação, observando a todos 
os dispostos e exigências deste termo de referência, como condição para a assinatura 
do contrato. 

n) As imagens deverão ser entregues em formato de PDF pesquisável, ocerizadas (modo 
OCR), em 300 x 300 dpi, preto e branco. Caso o documento não fique legível na 
digitalização poderá ser entregue em escalas de cinza. 

o) As imagens deverão ser inseridas no software de Gestão de gerenciamento de 
imagens, com, pelo menos, seis campos de busca/indexação. 

p) Software de Gerenciamento de imagens: As CONTRATANTES dispõem de um banco 
de imagens de aproximadamente 350 GB, acompanhados de seus índices (6 campos 
indexadores). E a CONTRATADA deverá: 

o Fazer adequações necessárias para o funcionamento do software de 
gerenciamento de imagens; 
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o Criar tipos documentais de acordo com a necessidade de cada tipo 
documental. 

o Fazer Upload de arquivos e seus índices. 
 

3.8. Serviços de captura e processamento de imagens incluem: 
 

3.8.1. Preparação: Fase onde os documentos são preparados para o processo de 
digitalização. É de responsabilidade da CONTRATADA providenciar todo e qualquer material 
necessário a execução dos serviços. Estão incluídas, entre outras atividades, pelo menos as 
seguintes tarefas: 
 

a) Análise qualitativa quanto ao acervo a ser tratado. 
b) Desmontar pastas. 
c) Retirar grampos e demais prendedores. 
d) Eliminar dobraduras, amassados e sujeiras dos documentos. 
e) Recuperar documentos que eventualmente se apresentem danos, desde que 

previamente autorizado. 
f) Montagem dos lotes lógicos para a digitalização de acordo com a análise qualitativa. 
g) Adotar procedimentos de controle e de segurança que impeçam o extravio dos 

documentos, ou extravio de parte dos mesmos, durante todas as atividades previstas.  
h) Remontar pastas dos documentos e encaminhar para arquivamento, mantendo a 

ordem e acondicionamento estipulado. 
i) Fornecer, juntamente com os serviços, relatórios durante a fase de execução, 

identificando detalhadamente os problemas encontrados e possíveis soluções. 
 

3.8.2. Digitalização/Capturar: 
 

a) Configurar e executar o processo de digitalização (definição de parâmetros de cor, 
contraste, resolução, entre outros), podendo sofrer alterações, mediante acordo entre 
as partes. 

b) As imagens digitalizadas deverão passar pelo processo de controle de qualidade, para 
verificar se houve alguma falha durante o processamento, imagens que apresentarem 
qualquer defeito deverão ser novamente digitalizadas, sem custo.  

c) Os documentos deverão ser exibidos como imagem fiel do original em papel, não 
devendo haver nenhuma mudança em seu formato, no tocante a layout da página, 
fontes, tamanhos, formatação (negrito, itálico, etc.), gráficos, fotos e/ou imagens. 

d) Não serão digitalizadas as folhas em branco.  
e) Os campos de indexação deverão ser inseridos de acordo com as seguintes 

informações: nome do documento, tipo do documento, data do documento e assunto. 
f) A quantificação da digitalização será feita pelo número de imagens geradas. 
g) A CONTRATADA deverá disponibilizar controles mensais de todos os documentos 

digitalizados, indexados e armazenados com a respectiva quantidade de páginas e a 
identificação da caixa ou pasta correspondente. 

h) No caso de necessidade de consulta, o documento físico deverá ser disponibilizado 
em até 12h. 

 
3.8.3. Exportação de dados:  

 
a) Após processo de digitalização, processamento dos documentos, indexação e controle 

de qualidade, os mesmos deverão ser armazenados e entregues em software de 
gerenciamento de imagens. 
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TABELA 1 - IMPLANTAÇÃO 

 

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS SERVIÇOS, QUANTIDADES 
ESTIMADAS E TABELA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS: 

 

Item/Descrição Unidade 
Quantidade 
estimada 

anual 

Valor 
Unitário  

Valor 
Total 
Anual 

Estimado 

Transporte inicial  Frete 04 R$ R$ 

Indexação das caixas (até 4 campos) Caixa 2.600 R$ R$ 

TOTAL TABELA 1 R$ 

* Serviços sob demanda.  

TABELA 2 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES E VARIÁVEIS 

 

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS SERVIÇOS, QUANTIDADES 
ESTIMADAS E TABELA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS: 

 

Item/Descrição Unidade 
Quantidade 
Estimada 
Mensal 

Valor 
Unitário  

Valor 
Total 

Mensal 
Estimado 

Guarda de Unidade Armazenadora  Caixa 3.000 R$ R$ 

Busca de documentos – 
programada (até 20 caixas) 

Viagem 5 R$ R$ 

Busca de documentos – urgência 
(até 20 caixas). 

Viagem 2 R$ R$ 

Fornecimento de Unidades 
Armazenadoras que deverão ser 
confeccionadas em papelão sem 
ranhuras, com massa homogênea, 
isento de manchas, cortado em 
molde provido de vincos que 
possibilitem dobras, no formato 
prismático  retangular, com 
dimensões finais 340mm (C) x 130 
mm(L) x 240mm(A) e com furos 
laterais para  ventilação. A dobra 
correspondente à tampa fechará 
apenas uma largura e comprimento 
da caixa, possuindo aba para 
deslizar a completa vedação.  
Incluindo Etiqueta impressa com o 
número em QR Code. 

Un. 10 R$ R$ 

Fornecimento Embalagens 
Plásticas Para Acondicionamento.  

Un. 10 R$ R$ 
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Indexação de Caixas.  Caixa 
Organizadora 

15 R$ R$ 

Serviço de Desalocação de Caixa Un. 10 R$ R$ 

Serviço de Alocação de Caixa Un. 10 R$ R$ 

Digitalização Programada de 
Documentos. 

Imagem 15.000 R$ R$ 

Digitalização de Urgência de 
Documentos. 

Imagem 500 R$ R$ 

Serviço de Indexação de 
documentos (no máximo 6 
campos). 

Imagem 2.000 R$ R$ 

Fornecimento de Lacres 
Numerados. 

Un. 230 R$ R$ 

Localização de Documento Físico Documento 50 R$ R$ 

Localização de Documento Digital Documento 30 R$ R$ 

TOTAL TABELA 2 MENSAL R$ 

TOTAL TABELA 2 ANUAL R$ 

* Serviços estimados podendo haver variações.  

TABELA 3 – SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 

 

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS SERVIÇOS, QUANTIDADES 
ESTIMADAS E TABELA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS. 

 

Item/Descrição Unidade 
Quantidade 
Estimada 

Anual  

Valor 
Unitário  

Valor 
Total 

Estimado 
Anual 

1. Licença de uso de 
software de 
Gerenciamento de 
Unidades Armazenadoras 
e Arquivos Digitais, 
contemplando atualização 
e manutenção do software 
durante todo o período da 
contratação 
(Especificação técnica 
conforme Anexo I do 
Termo de Referência). 

2. Incluindo: 
3. Serviço de implantação  
4. Serviço de criação de 

Tipos Documentais (10 
tipos) 

5. Treinamento e 
Capacitação (10 
homem/hora) 

 

 

 

 

Licença de 
Uso 

 

 

 

 

02  

R$ R$ 
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6. Serviço de Criação de 
Scritp de migração 

7. Serviço de migração de 
imagens digitalizadas e 
seus índices – 
aproximadamente 
1.329.522 imagens 

8. Serviço de Criação de 
Script de backup 

TOTAL TABELA 3 ANUAL 
R$ 

* Valores pagos após homologação dos serviços 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (TOTAL TABELAS 1 + 2 + 3): R$ 

3.9. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS 

 Licença de Uso de Software de gestão de arquivos físicos e digitais, gerenciamento de 
serviços e imagens, desenvolvido em Plataforma Web com as seguintes funções: 

 Função de Localidade - Possuir módulo específico para a criação e gerenciamento de 
locais de armazenamento;  

 Módulo Organizador - Possuir módulo específico para a criação e gerenciamento de 
módulos organizadores de armazenamento; 

 Containers - Possuir módulo específico para a criação e gerenciamento de container 
de armazenamento;  

 Tipos de unidade armazenadora - Possuir módulo específico para a criação e 
gerenciamento de tipos de unidades armazenadoras; Possibilidade de impressão em 
etiqueta com o número da caixa em QR Code; 

 Unidade armazenadora - Possuir módulo específico para gerenciamento de unidades 
armazenadoras;  

 Possuir filtros de busca por: Contrato, Divisão de Contrato, Unidade Armazenadora, 
Descrição, Lacre e Observações. 

 Gestão de Usuários – O sistema deverá possuir módulo de cadastro e liberação de 
acessos conforme autorização do fiscal do contrato; 

 Gestão de Documentos – Deverá possuir acesso as especificações da Unidade 
Armazenadora, bem como, poderes para mudança do número do lacre, inserção de 
imagens e Indexação das mesmas; 

 Gerenciamento de containers – Visualização dos endereçamentos das Unidades 
Armazenadoras;  

 Modulo de Gestão Documental – Solicitações de Serviços - Possuir recurso de 
solicitações de serviços contendo: Data prevista, horário automático da solicitação, 
departamento solicitante, tipo de serviços, campo de informações adicionais;  

 Modulo de Gestão Documental – Gerenciamento de Solicitações; O módulo de 
Gerenciamento de solicitações deverá possibilitar o rastreamento, o monitoramento 
das etapas de atendimento da solicitação, como: 1-registra ter conhecimento da 
solicitação, 2-iniciar análise, 3-concluir análise, 4-executar solicitação, 5-Concluir 
execução, 6-reabrir solicitação, 7-Lançar insumos; No registro da solicitação deverá 
possuir possibilidade de anexar arquivos; Toda solicitação deverá possuir modo 
auditoria, contendo, horário, qual usuário que efetuou a ação, e qual a ação que foi 
realizada;  

 Possuir módulo de temporalidade documental;  
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 Possuir cadastro de tipos documentais;  
 Possuir cadastro de tipos de insumos;  
 Possuir cadastro de tipos de serviços;  
 Possuir cadastro de lotes de documentos;  
 Possuir gerenciamento de equipe de produção; Possibilidade de emitir gráficos de 

produção. 

 Tecnologia Adotada: 

     Linux, distribuição OpenSuSE e Ubuntu em arquitetura 64bits; 
     SGBDR (Sistema Gerenciador de Bancos de Dados Relacional)        
     MySql  ou MariaDB 5.5.33 ou superior; 
     O Banco de dados pode ser instalado independente da aplicação; 
     FrameworkDjango; 
     Super-administrador, administrador, operacional, usuário; 
     WEB, acessada via navegador; 
     Mozilla Firefox e Google Chrome.  

 Integração com equipamentos de digitalização: 

 O software de gestão e arquivos deve ser capaz de se integrar a equipamento de 
digitalização, recebendo informações das imagens digitalizas diretamente do 
equipamento e armazenando-as como campos indexadores." 

 O servidor para instalação do software deverá ser fornecido pelas 
CONTRATANTES. 

 A CONTRATADA deverá criar rotinas de backup na estrutura física do SESI DR/TO 
e SENAI DR/TO. 

04. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
4.1 O critério utilizado para julgamento das propostas será o de Menor Preço Global.  
 

05. DA HABILITAÇÃO 
 
5.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados conforme previsto no edital de 
licitação.  
 

06. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
6.1. Os documentos de qualificação técnica deverão ser apresentados conforme previsto no 
edital de licitação.  
 
07. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E INICIO DA EXECUÇÃO 

 
7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado ou renovado por meio de Termo Aditivo, a critério das partes, até os 
limites legais. 

7.2. A execução dos serviços iniciará em no máximo 02 (dois) dias úteis a partir da assinatura 
do contrato. 
 

08. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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8.1. Os preços permanecerão invariáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
 
8.2. Caso haja prorrogação ou renovação do contrato, após 12 (doze) meses, por meio de 
Termo Aditivo, mediante a observância dos prazos/limites legais constantes do Regulamento 
de Licitações e Contratos do Sistema "S", os valores contratados poderão ser atualizados, de 
acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio 
Vargas). 

 
8.3. Caso este índice deixe de ser calculado ou deixe de representar a variação efetiva dos 
preços no Brasil, as Partes poderão estabelecer outro, de comum acordo. 
 

9. PRAZO DE ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 
 
9.1. A licitante adjudicada como vencedora do certame será convocada dentro do prazo de 
validade da sua proposta de preço, para no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
de convocação, assinar o instrumento contratual. O prazo para assinatura poderá ser 
prorrogado, por igual período, desde que solicitado por escrito pela adjudicatária durante seu 
transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pelo SESI/SENAI. 
  
9.2. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro 
do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá 
acarretar ao licitante as seguintes penalidades:  
 

b) Perda do direito à contratação; 
c) Multa; 
d) Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI/SENAI, por prazo de até 02 

anos, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento convocatório. 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das dotações 
orçamentárias, conforme segue: 

SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL TOCANTINS 

  
UNIDADE CENTRO 

29.01.11 UNIAD-UNIDADE ADMINISTRATIVA 4.01.01.03.02.01-GESTÃO DE 
INFORMAÇÃO E 
DOCUMENTAÇÃO 

Conta: 3.1.01.06.20.002 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PJ. 

SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL TOCANTINS 

  
UNIDADE CENTRO 

29.01.11 UNIAD-UNIDADE ADMINISTRATIVA 4.01.01.03.02.01-GESTÃO DE 
INFORMAÇÃO E 
DOCUMENTAÇÃO 

Conta: 3.1.01.06.20.002 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PJ. 

 
 

11. DO LOCAL PARA ONDE OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS 
 

11.1 Os serviços objeto deste termo deverão ser prestados ao SESI DR/TO e SENAI 
DR/TO. Endereço da sede dos CONTRATANTES: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34-A – 
Edifício Armando Monteiro Neto, Palmas – TO. 
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11.2 Almeja-se que a CONTRATADA preste os serviços objeto deste termo aos 
CONTRATANTES prioritariamente na cidade de Palmas/TO, em razão da sede dos 
CONTRATANTES ser situada na cidade de Palmas/TO.  

12. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

12.1. Os CONTRATANTES emitirão pedido de compra e o encaminhará à CONTRATADA 
para emissão da nota fiscal correspondente. 
 
12.2. Após o recebimento do pedido de compra, a CONTRATADA deverá emitir as 
FATURAS/NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO do dia 01 ao dia 20 (vinte) do mês e os 
pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e 
mediante o atendimento das condições a seguir. 

 
12.3. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá executar os serviços objeto deste 
termo e: Quanto aos serviços constantes das tabelas 1 e 2, a CONTRATADA deverá entregar 
relatório técnico mensal das atividades executadas com o devido aceite dos 
CONTRATANTES. Quanto aos serviços constantes da tabela 3, (SERVIÇOS DE 
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE), a CONTRATADA somente receberá os pagamentos, 
após a homologação dos serviços. 

 
12.4. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário em conta corrente em 
nome da CONTRATADA após a execução dos serviços, em conformidade com as 
prerrogativas deste Termo e mediante a apresentação dos documentos constantes do item a 
seguir. 
 
12.5. A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento, os seguintes 
documentos, em vigência na data do pagamento da nota fiscal: 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS; 
b) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS (CRF) EMITIDO PELA 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PARA PESSOA JURÍDICA. 

12.6. A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à execução dos 
serviços contratados as mesmas condições de habilitação exigidas neste termo. 
 
12.7. Constatando-se a perda da regularidade fiscal no curso da execução do contrato, a 
CONTRATADA será notificada por escrito, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis regularizar 
sua situação, ou apresentar defesa. 
 
12.8. O prazo constante do item anterior poderá ser prorrogado a critério do SESI-DR/TO e 
SENAI-DR/TO. 
 
12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, os 
CONTRATANTES adotarão as medidas necessárias à Rescisão Contratual, nos autos do 
processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. 
 
12.10. Não haverá, sobre hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
12.11.  A emissão das notas fiscais devem ser uma para cada pedido confirmado, 
obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira dos 
CONTRATANTES. 
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13. DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO  
 
13.1 A contratação não gera para o SESI – DR / TO e SENAI – DR / TO, qualquer vínculo 
de natureza trabalhista ou previdenciária em referência aos empregados prepostos da 
CONTRATADA, respondendo exclusivamente a empresa contratada por toda e qualquer ação 
trabalhista e/ou indenizatória por eles propostas, bem como pelo resultado delas. 
 

14. DADOS PARA FATURAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 

14.1. As notas fiscais de SERVIÇO deverão ser faturadas em conformidade com o pedido de 
compra, em nome do SESI – DR / TO e SENAI – DR / TO, uma vez que haverá rateio de 
pagamento. 

14.2. A CONTRATADA emitirá notas fiscais separadas para cada entidade efetuar seu 
pagamento, sendo: 
 

 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE CAIXAS ORGANIZADORAS E LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE: 
 

 50% SESI – DR / TO e 50% SENAI – DR / TO. 
 

 REFERENTE À DEMANDA DE DOCUMENTOS MENSAIS, CONFORME LISTAGEM 
EXEMPLIFICATIVA ABAIXO, CADA CASA SERÁ RESPONSÁVEL POR SUA 
DEMANDA, QUAL SEJA: 
 

 Busca de documentos – programada (até 20 caixas) 

 Busca de documentos – urgência (até 20 caixas). 

 Fornecimento de Unidades Armazenadoras que deverão ser confeccionadas 
em papelão sem ranhuras, com massa homogênea, isento de manchas, 
cortado em molde provido de vincos que possibilitem dobras, no formato 
prismático  retangular, com dimensões finais 340mm (C) x 130 mm(L) x 
240mm(A) e com furos laterais para  ventilação. A dobra correspondente à 
tampa fechará apenas uma largura e comprimento da caixa, possuindo aba 
para deslizar a completa vedação.  Incluindo Etiqueta impressa com o número 
em QR Code. 

 Fornecimento Embalagens Plásticas Para Acondicionamento.  

 Indexação de Caixas.  

 Serviço de Desalocação de Caixa 

 Serviço de Alocação de Caixa 

 Digitalização Programada de Documentos. 

 Digitalização de Urgência de Documentos. 

 Serviço de Indexação de documentos (no máximo 6 campos). 
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 Fornecimento de Lacres Numerados. 

 

14.3. Dados para faturamento das notas fiscais:  
 

 Serviço Social da Indústria – SESI-DR/TO. Endereço: Quadra 104 Sul, Rua SE 
03, Lote 34-A, Edifício Armando Monteiro Neto, Palmas - TO, CNPJ nº 
03.777.433/0001-46. 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI-DR/TO. Endereço: Quadra 
104 Sul, Rua SE 03, Lote 34-A, Edifício Armando Monteiro Neto, Palmas - TO, 
CNPJ nº 03.777.465/0001-41. 

15. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. Os CONTRATANTES deverão realizar o acompanhamento, o controle e a avaliação da 
execução dos serviços, bem como impedir a execução do mesmo caso venha a constatar 
irregularidades por parte da CONTRATADA. 
 
15.2. A Gestão do contrato será de responsabilidade da Gerente da UNIAD, Sra. Maria do 
Socorro Lira Cardoso, devendo fazer assessorar-se pelo Gerente da Unidade de Tecnologia 
da Informação - UNITI, Sr. Williams Macedo de Souza e a fiscalização será de 
responsabilidade da colaboradora Lilian Bernardes de Castro – Responsável pelo Arquivo 
permanente / UNIAD. 
 
15.3. A fiscal deverá zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as 
obrigações assumidas por parte da CONTRATADA. 

 
15.4. A fiscal do contrato deverá comunicar a Gestora qualquer problema que venha 
acontecer durante a entrega e execução dos serviços contratados, com vista ao alinhamento 
cabível sem prejuízo para as partes. 
 
15.5. A fiscal incumbirá o acompanhamento da entrega e execução dos serviços, 
determinando à CONTRATADA as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento 
do respectivo contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações constatadas, comunicando 
as mesmas ao gestor. 

 
15.6. A fiscal caberá atestar a(s) nota(s) fiscal (is), após o recebimento e conferências dos 
serviços entregues. 

 
15.7. O acompanhamento e recebimento dos serviços contratados ficarão a cargo da Fiscal. 

 
15.8. Os casos não abordados serão definidos pela Fiscal e pela Gestora, de maneira a 
manter o padrão de qualidade previsto para os serviços contratados. 

 
16. DA CONFIDENCIABILIDADE 

 
16.1. A CONTRATADA, por si, seus sócios, empregados e prestadores de serviço, obrigam-
se a manter sigilo e confidencialidade sobre quaisquer dados, materiais, documentos, 
especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos dos CONTRATANTES, 
de seus clientes e contraentes de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a 
lhe ser confiado em razão deste contrato, isto é, sobre os resultados / informações geradas 
durante a prestação dos serviços objeto deste termo, bem como após, não podendo, sob 
qualquer pretexto divulgar, revelar, reproduzir ou deles dar conhecimento a terceiros 
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estranhos a esta contratação, sob as penas da Lei, a menos que haja consentimento, prévio 
e por escrito, por parte dos CONTRATANTES 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES 

 
17.1. Compete aos Contratantes: 
 

 Fornecer informações, dados e elementos necessários ao pleno conhecimento, pela 
CONTRATADA, das especificações e características dos serviços a ela contratado; 

 Oferecer meios de acesso aos funcionários da CONTRATADA quando da solicitação 
de serviços que requeiram visita ou execução de serviços nas dependências do SESI 
DR/TO e SENAI DR/TO; 

 Disponibilizar local, mobiliário, ponto de energia, internet e demais instalações e 
equipamentos em quantitativo suficiente ao número de pessoas, em caso de 
solicitações de execução de prestação de serviços no ambiente do SESI DR/TO e 
SENAI DR/TO; 

 Informar a CONTRATADA e manter atualizada, listagem de colaboradores que terão 
acesso ao Sistema de Gerenciamento, e os que estão aptos e autorizados a 
solicitarem serviços; 

 Se eximir de guardar nas caixas materiais perigosos ou que constituíam infração à 
legislação em vigor, bem como conteúdos que possam causar qualquer prejuízo de 
qualquer natureza a CONTRATADA e seus funcionários; 

 Neste ato, o SESI DR/TO e SENAI DR/TO desoneram expressamente a 
CONTRATADA de toda responsabilidade e/ou consequência pelo conteúdo das caixas 
confiadas em depósito, obrigando-se o SESI DR/TO e SENAI DR/TO desde já 
ressarcir a CONTRATADA de todo e qualquer dano causado pelo referido conteúdo; 

 Conferir a documentação no momento da coleta e da entrega, e mediante 
comprovação do ato emitir instrumento hábil firmado pelas partes; 

 As caixas deverão ser entregues à CONTRATADA somente após a realização do 
protocolo no software de gerenciamento de serviços, que deverá ser disponibilizado 
através de uma plataforma web. 

 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme previsto neste termo de referência; 

 Cumprir rigorosamente todos os itens deste termo de referência. 
 

17.2. Compete à Contratada: 

 Zelar e conservar os documentos que lhe forem confiados em ambiente e 
acondicionamento próprios devendo restituir os documentos, ao final do contrato, da 
mesma forma que recebeu; 

 Manter sigilo absoluto (Termo de Confidencialidade e Sigilo) sobre todas as 
informações coletadas nos documentos do SESI DR/TO e SENAI DR/TO, prestando 
serviços alicerçados em padrões éticos e profissionais;  

 As Caixas que forem entregues à CONTRATADA na forma lacrada, só deverão serem 
abertas por representante das CONTRATANTES ou mediante autorização expressa 
através de documentos de autorização datado e assinado acompanhado de chamado 
de serviços realizado no software de solicitações; 

 Sujeitar-se à fiscalização do SESI DR/TO e SENAI DR/TO, no que se refere ao 
desenvolvimento das atividades inerentes a este termo; 

 Atender as solicitações de serviços expressamente encaminhadas pelo SESI DR/TO 
e SENAI DR/TO de conformidade com o solicitado, no prazo acordado entre as partes, 
ou previstos neste contrato; 

 Ofertar acesso às caixas/documentos custodiados, de segunda à sexta-feira, 
das 9h às 18h. Excepcionalmente o SESI DR/TO e SENAI DR/TO poderá utilizar 
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os serviços previstos no presente termo, aos sábados, domingos e feriados 
mediante solicitação prévia em três dias úteis e com concordância da 
CONTRATADA; 

 Disponibilizar profissionais – devidamente qualificados, identificados e uniformizados 
– bem como materiais e equipamentos necessários para a execução da demanda 
acordada neste termo de referência; 

 Arcar com todos os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciárias e trabalhistas que 
venham a decorrer da prestação dos serviços, inclusive quanto a eventual criação de 
novos encargos; 

 Determinar que seus empregados utilizem identificação visível; 

 Os empregados deverão se apresentar ao serviço uniformizados, portando crachá de 
identificação e todos EPIs (equipamento de proteção individual) necessários para a 
execução das tarefas; 

 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus 
empregados, quando nas dependências ou imediações do edifício do SESI DR/TO e 
SENAI DR/TO, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em 
vigor sobre acidentes e segurança do trabalho; 

 Apresentar faturamento mediante relatórios de execução dentro do prazo solicitado; 

 O transporte dos documentos deverá ser realizado por meio de veículos apropriados 
que garantam segurança e integridade dos documentos transportados sem ônus para 
os CONTRATANTES. 

 
18. DA VISTORIA  

18.1. Para efeito de elaboração de PROPOSTA, a LICITANTE poderá inspecionar todos os 
locais, unidades e as instalações, em dias úteis, verificando as condições de armazenamento 
atuais e o estado em que se encontram os documentos, bem como conhecer os Sistemas de 
Informação utilizados pelo SESI DR/TO e SENAI DR/TO e suas estruturas de 
armazenamento, úteis ao provimento das importações de dados e as integrações necessárias 
para a otimização das indexações, lavrando-se posteriormente Termo de Vistoria Prévia. 
 
18.2. A vistoria deverá ser executada por profissionais habilitados e credenciados para 
análise dos documentos e logística. 

 
18.3. O termo de vistoria deverá ser preenchido, conforme modelo constante no Anexo IV 
deste Edital, de que o responsável pela empresa declara ter ciência das especificações e de 
todas as informações necessárias e pertinentes à prestação/execução dos serviços objeto 
deste termo, e de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução 
do mesmo. 

 
18.4. A vistoria deverá ser previamente agendada junto ao SESI DR/TO e SENAI DR/TO 
Sede Palmas/TO com a responsável: Lilian Bernardes de Castro (fiscal), pelo telefone (63) 
3229-5705 ou no endereço: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34-A, Ed. Armando Monteiro 
Neto - Plano Diretor Sul, e poderá ser realizada em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada 
para abertura da licitação.  
 
18.5. A LICITANTE que optar por não realizar a vistoria, não poderá alegar qualquer 
desconhecimento com relação às obrigações contidas na licitação, devendo tal 
informação constar da proposta de preços da licitante. 
 
19. DA DEMONSTRAÇÃO DO SOFTWARE 

 
19.1. A licitante vencedora do certame deverá, em até 3 (três) dias úteis após a sessão que 
a declarou vencedora, fazer uma apresentação, previamente agendada, onde deverá realizar 
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uma demonstração do Software de Gerenciamento, explanando todas as suas 
funcionalidades e também a impressão das etiquetas com QR Code. O software deverá 
atender a todos os requisitos exigidos no edital, conforme Anexo I deste Termo de Referência, 
para que seja emitida a declaração de aceitação do software.  
 
19.2. Caso o software apresentado seja reprovado pela equipe técnica, será concedido o 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis para que a licitante efetue a correção, sanando os erros/falhas 
apontadas pela equipe técnica.  

 
19.3. Caso ainda persista o erro/falha, será convocada a segunda colocada no certame, 
para que realize a demonstração do software nas mesmas condições ofertadas a licitante 
anterior. 

 
19.4. A empresa licitante vencedora do certame e que teve o software aprovado pela equipe 
técnica, deverá analisar os tipos documentais existentes, realizar as devidas adequações 
técnicas no software e após, submeter à homologação da equipe responsável pelo setor de 
arquivo dos CONTRATANTES.   

 
20. DAS PENALIDADES 
 
20.1. As penalidades serão aplicadas conforme previsto no edital de licitação e minuta de 
contrato. 
 
21. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

21.1. Inexecuções total ou parcial de condições avençadas pode acarretar a rescisão do 
contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei e em regulamento. São 
motivos para a rescisão do contrato: 

I. Caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 
II. Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 
III. Paralisação da execução dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação 

aos CONTRATANTES; 
IV. Cometimento reiterado de faltas na execução; 
V. Supressão, por parte dos CONTRATANTES, de serviços que acarretem 

modificação do valor inicial do contrato além do valor permitido; 
VI. Atraso superior a noventa dias de pagamentos devidos pelos 

CONTRATANTES decorrentes do fornecimento de serviços. Assegura-se ao 
CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações até que seja normalizada a situação. 

21.2. Não caberá a CONTRATADA indenização de qualquer espécie nos casos em que a 
mesma der causa à rescisão contratual por inadimplência de qualquer uma das normas 
contratuais vigentes e/ou não mencionadas neste termo, caso em que a CONTRATADA será 
considerada responsável para todos os efeitos legais. 
 
22. DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 

22.1. A CONTRATADA deverá passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do 
pagamento pelos CONTRATANTES conforme procedimentos internos do SESI-DR/TO e do 
SENAI-DR/TO (PS. CP. 01 – itens 6.4.3 de aquisição de Bens e Serviços), nos critérios: 
Atendimento, Pontualidade, Qualidade e Cumprimento de cláusulas contratuais. 
 



 

29 

 

 

23. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

23.1. Os CONTRATANTES poderão alterar ou revogar o presente instrumento, a qualquer 
tempo, desde que justificado. 
 
23.2. A CONTRATADA deverá fornecer todo suporte necessário para a dinamização, 
atendimento e concretização dos serviços constantes deste instrumento. 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE INEXISTÊNCIA DE 
MENORES 

 

Palmas (TO), ...... de .......................de 2018. 

 

Ao  

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° 
_________________, por meio de seu representante legal Senhor ______________, 
portador da Cédula de Identidade n° _____________, expedida pelo ____________, inscrito 
no CPF sob o n° _______________, DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins desta 
licitação, Pregão Presencial nº 008/2018, Processo Licitatório nº 012/2018 SESI/SENAI, 
declara que: 
 
a) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir 
dos 14 (quatorze) anos. 

 

b) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e com as 

entidades do Sistema “S” (SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, etc...), bem como comunicará 

qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, 

especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e 

Situação Econômico-Financeira. 

 

 

Atenciosamente, 

 

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

(Assinatura do representante legal ou proprietário) 

CNPJ da Empresa 

 

(Papel timbrado da empresa) 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 SESI/SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 SESI/SENAI-DR/TO 
 
 
Declaro, sob as penas da lei e para fins de contratação com o SESI/SENAI-TO, que nos 
quadros da empresa 
_____________________________________________________CNPJ nº 
_______________________INEXISTE vínculo de parentesco por consanguinidade ou por 
afinidade entre Sócios, Gerentes ou Diretores até o 3º grau, com Dirigentes, Gerentes, 
Assessores e Conselheiros do SESI e SENAI Tocantins. 
 
 
Em caso positivo, citar os nomes dos parentes e qual a relação de parentesco: 
 
1º Nome:_____________________________________________________ 
Relação de parentesco:__________________________________________ 
 
 
2º Nome:_____________________________________________________ 
Relação de parentesco:__________________________________________ 
 
 
3º Nome:_____________________________________________________ 
Relação de parentesco:__________________________________________ 

 
 
 

Cidade, data. 
 

 
 
___________________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal da Licitante 
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TERMO DE VISTORIA 
 
 
 

Declaramos que o (a) senhor (a) ............................................................................, portador 
(a) da cédula de identidade nº ...............................................representante legal da empresa 
....................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
....................................................................., com sede no endereço 
..........................................................................................................................., em 
..................................................................., telefone..........................................,e-
mail..........................................................................., compareceu na data abaixo indicada e 
realizou vistoria no local indicado para a prestação de serviços de armazenagem de caixas 
com documentos do acervo institucional existente, captura de imagens (digitalização full text) 
dos respectivos documentos e Licença de uso de software de Gerenciamento de Unidades 
Armazenadoras e Arquivos Digitais, em atendimento às demandas do SESI-DR/TO e 
SENAI-DR/TO, conforme consta no Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 008/2018 
SESI/SENAI-TO. 

 
Certificamos, igualmente, que a pessoa acima identificada recebeu todas as informações 
pertinentes aos serviços, estando ciente do grau de dificuldade relativo ao objeto do 
presente termo de referência, não podendo alegar dúvidas futuras que possam prejudicar 
a execução dos mesmos. 
 
Palmas – TO,........de...............................................de 2018. 

 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Representante do SESI DR/TO e SENAI DR/TO 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Responsável Técnico da empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
TERMO  DE VISTORIA 
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MINUTA DO CONTRATO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 SESI/SENAI-DR/TO 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO, SERVIÇO 
SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO E A 
EMPRESA....................................... 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob nº 03.777.465/0001-
41, representado neste ato pela sua Diretora Regional, Sra. Márcia Rodrigues de Paula, e o 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob o nº 
03.777.433/0001-46, representado pelo seu Superintendente, Sr. Charles Alberto Elias, 
ambos com sede na Rua SE 03, Nº 34 A, Quadra 104 Sul, S/N, Edifício Armando Monteiro 
Neto, CEP: 77.020-016, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, doravante denominados 
CONTRATANTES, e, do outro lado a empresa ..................., inscrita no CNPJ sob o 
n.º..............................., com sede na Rua ............................ CEP:.........................., , neste ato 
representado por seu Proprietário, Sr....................................., doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato no âmbito do Processo 
Licitatório nº 012/2018 SESI/SENAI-DR/TO, Pregão Presencial nº 008/2018, mediante as 
cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços 
de armazenagem de caixas com documentos do acervo institucional existente, a captura de 
imagens (digitalização full text) dos respectivos documentos e a Licença de uso de software 
de Gerenciamento de Unidades Armazenadoras e Arquivos Digitais, em atendimento às 
demandas do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, conforme condições estabelecidas neste 
instrumento, no Edital do Pregão Presencial nº 008/2018 SESI/SENAI-TO e na proposta de 
preço apresentada pela Contratada como se transcrito fosse. 
 

Parágrafo Único: Constituem parte integrante deste contrato, independentemente de 
transcrição, o edital de licitação e seus anexos, os documentos relacionados com a fase de 
habilitação, a proposta apresentada pela Contratada e demais documentos que integram o 
processo licitatório.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
A CONTRATADA compromete-se a fornecer o(s) serviço(s) especificado(s) abaixo, nas 
condições estabelecidas no edital do certame licitatório e cláusulas aqui descritas: 
 

TABELA 1 - IMPLANTAÇÃO 

Item/Descrição Unidade 
Quantidade 
estimada 

anual 

Valor 
Unitário  

Valor 
Total 
Anual 

Estimado 

Transporte inicial  Frete 04 R$ R$ 

Indexação das caixas (até 4 campos) Caixa 2.600 R$ R$ 

TOTAL TABELA 01 R$ 

ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO 
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TABELA 2 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES E VARIÁVEIS 

Item/Descrição Unidade 
Quantidade 
Estimada 
Mensal 

Valor 
Unitário  

Valor 
Total 

Mensal 
Estimado 

Guarda de Unidade Armazenadora  Caixa 3.000 R$ R$ 

Busca de documentos – 
programada (até 20 caixas) 

Viagem 05 R$ R$ 

Busca de documentos – urgência 
(até 20 caixas). 

Viagem 02 R$ R$ 

Fornecimento de Unidades 
Armazenadoras que deverão ser 
confeccionadas em papelão sem 
ranhuras, com massa homogênea, 
isento de manchas, cortado em 
molde provido de vincos que 
possibilitem dobras, no formato 
prismático  retangular, com 
dimensões finais 340mm (C) x 130 
mm(L) x 240mm(A) e com furos 
laterais para  ventilação. A dobra 
correspondente à tampa fechará 
apenas uma largura e comprimento 
da caixa, possuindo aba para 
deslizar a completa vedação.  
Incluindo Etiqueta impressa com o 
número em QR Code. 

Un. 10 R$ R$ 

Fornecimento Embalagens 
Plásticas Para Acondicionamento.  

Un. 10 R$ R$ 

Indexação de Caixas.  Caixa 
Organizadora 

15 R$ R$ 

Serviço de Desalocação de Caixa Un. 10 R$ R$ 

Serviço de Alocação de Caixa Un. 10 R$ R$ 

Digitalização Programada de 
Documentos. 

Imagem 15.000 R$ R$ 

Digitalização de Urgência de 
Documentos. 

Imagem 500 R$ R$ 

Serviço de Indexação de 
documentos (no máximo 6 
campos). 

Imagem 2.000 R$ R$ 

Fornecimento de Lacres 
Numerados. 

Un. 230 R$ R$ 

Localização de Documento Físico Documento 50 R$ R$ 

Localização de Documento Digital Documento 30 R$ R$ 

TOTAL TABELA 2 MENSAL R$ 

TOTAL TABELA 2 ANUAL R$ 
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TABELA 3 – SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 

Item/Descrição Unidade 
Quantidade 
Estimada 

Anual  

Valor 
Unitário  

Valor 
Total 

Estimado 
Anual 

1. Licença de uso de 
software de 
Gerenciamento de 
Unidades Armazenadoras 
e Arquivos Digitais, 
contemplando atualização 
e manutenção do software 
durante todo o período da 
contratação 
(Especificação técnica 
conforme Anexo I do 
Termo de Referência). 

2. Incluindo: 
3. Serviço de implantação  
4. Serviço de criação de 

Tipos Documentais (10 
tipos) 

5. Treinamento e 
Capacitação (10 
homem/hora) 

6. Serviço de Criação de 
Scritp de migração 

7. Serviço de migração de 
imagens digitalizadas e 
seus índices – 
aproximadamente 
1.329.522 imagens 

8. Serviço de Criação de 
Script de backup 

 

 

 

 

Licença de 
Uso 

 

 

 

 

02  

R$ R$ 

TOTAL TABELA 3 ANUAL 
R$ 

VALOR TOTAL DE R$............................. 

Parágrafo Primeiro: O preço proposto será considerado completo e abrange todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-
obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte 
de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada 
neste contrato.  
 
Parágrafo Segundo: Os quantitativos constantes nas tabelas acima não geram obrigação de 
contratação para os CONTRATANTES, considerando que os mesmos são meramente 
estimativos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E INICIO DA EXECUÇÃO 
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado ou renovado por meio de Termo Aditivo, a critério das partes, até os 
limites legais. 
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Parágrafo Único: A execução dos serviços deverá ser iniciada no máximo em até 02 (dois) 
dias úteis a contar da assinatura do contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA PAGAMENTO 
 
OS CONTRATANTES emitirão pedido de compra e o encaminhará à CONTRATADA para 
emissão da nota fiscal correspondente. 

Parágrafo Primeiro: Após o recebimento do pedido de compra, a CONTRATADA deverá 
emitir as FATURAS/NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO do dia 01 ao dia 20 (vinte) do mês e os 
pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e 
mediante o atendimento das condições a seguir. 

 
Parágrafo Segundo: Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá executar os serviços 
objeto deste contrato, sendo que em relação aos serviços constantes das tabelas 1 e 2, a 
CONTRATADA deverá entregar relatório técnico mensal das atividades executadas com o 
devido aceite dos CONTRATANTES. Quanto aos serviços constantes da tabela 3, 
(SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE), a CONTRATADA somente receberá os 
pagamentos, após a homologação dos serviços. 

 
Parágrafo Terceiro: Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário em conta 
corrente em nome da CONTRATADA após a execução dos serviços, em conformidade com 
as prerrogativas deste contrato e mediante a apresentação dos documentos constantes no 
parágrafo quarto. 
 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento, os 
seguintes documentos, em vigência na data do pagamento da nota fiscal: 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS; 
b) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS (CRF) EMITIDO PELA 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PARA PESSOA JURÍDICA. 

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à 
execução dos serviços contratados as mesmas condições de habilitação exigidas no edital de 
licitação.  
 
Parágrafo Sexto: Constatando-se a perda da regularidade fiscal no curso da execução do 
contrato, a CONTRATADA será notificada por escrito, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
regularizar sua situação, ou apresentar defesa. 
 
Parágrafo Sétimo: O prazo constante do parágrafo anterior poderá ser prorrogado a critério 
do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO. 
 
Parágrafo Oitavo: Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
os CONTRATANTES adotarão as medidas necessárias à Rescisão Contratual, nos autos do 
processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. 
 
Parágrafo Nono: Não haverá, sobre hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
Parágrafo Décimo: A emissão das notas fiscais devem ser uma para cada pedido confirmado, 
obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira dos 
CONTRATANTES. 
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Parágrafo Décimo Primeiro: As notas fiscais de SERVIÇO deverão ser faturadas em 
conformidade com o pedido de compra, em nome do SESI – DR / TO e SENAI – DR / TO, 
uma vez que haverá rateio de pagamento. 

Parágrafo Décimo Segundo: A CONTRATADA emitirá notas fiscais separadas para cada 
entidade efetuar seu pagamento, sendo: 
 

 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE CAIXAS ORGANIZADORAS E LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE: 
 

 50% SESI – DR / TO e 50% SENAI – DR / TO. 
 

 REFERENTE À DEMANDA DE DOCUMENTOS MENSAIS, CONFORME LISTAGEM 
EXEMPLIFICATIVA ABAIXO, CADA CASA SERÁ RESPONSÁVEL POR SUA 
DEMANDA, QUAL SEJA: 
 

 Busca de documentos – programada (até 20 caixas). 

 Busca de documentos – urgência (até 20 caixas). 

 Fornecimento de Unidades Armazenadoras que deverão ser confeccionadas em papelão sem 
ranhuras, com massa homogênea, isento de manchas, cortado em molde provido de vincos 
que possibilitem dobras, no formato prismático retangular, com dimensões finais 340mm (C) x 
130 mm(L) x 240mm(A) e com furos laterais para  ventilação. A dobra correspondente à tampa 
fechará apenas uma largura e comprimento da caixa, possuindo aba para deslizar a completa 
vedação.  Incluindo Etiqueta impressa com o número em QR Code. 

 Fornecimento Embalagens Plásticas Para Acondicionamento.  

 Indexação de Caixas.  

 Serviço de Desalocação de Caixa 

 Serviço de Alocação de Caixa 

 Digitalização Programada de Documentos. 

 Digitalização de Urgência de Documentos. 

 Serviço de Indexação de documentos (no máximo 6 campos). 

 Fornecimento de Lacres Numerados. 

 
Parágrafo Décimo Terceiro: Dados para faturamento das notas fiscais:  

 Serviço Social da Indústria – SESI-DR/TO. Endereço: Quadra 104 Sul, Rua SE 
03, Lote 34-A, Edifício Armando Monteiro Neto, Palmas - TO, CNPJ nº 
03.777.433/0001-46. 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI-DR/TO. Endereço: Quadra 
104 Sul, Rua SE 03, Lote 34-A, Edifício Armando Monteiro Neto, Palmas - TO, 
CNPJ nº 03.777.465/0001-41. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 
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Pela inexecução total ou parcial do contrato o SESI-TO e SENAI-TO poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Rescisão; 
d) Suspensão do direito de licitar com o SESI-TO e SENAI-TO por período de até 02 

(dois) anos.  
 

Parágrafo Primeiro: O atraso no prazo da entrega do objeto implicará, a cada ocorrência, 
multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do 
contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) desse valor. 

 
Parágrafo Segundo: Na hipótese mencionada no parágrafo anterior, o atraso injustificado 
por período superior a 20 dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, sendo que 
após o 20º dia de atraso, o SESI-TO e SENAI-TO terá direito de recusar a execução ou 
entrega da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à 
adjudicada a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do 
objeto deste contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
 
Parágrafo Terceiro: Ocorrido à rescisão por motivo retrocitado, os contratantes poderão 
contratar o remanescente mediante dispensa de licitação com fulcro no art. 9º XVII do RLC 
do SESI-TO e SENAI-TO, observando a ordem de classificação da licitação e as mesmas 
condições oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para aquisição do 
item ora contratado. 
 
Parágrafo Quarto: Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo 
administrativo, poderão elas serem compensadas, por ocasião dos pagamentos devidos ao 
Contratado, nos termos dos artigos 368 e 380 do Código Civil. 
 
Parágrafo Quinto: Na imposição de compensação, nos termos do parágrafo anterior ou, 
inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pelos contratantes, ou, ainda sendo este 
insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a contratada será notificada a 
recolher a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10(dez) dias, 
contados da data do recebimento, pela contratada, do comunicado formal da decisão definitiva 
de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis ou cobradas 
judicialmente.  
 
Parágrafo Sexto: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente e indevidamente fundamentados, a aceitação da justificativa ficará a 
critério dos Contratantes. 

 
Parágrafo Sétimo: Sempre que não houver prejuízo para os contratantes, as penalidades 
impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, ao seu critério. 

 
Parágrafo Oitavo: Caso a contratada descumpra as cláusulas desse instrumento poderá ser 
suspenso o direito de licitar com o SESI-TO e SENAI-TO por até 02 (dois) anos. 

 
Parágrafo Nono: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade 
de ampla defesa por parte da Contratada, na forma da lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
Os serviços deverão ser prestados ao SESI DR/TO e SENAI DR/TO, no endereço da sede 
dos CONTRATANTES, conforme segue: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34-A – Edifício 
Armando Monteiro Neto, Palmas – TO. 
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Parágrafo Único: Almeja-se que a CONTRATADA preste os serviços objeto deste contrato 
aos CONTRATANTES prioritariamente na cidade de Palmas/TO, em razão da sede dos 
CONTRATANTES ser situada na cidade de Palmas/TO. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
A inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do contrato, 
com as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento, são motivos para 
rescisão do contrato: 

I. Caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 
II. Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 
III. Paralisação da execução dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação 

aos CONTRATANTES; 
IV. Cometimento reiterado de faltas na execução; 
V. Supressão, por parte dos CONTRATANTES, de serviços que acarretem 

modificação do valor inicial do contrato além do valor permitido; 
VI. Atraso superior a noventa dias de pagamentos devidos pelos 

CONTRATANTES decorrentes do fornecimento de serviços. Assegura-se ao 
CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações até que seja normalizada a situação. 

Parágrafo Único: Não caberá à CONTRATADA, indenização de qualquer espécie nos casos 
em que a mesma der causa à rescisão contratual por inadimplência de qualquer uma das 
normas contratuais vigentes e/ou não mencionadas neste contrato, caso em que a 
CONTRATADA será considerada responsável para todos os efeitos legais. 

 
CLÁUSULA OITAVA – HABILITAÇÃO 
A contratada deverá manter durante todo o período relativo à execução do objeto do contrato 
as mesmas condições de habilitação exigidas no edital do certame licitatório.     
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES  
Compete aos CONTRATANTES, dentre outras obrigações: 

 Fornecer informações, dados e elementos necessários ao pleno conhecimento, pela 
CONTRATADA, das especificações e características dos serviços a ela contratado; 

 Oferecer meios de acesso aos funcionários da CONTRATADA quando da solicitação 
de serviços que requeiram visita ou execução de serviços nas dependências do SESI 
DR/TO e SENAI DR/TO; 

 Disponibilizar local, mobiliário, ponto de energia, internet e demais instalações e 
equipamentos em quantitativo suficiente ao número de pessoas, em caso de 
solicitações de execução de prestação de serviços no ambiente do SESI DR/TO e 
SENAI DR/TO; 

 Informar a CONTRATADA e manter atualizada, listagem de colaboradores que terão 
acesso ao Sistema de Gerenciamento, e os que estão aptos e autorizados a 
solicitarem serviços; 

 Se eximir de guardar nas caixas materiais perigosos ou que constituíam infração à 
legislação em vigor, bem como conteúdos que possam causar qualquer prejuízo de 
qualquer natureza a CONTRATADA e seus funcionários; 

 Neste ato, o SESI DR/TO e SENAI DR/TO desoneram expressamente a 
CONTRATADA de toda responsabilidade e/ou consequência pelo conteúdo das caixas 
confiadas em depósito, obrigando-se o SESI DR/TO e SENAI DR/TO desde já 
ressarcir a CONTRATADA de todo e qualquer dano causado pelo referido conteúdo; 

 Conferir a documentação no momento da coleta e da entrega, e mediante 
comprovação do ato emitir instrumento hábil firmado pelas partes; 
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 As caixas deverão ser entregues à CONTRATADA somente após a realização do 
protocolo no software de gerenciamento de serviços, que deverá ser disponibilizado 
através de uma plataforma web; 

 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme previsto neste contrato; 

 Cumprir rigorosamente todos os itens deste contrato. 

Parágrafo Único: Compete à Contratada, dentre outras obrigações: 

 Zelar e conservar os documentos que lhe forem confiados em ambiente e 
acondicionamento próprios devendo restituir os documentos, ao final do contrato, da 
mesma forma que recebeu; 

 Manter sigilo absoluto (Termo de Confidencialidade e Sigilo) sobre todas as 
informações coletadas nos documentos do SESI DR/TO e SENAI DR/TO, prestando 
serviços alicerçados em padrões éticos e profissionais;  

 As Caixas que forem entregues à CONTRATADA na forma lacrada, só deverão serem 
abertas por representante das CONTRATANTES ou mediante autorização expressa 
através de documentos de autorização datado e assinado acompanhado de chamado 
de serviços realizado no software de solicitações; 

 Sujeitar-se à fiscalização do SESI DR/TO e SENAI DR/TO, no que se refere ao 
desenvolvimento das atividades inerentes a este contrato; 

 Atender as solicitações de serviços expressamente encaminhadas pelo SESI DR/TO 
e SENAI DR/TO de conformidade com o solicitado, no prazo acordado entre as partes, 
ou previstos neste contrato; 

 Ofertar acesso às caixas/documentos custodiados, de segunda à sexta-feira, 
das 9h às 18h. Excepcionalmente o SESI DR/TO e SENAI DR/TO poderá utilizar 
os serviços previstos no presente termo, aos sábados, domingos e feriados 
mediante solicitação prévia em três dias úteis e com concordância da 
CONTRATADA; 

 Disponibilizar profissionais – devidamente qualificados, identificados e uniformizados 
– bem como materiais e equipamentos necessários para a execução da demanda 
acordada neste contrato; 

 Arcar com todos os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciárias e trabalhistas que 
venham a decorrer da prestação dos serviços, inclusive quanto a eventual criação de 
novos encargos; 

 Determinar que seus empregados utilizem identificação visível; 

 Os empregados deverão se apresentar ao serviço uniformizados, portando crachá de 
identificação e todos EPIs (equipamento de proteção individual) necessários para a 
execução das tarefas; 

 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus 
empregados, quando nas dependências ou imediações do edifício do SESI DR/TO e 
SENAI DR/TO, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em 
vigor sobre acidentes e segurança do trabalho; 

 Apresentar faturamento mediante relatórios de execução dentro do prazo solicitado; 

 O transporte dos documentos deverá ser realizado por meio de veículos apropriados 
que garantam segurança e integridade dos documentos transportados sem ônus para 
os CONTRATANTES. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR  
A CONTRATADA deve passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do pagamento 
pelos CONTRATANTES conforme procedimentos internos do SESI e SENAI DR/TO 
PS.CP.01 – itens 6.4.3 de Aquisições de Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, 
Pontualidade, Qualidade e Cumprimento de Cláusulas Contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
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As despesas decorrentes da aquisição correrão por conta da dotação orçamentária, conforme 
segue: 
 

SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL TOCANTINS 

  

UNIDADE CENTRO 

29.01.11 UNIAD-UNIDADE ADMINISTRATIVA 4.01.01.03.02.01-GESTÃO DE 
INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Conta: 3.1.01.06.20.002 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PJ. 

 

SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL TOCANTINS 

  

UNIDADE CENTRO 

29.01.11 UNIAD-UNIDADE ADMINISTRATIVA 4.01.01.03.02.01-GESTÃO DE 
INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Conta: 3.1.01.06.20.002 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PJ. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO  

Os CONTRATANTES deverão realizar o acompanhamento, o controle e a avaliação da 
execução dos serviços, bem como impedir a execução do mesmo caso venha a constatar 
irregularidades por parte da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Primeiro: A Gestão do contrato será de responsabilidade da Gerente da UNIAD, 
Sra. Maria do Socorro Lira Cardoso, devendo fazer assessorar-se pelo Gerente da Unidade 
de Tecnologia da Informação - UNITI, Sr. Williams Macedo de Souza e a fiscalização será de 
responsabilidade da colaboradora Lilian Bernardes de Castro – Responsável pelo Arquivo 
permanente / UNIAD. 
 
Parágrafo Segundo: A fiscal deverá zelar para que durante a vigência do Contrato sejam 
cumpridas as obrigações assumidas por parte da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Terceiro: A fiscal do contrato deverá comunicar a Gestora qualquer problema que 
venha acontecer durante a entrega e execução dos serviços contratados, com vista ao 
alinhamento cabível sem prejuízo para as partes. 
 
Parágrafo Quarto: A fiscal incumbirá o acompanhamento da entrega e execução dos 
serviços, determinando à CONTRATADA as providências necessárias ao regular e efetivo 
cumprimento do respectivo contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações constatadas, 
comunicando as mesmas ao gestor. 
 
Parágrafo Quinto: A fiscal caberá atestar a(s) nota(s) fiscal (is), após o recebimento e 
conferências dos serviços entregues. 
Parágrafo Sexto: O acompanhamento e Recebimento dos serviços contratados ficarão a 
cargo da Fiscal. 
 
Parágrafo Sétimo: Os casos não abordados serão definidos pela Fiscal e pela Gestora, de 
maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços contratados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REVISÃO DE PREÇOS E REAJUSTE 
Os preços permanecerão invariáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

Parágrafo Primeiro: Caso haja prorrogação ou renovação do contrato, após 12 (doze) 
meses, por meio de Termo Aditivo, mediante a observância dos prazos/limites legais 
constantes do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema "S", os valores contratados 
poderão ser atualizados, de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de 
Mercado, da Fundação Getúlio Vargas). 
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Parágrafo Segundo: Caso este índice deixe de ser calculado ou deixe de representar a 
variação efetiva dos preços no Brasil, as Partes poderão estabelecer outro, de comum acordo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO VINCULO EMPREGATICIO 
A contratação não gera para o SESI DR/TO e SENAI DR/TO, qualquer vínculo de natureza 
trabalhista ou previdenciária em referência aos empregados e prestadores de serviço da 
CONTRATADA, respondendo exclusivamente a CONTRATADA por toda e qualquer ação 
trabalhista e/ou indenizatória por eles propostas, bem como pelo resultado delas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CONFIDENCIALIDADE  
A CONTRATADA, por si, seus sócios, empregados e prestadores de serviço, obrigam-se a 
manter sigilo e confidencialidade sobre quaisquer dados, materiais, documentos, 
especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos dos CONTRATANTES, 
de seus clientes e contraentes de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a 
lhe ser confiado em razão deste contrato, isto é, sobre os resultados / informações geradas 
durante a prestação dos serviços objeto deste termo, bem como após, não podendo, sob 
qualquer pretexto divulgar, revelar, reproduzir ou deles dar conhecimento a terceiros 
estranhos a esta contratação, sob as penas da Lei, a menos que haja consentimento, prévio 
e por escrito, por parte dos CONTRATANTES. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão esclarecidos com base no Edital do Pregão Presencial nº 008/2018 
SESI/SENAI-DR/TO e seus anexos, bem como na legislação pertinente em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO  
Fica eleito o foro da Comarca de Palmas-TO para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou 
questões que possam surgir no cumprimento das cláusulas do presente Contrato, 
renunciando outros, por mais privilegiados que o sejam. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e para um mesmo efeito, assim como duas testemunhas abaixo, a tudo 
presente. 

 
Palmas-TO, ... de ......... de 2018. 
 
 
 

MÁRCIA RODRIGUES DE PAULA 
Diretora Regional do SENAI- DR/TO 

Contratante 
 

CHARLES ALBERTO ELIAS 
Superintendente do SESI-DR/TO 

Contratante 

............................................. 
Proprietário da ................. 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
Nome/CPF:                                                     Nome/CPF: 
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(LOGOMARCA DA EMPRESA LICITANTE) 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 SESI/SENAI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 SESI/SENAI-DR/TO 
 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

Razão Social:  

Endereço:  Bairro:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

CNPJ:  TEL:  

Dados Bancários:  

 
 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de armazenagem de caixas 
com documentos do acervo institucional existente, a captura de imagens (digitalização full 
text) dos respectivos documentos e a Licença de uso de software de Gerenciamento de 
Unidades Armazenadoras e Arquivos Digitais, em atendimento às demandas do SESI-
DR/TO e SENAI-DR/TO. 

 

TABELA 1 - IMPLANTAÇÃO 
 

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS SERVIÇOS, QUANTIDADES ESTIMADAS 
E TABELA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS: 

 

Item/Descrição Unidade 
Quantidade 
estimada 

anual 

Valor 
Unitário  

Valor Total 
Anual 

Estimado 

Transporte inicial  Frete 04 R$ R$ 

Indexação das caixas (até 4 campos) Caixa 2.600 R$ R$ 

TOTAL TABELA 1 R$ 

 
TABELA 2 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES E VARIÁVEIS 

 
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS SERVIÇOS, QUANTIDADES ESTIMADAS 

E TABELA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS: 
 

Item/Descrição Unidade 

Quantida
de 

Estimada 
Mensal 

Valor 
Unitário  

Valor Total 
Mensal 

Estimado 

Guarda de Unidade Armazenadora  Caixa 3.000 R$ R$ 

Busca de documentos – 
programada (até 20 caixas) 

Viagem 5 R$ R$ 

Busca de documentos – urgência 
(até 20 caixas). 

Viagem 2 R$ R$ 

Fornecimento de Unidades 
Armazenadoras que deverão ser 
confeccionadas em papelão sem 
ranhuras, com massa homogênea, 

Un. 10 R$ R$ 

ANEXO VI 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
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isento de manchas, cortado em 
molde provido de vincos que 
possibilitem dobras, no formato 
prismático  retangular, com 
dimensões finais 340mm (C) x 130 
mm(L) x 240mm(A) e com furos 
laterais para  ventilação. A dobra 
correspondente à tampa fechará 
apenas uma largura e comprimento 
da caixa, possuindo aba para 
deslizar a completa vedação.  
Incluindo Etiqueta impressa com o 
número em QR Code. 

Fornecimento Embalagens 
Plásticas Para Acondicionamento.  

Un. 10 R$ R$ 

Indexação de Caixas.  Caixa 
Organizador

a 
15 R$ R$ 

Serviço de Desalocação de Caixa Un. 10 R$ R$ 

Serviço de Alocação de Caixa Un. 10 R$ R$ 

Digitalização Programada de 
Documentos. 

Imagem 15.000 R$ R$ 

Digitalização de Urgência de 
Documentos. 

Imagem 500 R$ R$ 

Serviço de Indexação de 
documentos (no máximo 6 campos). 

Imagem 2.000 R$ R$ 

Fornecimento de Lacres 
Numerados. 

Un. 230 R$ R$ 

Localização de Documento Físico Documento 50 R$ R$ 

Localização de Documento Digital Documento 30 R$ R$ 

TOTAL TABELA 2 MENSAL 
R$ 

TOTAL TABELA 2 ANUAL 
R$ 

 
 

TABELA 3 – SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 

 
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS SERVIÇOS, QUANTIDADES ESTIMADAS 

E TABELA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS. 
 

Item/Descrição Unidade 
Quantidade 
Estimada 

Anual  

Valor 
Unitário  

Valor 
Total 

Estimado 
Anual 

1. Licença de uso de software 
de Gerenciamento de 
Unidades Armazenadoras e 
Arquivos Digitais, 
contemplando atualização e 
manutenção do software 
durante todo o período da 
contratação (Especificação 
técnica conforme Anexo I do 
Termo de Referência). 

2. Incluindo: 
3. Serviço de implantação  
4. Serviço de criação de Tipos 

Documentais (10 tipos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licença de Uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02  

R$ 
 
R$ 
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5. Treinamento e Capacitação 
(10 homem/hora) 

6. Serviço de Criação de Scritp 
de migração 

7. Serviço de migração de 
imagens digitalizadas e seus 
índices – aproximadamente 
1.329.522 imagens 

8. Serviço de Criação de Script 
de backup 

TOTAL TABELA 3 ANUAL 
R$ 

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (TOTAL TABELAS 1 + 2 + 3): R$ 
................................................................................................................................................ 
 

 

CONDIÇÕES: 
 
Prazo de entrega/implantação: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial nº 
008/2018 SESI/SENAI-DR/TO. 
 
Forma de pagamento: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial nº 008/2018 
SESI/SENAI-DR/TO. 
 
Prazo e forma de execução: Conforme previsto no edital do Pregão Presencial nº 008/2018 
SESI/SENAI-DR/TO. 
 
DECLARAÇÕES: 
  
Declaro para os devidos fins que os preços apresentados na presente proposta incluem todos 
os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação.  
 
Declaro aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes 
do Edital do Pregão Presencial nº 008/2018 SESI/SENAI-DR/TO, assumindo total 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações apresentadas na presente 
proposta de preço. 
 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar à data prevista para abertura do certame. 
 
Data _____/______/2018.  

 
Nome por extenso do Representante Legal da Empresa 

Nome da Empresa 
____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
OBSERVAÇÃO: Este modelo de Proposta de Preços não é exaustivo, cabendo à empresa licitante verificar 
no Edital e seus anexos se há informações adicionais e/ou complementares as quais deveriam constar 
neste modelo. 


