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Prefei tura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 103/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 
DE GESTÃO DE DESTINO TURÍSTICO, COM TREINAMENTO E SUPORTE 

TÉCNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 

PREAMBULO 

 

A Prefeitura Municipal de Cunha torna público que se acha aberta a licitação na 

modalidade PREGÃO (presencial), conforme estabelecido neste instrumento 

convocatório. Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal 

nº 8.666/93 e atualizações posteriores, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e Decreto Municipal nº 055/2009, de 12 de setembro de 2009. 

 

A sessão será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da Equipe de Apoio, 

designados por Portaria. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de 

habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento 

das empresas interessadas. 

 

O PREGÃO será realizado dia 24 DE AGOSTO DE 2021, com início às 09:30 HORAS, 

no Prédio da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Cel. João Olimpio, 91, Centro, 

Cunha/SP, CEP: 12.530-000, quando deverão ser apresentados, os DOCUMENTOS 

PARA CREDENCIAMENTO, A DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE 

CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E OS ENVELOPES PROPOSTA DE 

PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

Seção de Licitações da Prefeitura Municipal de Cunha – localizada na Pça. Cel. 

João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-000, e-mail: 

licitacao@cunha.sp.gov.br, telefone/fax: (12) 3111-5000. Os esclarecimentos prestados 

serão disponibilizados na página da Internet http://www.cunha.sp.gov.br. 

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste 

instrumento convocatório. 

mailto:licitacao@cunha.sp.gov.br
http://www.cunha.sp.gov.br/


2 

Prefei tura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

 

Integram este Edital os anexos: 

I - Recibo de Retirada do Edital; 

II – Termo de Referência; 

III - Minuta de Contrato; 

IV - Modelo de Declaração de Habilitação; 

V - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

VI - Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho; 

VII – Modelo de Proposta Comercial. 

 

1. CONSIDERAÇÃO INICIAL 

1.1- O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas 

mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, 

§ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores. 

 

2. PARTICIPAÇÃO 

2.1- Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade 

pertinente ao objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação. 

2.2 - Não será permitida a participação de empresas: 

2.2.1 - Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.2.2 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.3- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 

impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da 

lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e Impedidas de licitar e contratar nos termos 

do art. 7º da Lei 10.520/02 e Sumula 51 do TCESP  

2.2.4 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

2.3- Será vedada a participação:  

2.3.1 De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com todos os órgãos 

da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93 e 

conforme Súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

2.3.2 De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas 

de contratar com a Prefeitura Municipal de Cunha, nos termos do artigo 87, III da Lei 

8.666/93 e art. 7º da Lei Federal 10.520/2002 e conforme Súmula 50 do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. 
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3. CREDENCIAMENTO 

3.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o 

que se segue: 

3.1.1- Quanto aos representantes: 

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou 

tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

a1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 

particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem 

poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e 

desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar 

instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”; 

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 

exibindo documento oficial que contenha foto; 

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 

documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 

negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de 

interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, 

que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do 

menor preço. 

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 

f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 

 

3.1.2- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 

 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 

qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
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estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 

(Proposta) e nº. 2 (Habilitação);  

 Junto a declaração mencionada no item anterior, a licitante deverá apresentar 

a pesquisa na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

com data do dia útil anterior ao de realização do certame, podendo obtê-la no 

seguinte endereço: https://www4.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados. 

 Caso a empresa não tenha sede/filial no estado de São Paulo, deverá 

apresentar a pesquisa da Relação de Apenados do Tribunal de Contas do estado 

a que pertença; 

 

 Para a obtenção dos benefícios referentes à legislação acima citada, as 
licitantes deverão apresentar no credenciamento documentos que comprovem 

que as mesmas se encontram enquadradas no porte de Microempresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), no qual deverá apresentar DECLARAÇÃO que 
enquadra na citada lei, conforme modelo contido no anexo V bem como 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ambas 
expedidas pela respectiva junta comercial com data de expedição do exercício 

atual. 

 
3.1.3- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 

da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo 

com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos 

Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação), bem como deverá apresentar a 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ambas 

expedidas pela respectiva junta comercial com data de expedição do exercício atual. 

 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

4.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 

separadamente, em envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 

externa os seguintes dizeres: 

 

Envelope nº 1 – Proposta Comercial 

Pregão Presencial nº. 058/2021 

Denominação da empresa:  

CNPJ: 

OBJETO:  
Envelope nº 2 - Habilitação 

Pregão Presencial nº 058/2021 

Denominação da empresa:  

CNPJ: 
OBJETO:  

Envelope nº 1 - Proposta 
 

https://www4.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados
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5. PROPOSTA 

5.1 - A Proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa, em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou 

entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do 

licitante ou pelo procurador. 

5.2 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

5.3 - Deverão estar consignados na proposta:  

5.3.1 - O nome completo/razão social da proponente, endereço completo/CEP, 

telefone/fax, e-mail (se houver) e CPF/CNPJ do licitante;  

5.3.2- Preço unitário por item (mensal), em algarismos, expressos em moeda corrente 

nacional, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes 

de encargos, impostos, taxas, tributos, frete e demais despesas diretas ou indiretas 

relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação; 

a) O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado COM PRECISÃO DE 

DUAS CASAS DECIMAIS;  

b) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado. 

5.3.3 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir 

da data de sua apresentação; 

5.3.4 – Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam todos 

os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado; 

5.4 – A proposta deverá estar DATADA E DEVIDAMENTE ASSINADA pelo 

representante legal da empresa 

 

6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – PESSOA JURIDICA 

6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 
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b) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 

c) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 

6.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, 

relativa à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e 

compatível com o objeto contratual.  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a apresentação da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal abrangendo as Contribuições Sociais; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a Resolução 

Conjunta SF/PGE - 02, de 09 de maio de 2013) por meio da respectiva Certidão Negativa 

ou Certidão Positiva com efeito de negativa, com prazo de validade em vigor na forma da 

Lei.  

e) Tal exigência é indispensável para empresas inscritas no Estado de São Paulo; 

empresas de outros Estados deverão apresentar certidão que comprove inequivocamente 

que as mesmas não possuem débito de origem fiscal para com o Estado.  

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa para com a Fazenda 

Municipal (Tributos Mobiliários). 

g) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 

meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

h) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão 

Negativa (ou Positiva com efeitos negativas) de Débitos Trabalhistas (CNDT), para 

comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

i) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
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j) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

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

negativa; 

l) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem e.1, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 

procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 

referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 

10.520/02. 

 

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. Para as empresas em Recuperação Judicial, a 

mesma poderá apresentar a certidão positiva, hipótese em que necessário se faz que a 

interessada demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e 

em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira. 

 

6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho. (Anexo V). 

b) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado da empresa e subscrita por seu 

representante legal, de que disponibilizará à Prefeitura toda a documentação complementar 

exigida para o vencedor do certame, no momento da assinatura do contrato, conforme 

estabelece o Termo de Referência. 

 

6.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Capacidade técnico-operacional, mediante a apresentação de um ou mais atestados, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em 

nome do licitante, que comprovem a prévia execução de serviço com características e 

complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, com notadamente: 

Comercialização e implantação de sistemas de gestão de destinos turísticos. 
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6.2- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.2.1 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de 

cópia, autenticada por cartório competente, autenticada por servidor da administração, ou 

mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo 

Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;  

6.2.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

6.2.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta 

Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas; 

6.2.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz; 

6.2.5 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 

inabilitação do licitante; 

6.2.6 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites 

dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por 

este meio eletrônico. 

 

7. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

7.1 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se 

pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, 

ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1. 

7.2 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao(a) Pregoeiro(a) os 

envelopes nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a 

Documentação de Habilitação. 

7.3 - O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, 

observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste 

Edital; 

7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

7.4.1 - Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
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7.4.2 - Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta 

ofertadas pelos demais licitantes; 

7.4.3 - Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 

7.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 

encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 

7.6 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

7.6.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela; 

7.6.2 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 

três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente 

do número de licitantes; 

7.6.3 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço 

e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

empate de preços; 

a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

de lances. 

7.7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

PROPOSTA DE MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM 

7.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances. 

7.9 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. 

7.9.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da 

fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta. 
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a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência nos termos da LC 

123/2006 e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer 

a preferência e apresentar nova proposta. 

b.1) Entende.se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 

valor, respeitada a ordem de classificação. 

7.9.3 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 

da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

7.9.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do 

quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do 

direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e 

empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no 

subitem 7.9.1. 

a) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 

configurada a hipótese prevista no subitem 7.9.4, será declarada a melhor oferta àquela 

proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

7.10 - Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as 

propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas 

selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.  

7.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente às penalidades constantes deste Edital. 

7.12 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 

7.13 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

7.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do 

Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas 

neste Edital. 
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7.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente 

entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 

Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos 

novos. 

7.16 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos, documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

7.17 - Esta Prefeitura Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o 

licitante será inabilitado. 

7.18 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 

licitante será habilitado e declarado vencedor. 

7.19 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às 

exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de 

classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma 

proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada 

vencedora. 

7.20 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio. 

7.21 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 

necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, 

devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do 

recebimento da convocação. 

 

8. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

8.1 - Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. A 

petição será encaminhada ao(a) Pregoeiro(a) que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil. 

8.2 - Eventual impugnação deverá ser dirigida ao(a) Pregoeiro e PROTOCOLADA no setor 

de Protocolo da Prefeitura Municipal de Cunha, localizada na Pça. Cel. João Olimpio, 91, 

Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-000, em horário de expediente. 

8.2.1- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 

designada nova data para a realização deste certame. 



Prefei tura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

8.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

8.4 - As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 

estritamente informal. 

 

9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 

própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua 

intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir do dia 

em que houver expediente nesta Prefeitura Municipal para a apresentação das razões, por 

meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar 

contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

9.1.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão 

pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do 

certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação;  

9.1.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 

decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente; 

9.1.3 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

9.1.4 - Os recursos devem ser protocolados no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 

de Cunha, localizada na Praça. Cel. João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-000, 

dirigidos ao Prefeito Municipal. 

9.1.5 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 

constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 

do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório; 

 

9.2 - DA ADJUDICAÇÃO 

9.2.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por 

parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao 

Pregoeiro adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 
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9.2.2 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a 

decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) 

objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 

 

9.3 - DA HOMOLOGAÇÃO 

9.3.1 - Compete à autoridade competente homologar o Pregão. 

9.3.2 - A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s) 

proponente(s) adjudicatária(s) para assinar o contrato, respeitada a validade de sua(s) 

proposta(s). 

 

10. CONTRATAÇÃO 

10.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de 

Termo de Contrato, cuja Minuta integra este Edital como Anexo II; 

10.1.1- Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 

do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional estiverem com os prazos de 

validade vencidos, esta Prefeitura Municipal verificará a situação por meio eletrônico hábil 

de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 

justificada; 

a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário 

será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de 

que trata o subitem 10.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos 

de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

10.1.2- O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de cinco dias 

corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por 

igual período a critério desta Prefeitura Municipal, sob pena de decair do direito à 

contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 

10.2- A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de 

habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, 

no curso do contrato, algum documento perder a validade. 

10.3 - Assegurados o contraditório e a ampla defesa, a empresa vencedora bem terá seu 

Contrato cancelado quando: 
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10.3.1 - Descumprir as condições do Contrato; 

10.3.2 - Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido por esta Prefeitura Municipal, sem justificativa aceitável; 

10.3.3 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

10.3.4 Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 

impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores e Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 

7º da Lei 10.520/02 e Sumula 51 do TCESP  

10.4 - Independentemente das previsões retro indicadas, o contratado poderá solicitar o 

cancelamento de seu Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer 

a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente 

comprovado. 

10.5 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir assinatura 

do contrato, admitindo-se, por tratar-se de serviços de natureza contínua prorrogações por 

iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses corridos e consecutivos, 

nos moldes do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

10.6 - A Licitante vencedora deverá apresentar para assinatura do instrumento contratual os 

documentos elencados abaixo:  

a) registro da pessoa jurídica ou inscrição do estabelecimento no Conselho Regional de 

Medicina;  

b) relação de recursos humanos dos profissionais que executarão o Contrato;  

c) apresentação da inscrição dos profissionais indicados na relação de recursos humanos 

junto ao Conselho Regional da categoria profissional; 

 

11. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1. A Autorização de Fornecimento será emitida de acordo com necessidade da 

administração. 

11.2 - A Autorização de Fornecimento expedida após a assinatura do contrato indicará(ão): 

o nome e sobrenome do responsável pela Ordem, o item e a quantidade solicitada. A 

Contratada fica obrigada a ter o item e a quantidade solicitada no ato da entrega da Ordem, 

sob pena de serem aplicadas às sanções previstas no Contrato. 

11.2.1 - A Autorização de Fornecimento será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-

mail, a qual deverá ser devolvida ao emissor, devidamente assinada, datada e com RG do 
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recebedor, por e-mail informado na Ordem no prazo de 01 (um) dia útil, para fins de 

comprovação do recebimento. 

11.2.2 - O prestador de serviços que, convocado, recusar-se injustificadamente em 

confirmar o recebimento da Autorização de Fornecimento no prazo marcado, 01 (um) dia útil 

após o recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste. 

11.2.3 - O objeto deverá ser executado, nos locais determinados pela Prefeitura, conforme 

Termo de Referência correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços. 

11.3 - Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis, poderá: 

11.3.1. se disser respeito as atribuições especificadas, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

11.3.2. na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

11.3.3. se disser respeito à diferença de carga horária, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

11.3.4. na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá 

complementar e/ou corrigir em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo 

máximo de (02 dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado. 

 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 - As despesas decorrentes da aquisição são oriundas de RECURSO PRÓPRIO DO 

MUNICÍPIO, onerarão os seguintes recursos orçamentários e financeiros: 

 

ÓRGÃO UNIDADE PROJ/ATV ELEMENTO 

10 02 2.024 256 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0110 

 

13 - FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento do objeto, 

por meio de depósito em conta corrente indicada pela empresa contratada. 
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13.1.1 - Para pagamento deverá ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica devidamente 

atestada pelo Fiscal do Contrato. 

13.2 - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 

imediatamente solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda 

pertinente regularização, que deverá ser novamente encaminhada ao Fiscal do Contrato no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

13.2.1 - Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o 

prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

 

14 - SANÇÕES 

14.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, FALHAR ou 

FRAUDAR na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

14.2 - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência 

da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, 

independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 

79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E ainda será aplicada multa de 

10 % (dez por cento) sobre o valor total da contratação. 

14.2.1 - Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade 

da Contratada, a Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis 

antes da data final, contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de 

entrega por igual período, ou seja, por no máximo mais 5 dias úteis. Caso a Contratada não 

cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada 

a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia 

de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia útil, quando será devida a 

multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão unilateral e multa previstas nos 

artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações vigentes. 

 

15 - DISPOSIÇÕES FINAIS 



Prefei tura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.2 - A homologação do presente certame será divulgado no DOE. 

15.3 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 

publicados conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. 

15.3.1 – O Contrato de Prestação de Serviços será publicada conforme dispõe a Lei 

Orgânica Municipal. 

15.4 - Após a publicação do Contrato, os envelopes contendo os documentos de habilitação 

das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o 

qual serão inutilizados.  

15.5- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

15.6 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Cunha. 

 

Cunha, 09 de Agosto de 2021. 

 

 

Marcio Gomes da Silva Vieira 

Secretário Municipal de Turismo e Cultura   
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 058/2021 

Processo Administrativo n° 103/2021 

 

1. Objeto 

1.1. Seleção e contratação de empresa para fornecimento de licenciamento de serviço 

continuado Software de Gestão de Destino Turístico, incluindo treinamento, suporte técnico 

para atender às necessidades do Município de Cunha/SP. 

2. Justificativa 

2.1. A aquisição da licença de uso do software objeto deste termo de referência tem por 

finalidade suprir as necessidades Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cunha/SP, 

que, no uso de suas atribuições necessita de um sistema de gestão de destinos turísticos 

para realizar suas atividades com melhor desempenho, qualidade e agilidade. 

3. Resultados a serem alcançados 

a. Ambiente de cadastro on-line que usa o big data e a Inteligência artificial para facilitar a 

gestão do Cadastro Municipal de Turismo e reduzir gastos com elaboração e atualização de 

inventários e estudos de demanda; 

b. Ambiente moderno de monitoramento e avaliação, em tempo real, da atividade turística, 

dotado de indicadores inteligentes para facilitar o acompanhamento dos resultados das 

políticas públicas de turismo pelo Observatório Municipal do Turismo; 

c. Um portal turístico moderno que poderá ser atualizado tanto pelos gestores públicos 

quanto pelos agentes turísticos privados; 

d. Ferramentas de promoção que ajudarão os agentes turísticos públicos e privados a 

colocarem seus produtos turísticos nas prateleiras dos grandes centros emissores de 

turistas do mundo. 

4. Detalhamento do objeto 

ITEM BEM/SERVIÇO QUANT. 
VALOR MÁXIMO 

ADMISSÍVEL 

1 
Licença de uso anual (12 meses) de abrangência 

Municipal com 1 destino e usuários ilimitados 
1 R$66.600,00 

 

5. Descrição e especificação técnica do software de gestão de destinos turísticos 

5.1. Ambiente tecnológico: 

5.1.1. Tecnologia servidora (Infraestrutura): 



Prefei tura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

 O software de gestão de destinos turísticos deverá funcionar em Plataforma Cloud 

Computing (Computação em nuvem), o que possibilitará interagir com diversos ambientes 

operacionais existentes, além de receber as informações e trata-las em tempo real as 

disponibilizando na interface do cliente. Além disso, sistemas distribuídos na WEB 

possibilitam que sejam acessados com facilidade, não importando a localidade geográfica 

do usuário ou que tipo de equipamento estejam utilizando, como celular, tablet ou notebook. 

 O software de gestão de destinos turísticos deverá ser um Serviço de Software as a 

Service (SaaS) excluindo, portanto, a necessidade de instalação de software local e 

permitindo o acesso por meio dos principais browsers via internet. 

5.1.2. Tecnologia cliente (software) 

 Deverá dispor de interface 100% WEB (utilizado via browser); 

 Deverá suportar os browsers mais modernos do mercado; 

 Deverá utilizar apenas Standards de web internos aos browsers, sem recursos a plug-ins 

externos como: flash, Java ou execução de programas de terceiros; 

 Deverá ser compatível com maior parte dos celulares com telas coloridas e suporte para 

internet, tais como: Android, Apple IOS e Windows Phone; 

 Deverá ser compatível com Tablets, suportando no mínimo o IPAD da Apple e Tablets 

com sistema operacional atualizado; 

 Deverá permitir o acesso ilimitado de usuários, ou seja, qualquer agente turístico no 

mundo poderá criar uma conta no sistema; 

 Deverá permitir realizar chamados e acompanhar o suporte técnico diretamente na 

plataforma on-line com geração de número de protocolo e ambiente de acompanhamento. 

5.1.3. Requisitos técnicos 

Ambiente de cadastramento e gerenciamento on-line de informações turísticas 

Espera-se que nesse ambiente os usuários possam inscrever e editar informações sobre a 

oferta, demanda turística e dados normativos institucionais. 

Alguns formulários obrigatórios: 

 Oferta 

o Serviços e equipamentos turísticos 

 Equipamento de hospedagem 

 Equipamento de alimentação 

 Espaço de atração turística 

 Espaço de eventos 
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 Espaço de embarque e desembarque 

 Serviços de apoio ao visitante 

 Serviços de apoio ao agente turístico 

o Vias de interesse turístico 

o Produtos turísticos 

o Serviços públicos básicos 

 Demanda 

o Perfil e comportamento do visitante 

 Avaliação 

 Origem 

 Perfil 

 Comportamento 

 Motivação 

 Objetivo 

o Criador de formulários personalizados 

 Dados normativos institucionais 

o Unidade administrativa 

o Instituições influentes 

o Instrumentos de planejamento e gestão 

o Legislação 

o Suporte financeiro 

Novos formulários deverão ser criados, mediante demanda da CONTRATANTE, de acordo 

com os prazos abaixo: 

 Formulário: Até 30 dias corridos 

Ambiente de monitoramento e avaliação do comportamento da atividade turística 

Espera-se que nesse ambiente os usuários possam monitorar e avaliar o comportamento da 

oferta, demanda turística e dados normativos institucionais por meio de indicadores 

inteligentes e relatórios gerenciais. 

Os indicadores devem apresentar dados de acordo com sua área territorial, a saber: 

O ambiente de monitoramento e avaliação do destino turístico Brasil (País) mostrará dados 

a nível de país: Ex: População: 211.755.692 pessoas; 

O ambiente de monitoramento e avaliação do destino turístico Estado de São Paulo 

(Estado) mostrará dados a nível de estado: Ex: População: 46.289.333 pessoas; 

O ambiente de monitoramento e avaliação do destino turístico Circuito das Frutas (IGR) 
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mostrará dados a nível de região turística: Ex: Soma das populações dos municípios que 

compõem a região turística; 

O ambiente de monitoramento e avaliação do destino turístico Campos do Jordão 

(Município) mostrará dados a nível de município: Ex: População: 52.405 pessoas. 

Alguns indicadores obrigatórios: 

Indicadores Tipo Atualização 

População residente estimada Simples Anual 

Área da unidade territorial Simples Anual 

Densidade demográfica da unidade territorial Simples Anual 

Contratos de repasse junto ao Mtur (R$) Simples Anual 

Índice de competitividade do turismo nacional Simples Anual 

Categoria no mapa turístico brasileiro Simples Anual 

Valor adicionado do município Simples Anual 

Despesas públicas totais Simples Anual 

Despesas públicas por função (turismo) Simples Anual 

Relação entre as despesas totais x turismo Simples Anual 

Receitas totais Simples Anual 

Receitas (ISS) Simples Anual 

Quantidade de empresas ativas Simples Trimestral 

Quantidades de empresas turísticas ativas Simples Trimestral 

Relação entre empresas ativas x empresas 

turísticas ativas 

Simples Trimestral 

Quantidade de empresas turísticas ativas por 

segmento 

Simples Trimestral 

Evolução da abertura e extinção de empresas Simples Trimestral 

Evolução da abertura e extinção de empresas 

turísticas 

Simples Trimestral 

Quantidade de empregos formais Simples Anual 

Quantidade de empregos formais no turismo Simples Anual 

Relação entre empregos formais x empregos 

formais no turismo 

Simples Anual 

Quantidade de empregos formais no turismo por 

segmento 

Simples Anual 
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Evolução da quantidade de empregos formais Simples Anual 

Evolução da quantidade de empregos formais no 

turismo 

Simples Anual 

Quantidade de pontos de interesse turístico Simples Mensal 

Quantidade de vias de interesse turístico (km) Simples Mensal 

Quantidade de produtos turísticos Simples Mensal 

Quantidade de produtos turísticos por categoria Simples Mensal 

Quantidade de produtos turísticos (B2B) Simples Mensal 

Quantidade de produtos turísticos (B2B) por 

categoria 

Simples Mensal 

Quantidade de produtos turísticos (B2C) Simples Mensal 

Quantidade de produtos turísticos (B2C) por 

categoria 

Simples Mensal 

Quantidade de equipamentos de hospedagem Simples Mensal 

Quantidade de equipamentos de hospedagem 

por categoria 

Simples Mensal 

Quantidade de equipamentos de hospedagem 

por subcategoria 

Simples Mensal 

Quantidade de Uhs Simples Mensal 

Quantidade de leitos Simples Mensal 

Média de Uhs por equipamento de hospedagem Simples Mensal 

Média de leitos por equipamento de hospedagem Simples Mensal 

Média de leitos por Uhs Simples Mensal 

Quantidade de equipamentos de alimentação Simples Mensal 

Quantidade de equipamentos de alimentação por 

categoria 

Simples Mensal 

Quantidade de comensais Simples Mensal 

Média de comensais por equipamento de 

alimentação 

Simples Mensal 

Quantidade de espaços de atração turística Simples Mensal 

Quantidade de atrativos turísticos Simples Mensal 

Quantidade de pontos turísticos Simples Mensal 

Quantidade de espaços para eventos Simples Mensal 
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Espaços para eventos (m²) Simples Mensal 

Espaços para eventos (capacidade) Simples Mensal 

Quantidade de espaços para eventos por 

categoria 

Simples Mensal 

Quantidade de espaços de embarque e 

desembarque 

Simples Mensal 

Quantidade de espaços de embarque e 

desembarque por categoria 

Simples Mensal 

Quantidade de serviços de apoio ao visitante por 

categoria 

Simples Mensal 

Quantidade de serviços de apoio ao agente 

turístico por categoria 

Simples Mensal 

Visitação em unidades de conservação federais Simples Anual 

Quantidade de assentos ofertados pelo 

transporte aéreo 

Simples Mensal 

Quantidade de assentos ofertados pelo 

transporte rodoviário interestadual 

Simples Mensal 

Preço médio do bilhete (transporte rodoviário) Simples Mensal 

Preço médio do bilhete (transporte aéreo) Simples Mensal 

Quantidade de visitas estimadas (Nacional) Simples Anual 

Quantidade de visitas estimadas (Internacional) Simples Anual 

Total de chegadas de turistas internacionais Simples Anual 

Fluxo de passageiros do transporte rodoviário 

interestadual 

Simples Mensal 

Fluxo de veículos fretados interestadual Simples Mensal 

Fluxo de passageiros do transporte aéreo Simples Mensal 

Indicadores personalizados de acordo com 

questões formuladas para estudo de demanda 

Simples Sob 

demanda 

Quantidade de oferta turística presente no 

TripAdvisor 

Simples Mensal 

Quantidade de oferta turística presente no 

TripAdvisor por segmento 

Simples Mensal 

Quantidade de avaliações no TripAdvisor Simples Mensal 
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Nota média das avaliações no TripAdvisor Simples Mensal 

Nota média das avaliações no TripAdvisor por 

segmento 

Simples Mensal 

Comportamento das avaliações no TripAdvisor Simples Mensal 

Quantidade de oferta turística presente no 

Google meu negócio; 

Simples Mensal 

Quantidade de oferta turística presente no 

Google meu negócio por segmento 

Simples Mensal 

Quantidade de avaliações no Google meu 

negócio 

Simples Mensal 

Nota média das avaliações no Google meu 

negócio 

Simples Mensal 

Nota média das avaliações no Google meu 

negócio por segmento 

Simples Mensal 

Comportamento das avaliações no Google meu 

negócio 

Simples Mensal 

Quantidade de acomodações presentes no 

Booking.com; 

Simples Mensal 

Quantidade de acomodações presentes no 

Booking.com por categoria 

Simples Mensal 

Quantidade de avaliações no Booking.com Simples Mensal 

Nota média das avaliações no Booking.com Simples Mensal 

Nota média das avaliações no Booking.com por 

categoria 

Simples Mensal 

Comportamento das avaliações no Booking.com Simples Mensal 

Comportamento dos preços das diárias no 

Booking.com 

Simples Mensal 

Quantidade de acomodações presentes no 

Airbnb; 

Simples Mensal 

Quantidade de acomodações presentes no 

Airbnb por categoria 

Simples Mensal 

Quantidade de avaliações no Airbnb Simples Mensal 

Nota média das avaliações no Airbnb Simples Mensal 
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Nota média das avaliações no Airbnb por 

categoria 

Simples Mensal 

Comportamento das avaliações no Airbnb Simples Mensal 

Comportamento dos preços das diárias no Airbnb Simples Mensal 

Habilitação Jurídica – Equipamento de 

Hospedagem 

Composto Mensal 

Chancela – Cadastur – Equipamento de 

Hospedagem 

Composto Mensal 

 

Relatórios gerenciais obrigatórios: 

 Inventário da oferta turística 

 Estudo de demanda turística 

 Anuário turístico 

o Evolução da oferta turística 

o Evolução da demanda turística 

 Relatório de oportunidade de negócios 

 Catálogo de produtos turísticos 

 Calendário de eventos turísticos 

 Manual de qualificação turística 

 Diagnóstico da atividade turística 

 Raio X do sistema municipal de turismo (Gestão institucional) 

o Instituições influentes (Entes e competências) 

o Base normativa (Legislação) 

o Orçamento 

o Instrumentos de planejamento e gestão 

 Raio X dos serviços de apoio ao visitante 

 Raio X dos serviços públicos básicos 

 Raio X dos serviços de apoio ao agente turístico 

Novos indicadores e relatórios deverão ser criados, mediante análise sobre a 

disponibilidade do dado e demanda da CONTRATANTE, de acordo com os prazos abaixo: 

 Indicadores simples: Até 7 dias corridos 

 Indicadores compostos: Até 30 dias corridos 

 Relatórios: Até 30 dias corridos 
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O software de gestão de destinos turísticos deverá possuir a função de alimentar o 

ambiente de monitoramento e avaliação de forma automatizada, ou seja, a maioria dos 

indicadores deverão estar disponíveis independente da inserção manual de informações 

pelos usuários na plataforma. Para tanto é desejável que a solução possua APIs com os 

bancos de dados oficiais abaixo listados: 

 Dados governamentais 

o Agência Espacial Brasileira – AEB 

o Agência Nacional de Águas - ANA 

o Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

o Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ 

o Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel 

o Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 

o Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

o Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT 

o Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 

o Banco Central do Brasil - BC 

o Empresa Brasileira de Infraestrutura Portuária – Infraero 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama 

o Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM 

o Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR 

o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio 

o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 

o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea 

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC 

o Ministério da Cultura - MinC 

o Ministério da Economia – ME 

o Receita Federal do Brasil - RFB 

o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC 

o Ministério da Infraestrutura 

o Ministério da Saúde – MS 

o Ministério das Cidades – MCIDADES 

o Ministério do Meio Ambiente – MMA 
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o Ministério do Esporte – ME 

o Ministério do Trabalho – MTB 

o Ministério do Turismo – Mtur 

o Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - SEAD 

 Dados de plataformas online 

o Booking.com 

o TripAdvisor.com 

o Google Meu Negócio 

o Facebook 

o Instagram 

Novas fontes de dados deverão ser integradas ao sistema, mediante demanda da 

CONTRATANTE, de acordo com os prazos abaixo: 

 Atualização API: Até 180 dias corridos 

Portal Turístico 

Espera-se que o portal turístico se torne o canal oficial de distribuição de informações 

turísticas para o visitante, trade e investidores. O domínio do portal turístico deverá ser 

definido pela CONTRATANTE e possuir raiz governamental. Ex: https:// 

minhacunha.sp.gov.br. 

O portal turístico deverá ser alimentado com dados do software de gestão de destinos 

turísticos por meio de API, portanto qualquer usuário do sistema que possua login e senha 

poderá inserir, editar e excluir informações do portal turístico por meio do ambiente de 

cadastramento e gerenciamento on-line de informações turísticas respeitando a hierarquia 

de usuários e seus respectivos conjuntos de recursos. 

O portal turístico deverá ser entregue com identidade visual turística aplicada e previamente 

aprovada pela CONTRATANTE. 

Estrutura básica do portal: 

 Domínio governamental (responsabilidade do CONTRATANTE) 

 Responsivo 

 Hospedagem ilimitada 

 MENU – O que fazer – Experiências turísticas 

 MENU – O que fazer – Calendário de eventos 

 MENU – O que fazer – Pontos de interesse 

 MENU – O que fazer – Dicas de influenciadores 
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 MENU – Produtos da terra – Produtos da terra 

 MENU – Produtos da terra – Conexão local 

 MENU – Onde comer e dormir – Onde comer 

 MENU – Onde comer e dormir – Onde dormir 

 MENU – Como chegar e circular 

 MENU – Informações práticas 

Ambiente de promoção da oferta turística 

Espera-se que esse ambiente funcione como um distribuidor de informações turísticas 

estruturadas como produtos turísticos. É por meio desse ambiente que os agentes turísticos 

públicos e privados deverão acessar os mercados emissores de turistas do mundo inteiro. 

Funções obrigatórias: 

 Promover no Facebook: Permitir publicar produtos turísticos na rede social Facebook 

diretamente do ambiente de promoção da oferta turística; 

 Promover no Twitter: Permitir publicar produtos turísticos na rede social Twitter 

diretamente do ambiente de promoção da oferta turística; 

 Promover no Portal turístico oficial do destino: Permitir publicar e gerenciar conteúdo no 

portal turístico oficial do destino diretamente do ambiente de promoção da oferta turística; 

 Promover no catálogo de produtos turísticos do destino: Permitir publicar e gerenciar 

produtos turísticos no catálogo oficial de produtos turísticos do destino diretamente do 

ambiente de promoção da oferta turística; 

 Promover no calendário de eventos turísticos do destino: Permitir publicar e gerenciar 

eventos no calendário de eventos turísticos do destino diretamente do ambiente de 

promoção da oferta turística. 

Novas funções deverão ser criadas, mediante apoio institucional e demanda da 

CONTRATANTE, de acordo com os prazos abaixo: 

 Atualização API: Até 180 dias corridos 

5.2. Treinamento dos agentes turísticos 

O treinamento deverá ser realizado em ambiente a ser escolhido e disponibilizado pela 

CONTRATANTE de acordo com as informações técnicas descritas abaixo: 

Oficina de 

capacitação 

Quant. Descrição 

Cadastramento e 

gerenciamento on-

1  Objetivo: Capacitar os agentes turísticos 

públicos e privados quanto ao 
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line de 

informações 

turísticas 

cadastramento e gerenciamento on-line de 

informações turísticas 

 Quantidade de alunos ilimitada (a 

depender do espaço físico) 

 Carga horária: 4h 

Monitoramento e 

avaliação do 

comportamento da 

atividade turística 

1  Objetivo: Capacitar os agentes turísticos 

públicos quanto ao monitoramento e 

avaliação do comportamento da atividade 

turística. 

 Quantidade de alunos ilimitada (a 

depender do espaço físico) 

 Carga horária: 4h 

Promoção da 

oferta turística 

1  Objetivo: Capacitar os agentes turísticos 

públicos e privados quanto ao uso das 

ferramentas de promoção turística 

 Quantidade de alunos ilimitada (a 

depender do espaço físico) 

 Carga horária: 4h 

 

A CONTRATANTE, além do espaço, fornecerá recurso audiovisual para os treinamentos. 

5.3. Suporte Técnico 

a. O suporte técnico deverá oferecer cobertura total a qualquer defeito ou falha 

apresentada, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE durante todo o período de 

vigência do contrato. 

b. O suporte técnico deverá compreender, sem ônus para a CONTRATANTE, atualização 

de versões do software de gestão de destinos turísticos, dentro do período de vigência do 

contrato. 

c. O suporte técnico deverá ser acionado através de abertura de chamados para resolução 

de problemas ou esclarecimento de dúvidas, com as seguintes características: 

I. Para o serviço de suporte técnico, a CONTRATANTE poderá abrir número ilimitado de 

chamados durante a vigência do referido suporte, sem qualquer ônus adicional; 

II. Ferramenta disponível via web com acesso restrito para o gestor do destino, disponível 

24 (vinte e quatro) horas por dia durante os 07 (sete) dias da semana. 
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d. No ato da solicitação do suporte técnico deverá ser emitido um número de protocolo 

identificador da solicitação, que permita o seu acompanhamento, bem como posterior 

consulta de seu resultado. 

6. Execução dos serviços e seu recebimento 

6.1. Do prazo e local de execução 

Descrição Prazo Local de execução 

Entregar as credenciais necessárias 

para uso do software de gestão de 

destinos turísticos 

5 (cinco) dias, a contar da 

data de emissão da 

ordem de serviço 

Email do fiscal do 

contrato 

Disponibilizar ambiente de 

cadastramento e gerenciamento on-

line de informações turísticas 

Imediatamente após a 

emissão da ordem de 

serviço 

Plataforma online do 

sistema de gestão de 

destinos turísticos 

Disponibilizar ambiente de abertura 

de chamados para suporte técnico 

Imediatamente após a 

emissão da ordem de 

serviço 

Plataforma online do 

sistema de gestão de 

destinos turísticos 

Disponibilizar ambiente de promoção 

turística 

Até 30 (trinta) dias após a 

emissão da ordem de 

serviço 

Plataforma online do 

sistema de gestão de 

destinos turísticos 

Disponibilizar o portal turístico Até 30 (trinta) dias após a 

emissão da ordem de 

serviço 

Domínio a ser escolhido 

e sob responsabilidade 

da CONTRATANTE 

Iniciar os treinamentos dos agentes 

turísticos 

 

Até 30 (trinta) dias após a 

emissão da ordem de 

serviço 

Sede do município em 

local a ser 

disponibilizado pela 

CONTRATANTE 

Disponibilizar ambiente de 

monitoramento e avaliação do 

comportamento da atividade turística 

Até 30 (trinta) dias após a 

emissão da ordem de 

serviço  

Plataforma online do 

sistema de gestão de 

destinos turísticos 

 

6.2. Da aceitação da solução 

6.2.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO que terá 10 (dez) 

dias para verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo 

de Referência e na proposta. 
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6.2.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo responsável pela fiscalização do 

contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

6.2.3. Os produtos das atividades serão recebidos definitivamente após a verificação da 

qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente 

aceitação mediante Termo de Recebimento Definitivo. 

6.2.4. Para fins de aceitação do objeto contratado, proceder-se-á à seguinte verificação: 

a. A validade da licença de uso do software de gestão de destinos turísticos deverá ser de 

12 meses; 

b. A CONTRATADA deverá apresentar relatório descritivo fotográfico e lista de presença 

para comprovar a execução dos treinamentos; 

6.2.5. Em caso de recusa do serviço por parte da CONTRATANTE, esta emitirá relatório 

com o detalhamento dos eventos de relevância, ocorridos durante o recebimento, devendo 

a CONTRATADA solucioná-los no prazo de até 05 (cinco) dias corridos. 

7. Disposições gerais 

7.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todas as exigências e 

descrições contidas no presente termo de referência, de modo a não incorrer em omissões, 

as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de 

preços. 

7.2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 

fornecidas não poderão constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “serviços extras” 

e/ou alterar a composição de preços unitários.  

7.3. Considerar-se-á a CONTRATADA como especializada nos serviços em questão e 

que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 

complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e 

necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os programas a serem 

instalados. 

7.4. O software de gestão de destinos turísticos deverá obedecer, rigorosamente, no que 

couber: 

a. às normas e especificações constantes deste Termo de Referência; 

b. às prescrições e recomendações do FABRICANTE; 

c. às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

d. às normas regulamentadoras vigentes. 
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7.5. Os casos não abordados nesta especificação serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, 

de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o serviço em questão. 

7.6. Não obstante, a CONTRATADA deverá entregar a CONTRATANTE todas as 

comprovações relativas às licenças: números seriais, código de licenciamento perante o 

FABRICANTE, ou qualquer outra forma de comprovação que mostre que a licença foi 

adquirida por meios oficiais e que está registrada em nome da CONTRATANTE. 

7.7. A CONTRATADA deverá considerar todas as precauções e zelar permanentemente 

para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, 

cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados. 

7.8. No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas operações, 

prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ela deverá recuperá-las 

deixando-as conforme seu estado original. 

7.9. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a 

CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais 

pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações 

movidas, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções exigidas 

no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 

7.10. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e 

indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira 

responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte da 

CONTRATANTE. 

7.11. Os representantes da FISCALIZAÇÃO darão suas instruções diretamente ao 

preposto da CONTRATADA. 

7.12. Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, 

emolumentos e encargos necessários à execução do objeto. Nenhum pagamento adicional 

será efetuado em remuneração aos serviços descritos nesse documento. 

7.13. As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização de 

veículos, entre outros, que não forem computados nos itens próprios do orçamento serão 

sempre consideradas como incluídas no custo da CONTRATADA. 

7.14. Desde a entrega até o fim do prazo de suporte técnico, a CONTRATADA deverá 

fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas no 

software de gestão de destinos turísticos. 

8. Deveres da CONTRATADA 
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a. prestar os serviços objeto da presente licitação, conforme o que foi subscrito na proposta, 

e de acordo com as especificações determinadas no Edital e seus Anexos; 

b. indicar profissional legalmente habilitado, integrante do quadro da empresa, como 

responsável técnico pelos serviços prestados; 

c. providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE na execução do presente objeto, conforme os prazos abaixo 

estabelecidos: 

i. o primeiro atendimento deverá ser feito num prazo máximo de 12 (doze) horas úteis, 

a partir da abertura do chamado; 

ii. a resolução do problema não poderá ultrapassar 1 (um) dia útil, a partir da abertura 

do chamado, situação na qual deverá ser feita a substituição e/ou reparo; 

d. observar rigorosamente ao prazo de execução do objeto deste termo de referência; 

e. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto por prazo 

mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da aceitação definitiva, 

ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos 

à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 

f. observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, 

cabendo-lhes inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões; 

g. responder por todas as despesas diretas e indiretas relativas a salários, transportes, 

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e 

quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, 

objeto do contrato, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício com 

os mesmos; 

h. cumprir com as demais condições constantes da proposta apresentada durante o 

processo de licitação; 

i. fornecer previamente ao CONTRATANTE as fichas funcionais de todos os profissionais 

que venham a prestar serviços nas suas dependências, podendo o mesmo solicitar a 

qualquer tempo, a substituição de qualquer um deles, a bem do serviço ou por questões de 

segurança; 

j. executar todos os serviços com zelo, eficiência e pontualidade, em consonância com as 

normas técnicas e procedimentos específicos; 

k. permitir ao CONTRATANTE a fiscalização, a vistoria dos serviços, bem como prestar, 

quando solicitada, as informações requeridas visando o bom andamento dos serviços; 
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l. informar ao CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que 

possam atrasar ou impedir a conclusão do serviço dentro do prazo previsto no cronograma, 

sugerindo medidas para corrigir a situação; 

m. comunicar a conclusão dos serviços à fiscalização do contrato, imediatamente após seu 

término, para fins de análise e aceite dos serviços executados; 

n. zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados; 

o. ressarcir eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados, na execução dos serviços. 

9. Deveres da CONTRATANTE 

a. acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar as obrigações da empresa contratada, bem 

como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto e o seu aceite; 

b. efetuar o pagamento à Adjudicatária nos termos deste Termo de Referência; 

c. não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou o licitante vencedor; 

d. prestar as informações, esclarecimentos e documentos que venham a ser solicitados pelo    

CONTRATADO, visando ao fiel cumprimento execução do Contrato; 

e. aplicar à Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais; 

f. notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução do Contrato, para que sejam adotadas as medidas necessárias; 

g. proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do contrato; 

h. permitir o livre acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou por seus 

empregados em serviço; 

i. proceder a rigoroso controle da prestação dos serviços contratados, aplicando as 

sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

j. Convidar formalmente os agentes turísticos que serão treinados para uso do Software; 

k. disponibilizar espaço e recursos audiovisuais para execução dos treinamentos. 

10. Condições de pagamento 

10.1. O pagamento será efetuado mensalmente em 12 (doze) parcelas iguais pela 

CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação de 

Nota Fiscal ou da Fatura, contendo o detalhamento dos serviços executados, através de 

ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela 

CONTRATADA. 

11. Vigência 

11.1. Os serviços objeto do presente Termo de Referência serão prestados mediante a 

formalização de instrumento contratual.  
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11.2. Será obrigatória a apresentação, na assinatura do contrato, de carta da companhia 

detentora da solução, autorizando a comercialização dos serviços especificados no 

presente instrumento.  

11.3. O contrato a ser celebrado terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termos 

aditivos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, quando comprovadamente for vantajoso 

para a CONTRATANTE, desde que haja autorização formal da autoridade competente e 

observados os seguintes requisitos:  

a. Os serviços tenham sido prestados regularmente;  

b. A CONTRATANTE mantenha interesse na realização do serviço;  

c. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a CONTRATANTE;  

d. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.  

11.4. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente a CONTRATANTE, no prazo 

de até 120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência contratual, seu interesse em 

prorrogar, ou não, a vigência do contrato. 

.  
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ANEXO III -  MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 058/2021 

Processo Administrativo n° 103/2021 

 

   A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA, Estado de São Paulo, Pessoa 

Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. ___________, com sede na na 

Praça. Cel. João Olímpio, 91, Centro, na cidade de Cunha, devidamente representada por 

seu Secretário de Turismo e Cultura, MARCIO GOMES DA SILVA VIEIRA, residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante designada PREFEITURA, e a empresa 

___________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, estabelecida à 

______________________________________, Bairro ________________, no município 

de _____________________,  representado(a) pelo(a) Sr.(a) ______________________, 

portador da cédula de identidade nº ___________________, inscrito no CPF/MF 

____________________, doravante denominada(s) CONTRATADA (S), resolvem firmar o 

presente ajuste de Contrato, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto 

Municipal nº 55 de 12 de Setembro de 2009, bem como do Edital de Pregão nos autos do 

processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, CARACTERÍSTCAS E CONDIÇÕES.  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE 

GESTÃO DE DESTINO TURÍSTICO, COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

1.1.  CARACTERÍSTICAS: 

ITEM SERVIÇO QUANT. VALOR (R$) 

1 
Licença de uso anual (12 meses) de abrangência 

Municipal com 1 destino e usuários ilimitados 
1  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE ENTREGA 

2.1. A Autorização de Fornecimento será emitida de acordo com necessidade da 

administração. 
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2.2 - A Autorização de Fornecimento expedida após a assinatura do contrato indicará(ão): o 

nome e sobrenome do responsável pela Ordem, o item e a quantidade solicitada. A 

Contratada fica obrigada a ter o item e a quantidade solicitada no ato da entrega da Ordem, 

sob pena de serem aplicadas às sanções previstas no Contrato. 

2.2.1 - A Autorização de Fornecimento será enviada ao fornecedor por e-mail, a qual deverá 

ser devolvida ao emissor, devidamente assinada, datada e com RG do recebedor, por e-

mail informado na Ordem ou via Correios, no prazo de 01 (um) dia útil, para fins de 

comprovação do recebimento. 

2.2.2 - O prestador de serviços que, convocado, recusar-se injustificadamente em confirmar 

o recebimento da Autorização de Fornecimento no prazo marcado, 01 (um) dia útil após o 

recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste. 

2.2.3 - O objeto deverá ser executado, nos locais determinados pela Prefeitura, conforme 

Termo de Referência correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços. 

2.3 - Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis, poderá: 

a) se disser respeito as atribuições especificadas, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de carga horária, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar 

e/ou corrigir em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de (02 

dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contado a partir assinatura do 

contrato, admitindo-se, por tratar-se de serviços de natureza contínua prorrogações por 

iguais e sucessivos períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses corridos e 

consecutivos, nos moldes do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA – VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE  

4.1 – O presente contrato tem o valor total de R$ __________ (______________) e onerará 

as seguintes dotações orçamentárias: 

ÓRGÃO UNIDADE PROJ/ATV ELEMENTO 

10 02 2.024 256 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0110 

 

4.2 – O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente indicada pela 

empresa contratada em até 10 dias úteis a partir do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica, 

devidamente conferida e atestada pelo Fiscal do Contrato a ser nomeado pela 

CONTRATANTE. 

4.3. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 

imediatamente solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda 

pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.3.1. Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 

pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

4.3.2 Em caso de prorrogação contratual nos termos do art. 57, II da Lei de Licitações, por 

meio de aditamento do prazo contratual, os valores sofrerão reajustes, nos termos da 

legislação federal, utilizando como índice o IPCA, ou outro índice que o venha a substituir. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Prestar Serviços objeto deste contrato nas condições previstas no Edital do Pregão nº 

058/2021 e em sua proposta. 

5.2. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato a terceiros, sob pena 

de rescisão. 

5.3. Manter durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na 

licitação, apresentando documentação revalidada se algum documento perder a validade. 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 

6.2. Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato. 

6.3. Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a 

entrega do objeto contratado. 
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6.4. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA 

7.1. Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº. 8.666/93 e demais alterações 

posteriores, não será exigida da contratada a prestação de garantias. 

 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO E SANÇÕES 

8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

8.2. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da 

hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 

7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, 

unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, 

ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E 

ainda será aplicada multa de 10 % sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

9.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e 

que não possa ser resolvida de comum acordo entre as mesmas. 

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o 

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na 

presença das testemunhas abaixo. 

Cunha, ..... de ..................... de 2021.  

 
CONTRATANTE           CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 

 

___________________________ _____________________________ 

Nome:  Nome: 

RG nº:  RG nº: 
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ANEXO ÚNICO AO CONTRATO 

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 058/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 103/2021-  

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: ____________________________________________________  

CONTRATADO: _____________________________________________________  

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________  

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 

trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 

90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem 

dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;  

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico 

do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções 

nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);  

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.  

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;  

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________  

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
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Nome: _________________________________________________________  

Cargo:__________________________________________________________  

CPF: ____________________________  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Nome: _________________________________________________________  

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________  

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________  

Cargo:__________________________________________________________  

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________  

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________  

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________  

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________  

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________  
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 058/2021 

Processo Administrativo n° 103/2021 

 

 

Eu _______________(nome completo), RG nº _______, representante legal da 

___________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

_____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as 

exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão 

nº 058/2021, realizado pela Prefeitura Municipal Cunha, inexistindo qualquer fato impeditivo 

de sua participação neste certame. 

 

Cunha, _______ de ____________ de 2021. 

 

 

____________________________________ 

assinatura do representante legal 
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ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 058/2021 

Processo Administrativo n° 103/2021 

 

 

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

convocatório, que a empresa ____________________________(denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do 

Pregão nº 058/2021, realizado pela Prefeitura Municipal Cunha. 

 

Cunha, ______ de ___________ de 2021. 

 

 

__________________________________ 

assinatura do representante legal 
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ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR  

PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 058/2021 

Processo Administrativo n° 103/2021 

 

 

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa 

_____________________(denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do 

Pregão Presencial nº ____/2021, da Prefeitura Municipal de Cunha, declaro, sob as penas 

da lei, que a __________________(denominação da pessoa jurídica) encontra-se em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

Cunha, _______ de ___________ de 2021. 

 

 

___________________________________ 

assinatura do representante legal 

 

  



Prefei tura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

 

ANEXO VII – MODELO PROPOSTA COMERCIAL  

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 058/2021 

Processo Administrativo n° 103/2021 

 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE:  

Nome da Proponente: ...................................................................................................................  

Razão social: ........................................................... CNPJ nº.:  ...................................................  

Banco:....................  Agência nº.: .........................Conta nº.:  ........................................................  

Endereço completo:  ......................................................................................................................  

Telefones:  .............................................. E-mail:  ..........................................................................  

 

ITEM QTD UNID DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Valor por 

Ano 
Valor Total 

1 1 Anual 

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE 

GESTÃO DE DESTINO TURÍSTICO, 

COM TREINAMENTO E SUPORTE 

TÉCNICO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

CONSTANTES DO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

  

 
Valor Total do Contrato (12 meses):  ______________________________________  

Validade da proposta: 60 dias 

Prazo de Entrega: (12 meses), podendo ser prorrogado nas formas da autorização contida 

no artigo 57, IV da Lei 8666/93 e alterações posteriores 

 

DECLARAÇÕES: 

1 - Declaro que os preços cotados não sofrerão qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária, e já estão incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de 

encargos, impostos, taxas, tributos, frete e demais despesas diretas ou indiretas 
relacionadas com o integral fornecimento do objeto do Pregão 058/2021; 
2 - Declaro que aceito todas as exigências do Edital do Pregão 058/2021 e de seus Anexos. 

Local, ____________________________, _______ de ___________________ de 2021  

_________________________________________________ 

Nome do Representante Legal da Empresa 

RG N.º / CPF N.º / Carimbo da empresa 


