EDITAL
PREGÃO PR ESEN CIAL
CONTR ATAÇÃO DE EMPRESA PAR A IMPLAN TAÇÃO DE PR OJETO D A N OVA INFR AESTR U TU R A DE R ED E DE
DAD OS DO PAÇO MU NIC IPAL D A PR EFEITU R A D E U BATU BA.

PR EÂMB ULO
PR OCESSO SC /5352/15
ED ITAL 68/15
PR EGÃO PR ESENC IAL 53/15
1. D AS C ON SID ERAÇÕES IN ICIAIS
1.1. A Pref eitura de Ubatuba torna público que se acha aberta neste Município, licitação na m odalidade Pregão
Presencial, conf orm e estabelecido neste instrumento conv ocatório.
1.2. A sessão pública de processam ento do Pregão Presencial será realizada na Sala de R euniões da Secretaria
Municipal de Adm inistração, localizada na Av enida Maria Alv es, 865 - C entro - U batuba/SP, com início às 10h00 do dia
06 de Outubro de 2015.
1.3. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do Processo em
epígraf e.
1.4. Os env elopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acim a m encionado,
na sessão de processam ento do Pregão Presencial, logo após o credenciam ento das interessadas.
1.5. As propostas dev erão obedecer às especif icações e exigências constantes deste instrum ento convocatório.
1.6. Integram este Edital, os Anexos:
1.6.1. I - Proposta C omercial.
1.6.2. II - D eclaração de Habilitação.
1.6.3. III - D eclaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho.
1.6. 4. IV - D eclaração de Aceitabilidade das C ondições Editalícias.
1.6.5. V- D eclaração de Regime Jurídico Tributário da Empresa.
1.6.6. VI - Minuta do Term o de C ontrato.
1.6.7. VII- Term o de Ref erencia
1.7. Este certam e será regido pela Lei Federal n.º 10.520/02 e Lei Federal Com plem entar n.º 123/06, aplicando-se
subsidiariam ente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e do D ecreto Municipal n.º 4.595/06.
1.8. O objeto da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscim os ou supressões sobre o v alor inicial,
nos term os do Artigo 65, §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
1.9. O presente Edital e seus Anexos estarão af ixados junto à Secretaria Municipal de Adm inistração, situada na Rua
Dona Maria Alv es, 865 - C entro - Ubatuba/SP.
1.10. Os interessados poderão adquirir o Edital atrav és do site: http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br.
1.11. De acordo com a Portaria C AT – 173 de 01.09.2009, conf orme Art.7º, Inciso III, letra a – “Dev erão,
obrigatoriam ente, em itir N ota Fiscal – N F-e, modelo 55, em substituição à N ota Fiscal, m odelo 1 ou 1-A, os contribuintes
que: (...) III – independentem ente da ativ idade econôm ica exercida, a partir de 1º de dezembro de 2010, realizarem

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Secretaria Municipal de Ad ministração – Coordenadoria de Suprimentos
End. Rua Dona Maria Alves, 86 5, Centro, Ubatuba/S P, CEP: 11.680-000
Telefone: (12) 3834-1035 – e-mail: prefeituraubat uba@hotmail.com

1

operações destinadas a: a) Administração Publica direta ou indireta, inclusive em presa publica e soc iedade de economia
mista, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do D istrito Federal e dos Municípios (...)”.
2. D OS ESC LAR ECIMEN TOS
2.1. Serão aceitas solicitações de esclarecim entos ou informações sobre o conteúdo do Edital e seus anexos, através do
endereço de Correio Eletrônico pref eituraubatuba@hotm ail.com , http://webmail.ubatuba.sp.gov .br/ ou atrav és do tel.
(0**12) 3834-1035, em horário e dia de expediente e sendo complexo o questionam ento, a solicitação deverá ser
protocolada na D ivisão de Protocolo e Vistas, situada no endereço indicado no subitem 1.2.
2.2. As respostas às solicitações de esclarecim entos, retificações, acréscimos ou supressões referentes ao Edital, serão
encaminhados a todos interessados que adquirirem o edital, através do e-mail inf orm ado.
3. D O OBJETO
3.1. A presente licitação tem por objetiv o a C ontratação de empresa para implantação de Projeto da nova
infraestrutura de R ede de dados do paço municipal da Prefeitura de U batuba, C onforme especificações constantes
do Anexo I - Proposta Com ercial.
3.2. Vistoria Técnica: A empresa dev era realizar v istoria técnica durante todo o tem po de publicidade do Edital, devendo
os representantes das em presas interessadas, agendarem com antecedência de 02 dias uteis, na Secretaria Municipal
de Tecnologia da Inf ormação, no horário das 8h30 as 15h00, situada na Rua Maria Alves, 865 - C entro, U batuba/SP ou
pelo telef one (0xx12) 3834.1030. Será necessário a apresentação do atestado de v istoria técnica no dia da Licitação.
4. D OS R EC UR SOS OR ÇAMENTÁRIOS
4.1. A despesa decorrente dessa licitação ocorrerá por conta da dotação orçam entária abaixo identificada.
01.02.3.3.90.39.04.126.0006.2.008.07.000000

R ESERVA 720/15

5. D AS C ON DIÇÕES DE PAR TIC IPAÇÃO
5.1. Poderão participar desta licitação, empresas cujo objetivo social preveja a prestação de serviços com patív el com o
objeto do presente Edital, que protocolem junto ao Pregoeiro, designado pela Portaria 001/15, na data, local e horário
indicados no subitem 1.2 do presente Edital, para a realização da sessão de julgam ento do certame, os Envelopes nos
moldes do item 7., podendo ser entregues prev iam ente na Secretaria Municipal de Adm inistração, no dia e horário de
expediente, no m esm o endereço.
6. D O C RED EN C IAMEN TO E DA D EC LAR AÇÃO D E H ABILITAÇÃO
6.1. Para o credenciamento, dev erão ser apresentados os seguintes documentos:
6.1.1. Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assem elhado), o credenciam ento f ar-se-á por
meio da apresentação de instrumento constitutiv o da em presa, registrado na Junta Com ercial ou outro órgão
com petente, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura.
6.1.2. Tratando-se de procurador, o credenciamento f ar-se-á por m eio da apresentação de instrumento público de
procuração ou de instrum ento particular com f irma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem
poderes específ icos para f ormular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem
com o praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
6.1.2.1. No caso de instrumento particular, o procurador dev erá apresentar instrumento constitutiv o da em presa, na
form a estipulada no subitem 6.1.1.
6.1.2.2. A licitante deverá declarar, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de
microem presa ou em presa de pequeno porte, nos termos da Lei C om plem entar n.º 123/06, bem com o inexistem f atos
superv enientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação.
6.1.2.3. A declaração dev erá ser subscrita por quem detenha poderes de representação da licitante.
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6.1.2.4. A f alta da declaração de enquadram ento da licitante como microem presa ou em presa de pequeno porte af asta
os benef ícios da Lei Com plem entar n.º 123/06.
6.1.3. O representante legal ou procurador da em presa interessada dev erá identificar-se exibindo docum ento oficial de
identif icação que contenha f oto.
6.2. Na hipótese do não com parecimento do representante legal ou procurador ou esse não se credenciar, a licitante
ficará im pedida de participar da f ase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor
recurso, ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, para ef eito de ordenação das propostas e apuração
do m enor preço.
6.3. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato im peditivo à
participação dev erá ser f eita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II, deste Edital.
6.3.1. A ref erida declaração dev erá ser apresentada separadamente e anterior à abertura do Env elope I - Proposta
Com ercial, dev endo estar FORA dos env elopes e entregue junto ao credenciamento.
6.4. Encerrado o credenciam ento pelo Pregoeiro, não serão adm itidos credenciam entos de ev entuais representantes
retardatários.
6.5. Após o encerram ento do credenciamento o pregoeiro comunicará aos presentes, quais são as microem presas e
em presas de pequeno porte participantes que poderão se v aler dos benef ícios da Lei Com plem entar n.º 123/06.
6.6. Será admitido apenas 1 (um ) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá
representar apenas uma empresa.
6.7. Durante a sessão, o represente legal ou procurador da em presa poderá ser substituído por outro, desde que
cum pridas todas as exigências constantes do subitem 6.1 do presente edital.
6.8. A qualquer mom ento durante a realização da Sessão Pública para o processam ento do Pregão Presencial, o
Pregoeiro ou qualquer membro da Equipe de Apoio poderão ser substituídos por outros, dev idamente identif icados, a
critério da Pref eitura.
7. D A FORMA D E APRESEN TAÇÃO D OS ENVELOPES.
7.1. A Proposta e os Docum entos de Habilitação dev erão ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes
fechados e indev assáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
7.1.1
EN VELOPE I - PROPOSTA C OMERC IAL
PR EFEITUR A MU NIC IPAL D E U B ATU BA
Processo SC /5352/15
Edital 68/15
Pregão Presencial 53/15
Em presa: (R azão Social C om pleta)
Endereço: (com pleto)
Objeto da Licitação: Contratação de empresa para implantação de Projeto da nova infraestrutura de Rede de
dados do paço municipal da Prefeitura de U batuba.
7.1.2
EN VELOPE II - D OC UMENTAÇÃO D E HAB ILITAÇÃO
PR EFEITUR A MU NIC IPAL D E U B ATU BA
Processo SC /5352/15
Edital 68/15
Pregão Presencial 53/15
Em presa: (R azão Social C om pleta)
Endereço: (com pleto)
Objeto da Licitação: Contratação de empresa para implantação de Projeto da nova infraestrutura de Rede de
dados do paço municipal da Prefeitura de U batuba.
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7.2. A Pref eitura de U batuba não se responsabilizará pelos envelopes env iados, por parte das proponentes v ia postal,
em caso do não acusam ento do recebimento ou por ev entual extrav io.
8. D A PR OPOSTA C OMERC IAL
8.1. A Proposta C om ercial impressa deverá ser entregue ao pregoeiro, dentro do Env elope I - Proposta C omercial sem
rasuras, em endas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo representante legal da
licitante ou por seu procurador.
8.1.1. D a proposta im pressa dev erão constar à denom inação da razão social (fornecedor), o número da inscrição no
Cadastro N acional de Pessoas Jurídicas - CN PJ, endereço com pleto, telef one/f ax, v alidade da proposta e prazo de
contratação do serv iço.
8.2. Dev erão estar consignados à Proposta C omercial, dentro do Envelope I, as seguintes inf orm ações:
8.2.1. O prazo de contratação do serviço será de no máximo 60 (sessenta) dias.
8.2.2. O tipo e demais características do serviço, se for o caso e catálogos técnicos e/ou prospectos ilustrativ os, se
disponív eis, o qual deverá ter comprovado a sua qualidade, pela Adjudicatária, para o uso adequado a que se destina.
8.2.3. O prazo de validade da proposta, que dev erá ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura do Env elope
I - Proposta Com ercial.
8.2.4. A form a de pagam ento, que será em até 10 (dez) dias, conf orme item 15 do presente Edital.
8.2.5. Os dados bancários, inform ando a razão social da instituição f inanceira, o número da Agência e da C ontaCorrente.
8.3. Dev erão estar consignados à Proposta C omercial, dentro do Envelope I, as seguintes declarações:
8.3.1. D eclaração explícita na proposta de que o serviço of ertado atende todas às exigências do Anexo I - Proposta
Com ercial.
8.3.2. D eclaram os que os preços acim a indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela licitante
na data da apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, m aterial, despesas
adm inistrativ as, seguro e lucro.
8.4. Dev erão estar consignados à Proposta C omercial, dentro do Envelope I:
8.4.1. Os v alores unitários deverão ser em algarismos, expressos em m oeda corrente nacional, com o uso de no máxim o
02 (duas) casas decimais, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
prev isão inf lacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de im postos, taxas, tributos, frete e demais
encargos, assim com o todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral f ornecim ento do objeto da
presente licitação.
8.4.1.1. A om issão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto ora licitado será interpretada com o
não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das propostas.
8.4.2. Para as licitantes que f izerem lances, será considerado o último valor ofertado e a redução alcançada em todos os
valores apresentados na proposta.
8.4.3. Após a entrega do env elope, a Proposta Com ercial será tida com o acabada, im utáv el e irrenunciáv el.
8.5. As propostas serão julgadas obedecendo ao critério de m enor v alor do item, conf orm e subitem 10.3 do presente
Edital.
9. D A D OC U MEN TAÇÃO DE H AB ILITAÇÃO
9.1. O Env elope II - D ocumentação de Habilitação dev erá conter:
a) H abilitação Jurídica.
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b) Qualif icação Técnica.
c) Qualif icação Econômico-Financeira.
d) R egularidade Fiscal.
e) D eclarações.
9.1.1. Para comprov ação de H AB ILITAÇÃO JU R ÍD IC A, as proponentes deverão apresentar a seguinte docum entação:
9.1.1.1. Ato C onstitutivo ou alterações subseqüentes consolidadas devidamente registradas na Junta C omercial ou outro
órgão competente do seu Estado sede, tratando-se de Sociedades C om erciais e no caso de Sociedades por Ações,
Cooperativ as ou Entidades Associativas, o Estatuto Social, acom panhada da Ata de Assem bléia da últim a eleição da
diretoria. Em caso de S/A, o Estatuto Social deverá estar devidamente publicado na Imprensa Of icial.
9.1.1.2. Requerim ento do Em presário se f or o caso, dev idamente registrado.
9.1.1.3. Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em f uncionam ento no país e ato de
registro ou autorização para f uncionam ento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, se f or o
caso.
9.1.2. Para comprov ação de QUALIFICAÇÃO TÉCN ICA, as proponentes deverão apresentar a seguinte docum entação:
9.1.2.1. Atestado(s) de responsabilidade técnica que com prove a execução do objeto Licitado, dev idamente registrados
junto aos órgãos representativ os da classe, acompanhados pelas C ertidões de Acerv o Técnico – C AT.
9.1.2.2 O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do em itente, conter identificação do signatário,
nom e, endereço, telef one e, se for o caso, correio eletrônico para contato, a fim de possibilitar possíveis diligências. Não
serão aceitos atestados de em presas que com ercializem o produto cotado.
9.1.3. Para com prov ação de QU ALIFIC AÇÃO EC ON ÔMIC O-FINAN CEIRA, as proponentes dev erão apresentar a
seguinte docum entação:
9.1.3.1. Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data não anterior a 90 (noventa) dias da apresentação dos Env elopes.
9.1.3.2. Balanços Patrim oniais e respectiv os Dem onstrativ os C ontábeis do último exercício social, já exigív eis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da em presa, apresentado com Term o de
Abertura e Encerram ento, estando devidamente registrado nos órgãos com petentes, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços prov isórios.
9.1.3.2.1. Tratando-se de S/A, estará dispensada a apresentação do Term o de Abertura e de Encerram ento.
9.1.4. Para comprov ação de R EGU LAR IDADE FISC AL, as proponentes deverão apresentar a seguinte docum entação:
9.1.4.1. Prov a de inscrição no C.N .P.J.
9.1.4.2. Certidão Negativ a de Débito (C.N .D.) ou C ertidão Positiva com ef eitos de N egativa das Fazendas Federal,
Estadual e Municipal (Mobiliário) da sede da proponente.
9.1.4.3. Certificado de R egularidade (C R), do Fundo de Garantia por Tem po de Serv iço - FGTS.
9.1.4.4. Certidão Negativ a de Débito (C .N .D.), ou C ertidão Positiva com ef eito de Negativ a do Instituto N acional de
Seguro Social - INSS.
9.1.4.5. Certidão Negativa de D ébito Trabalhista (C.N .D.T), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa para comprov ar
a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
9.1.4.6. No caso das em presas optantes pelo Sistem a Integrado de Pagam ento de Imposto das Microem presas e
Em presas de Pequeno Porte - Sim ples, se houver alguma restrição quanto a docum entação relativ a à Regularidade
Fiscal, a Em presa terá 05 (cinco) dias úteis prorrogáv eis por igual período mediante solicitação, para apresentação da
documentação, contados a partir do término da sessão.
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9.1.4.7. Decairá do direito a contratação a microem presa ou em presa de pequeno porte que não promov er a
regularização da documentação f iscal no prazo estabelecido o ensejará a av aliação de prosseguim ento do certame.
9.1.5. Quanto às DEC LAR AÇÕES, as proponentes dev erão apresentar:
9.1.5.1. Declaração de que a empresa encontra-se em situação regular junto ao Ministério do Trabalho e que não possui
em seu quadro de em pregados, m enor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos term os do Artigo 7º, Inciso XXXIII, da C onstit uição Federal de
1.988.
9.1.5.2. A proponente dev erá apresentar declaração expressa de que aceita e se subm ete integralm ente às condições
deste Edital, de que assum e inteira responsabilidade sobre a v eracidade de cada um dos documentos apresentados, de
que não incide nos termos do Artigo 9º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e que não incorre em nenhum f ato impeditiv o de
habilitação, nos term os do Artigo 32, §2º, da m esm a lei.
9.1.5.3. Declaração inform ando em qual regime jurídico tributário a em presa está inserida, tendo ass im os benef ícios da
Lei Com plem entar Federal n.º 123/2006.
9.1.5.4. As declarações dev em basear-se nas inf ormações contidas nos Anexos, II, III, IV e V do presente Edital.
9.2. Dem ais inf ormações do Env elope II - Documentação de H abilitação:
9.2.1. A apresentação de cópia autenticada do C ertif icado de Registro C adastral de Fornecedores da Pref eitura
Municipal de Ubatuba dispensa a apresentação do documento prev isto no subitem 9.1.1.1, 9.1.3.2 e 9.1.4.1.
9.2.2. N a docum entação conterá 01 (um a) v ia dos docum entos relacionados no subitem 9.1, pref erencialmente na
mesma ordem indicada, num erados seqüencialm ente e precedidos de relação que os identif ique claramente e
colecionados em pasta ou encadernados.
9.2.3. As certidões que não contenham expressamente seu prazo de v alidade serão aceitas desde que expedidas há, no
máximo, 60 (sessenta) dias da data da abertura do Env elope II - Documentação de H abilitação, com exceção do que
dispõe o subitem 9.1.3.1. deste Edital.
9.2.4. Os documentos solicitados para habilitação, quando não encaminhados em seus originais, dev erão ser
validam ente apresentados por m eio de publicação realizada em órgão de imprensa of icial ou por m eio de cópia
autenticada ou cópia conf erida com o original por servidor da Secretaria Municipal de Adm inistração, na form a da lei.
9.2.4.1. Caso a empresa opte pela cópia conferida com o original por serv idor da Secretaria Municipal de Administração,
esta dev erá ser realizada antes do horário prev isto para o início da Sessão Pública para o processamento do Pregão
Presencial.
9.2.4.2. Dentro do recinto onde ocorrerá a realização da referida Sessão Pública, não serão conf eridas cópias de
documentos com os seus respectivos originais.
9.2.5. N ão serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de docum entos em substituição aos docum entos ora
exigidos, inclusiv e no que se ref ere às certidões.
9.2.6. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará consulta direta nos “sites” dos órgãos expedidores na Internet para
verif icar a v eracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.
9.2.7. N o m omento da verificação da docum entação de habilitação, será consultada no “site” do Tribunal de C ontas do
Estado de São Paulo, a idoneidade da proponente.
10. DO PROCED IMENTO E D O JULGAMENTO D AS PR OPOSTAS
10.1. N o horário e local indicados no subitem 1.2, será aberta a sessão de processam ento do Pregão Presencial,
iniciando-se o credenciam ento das interessadas em participar do certam e.
10.2. N o credenciam ento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro um a D eclaração de Pleno Atendim ento aos Requisitos de
Habilitação, nos mesmos termos do Modelo indicado no Anexo II deste Edital, separada dos Envelopes Proposta
Com ercial e Documentação de H abilitação.
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10.3. Para o julgamento e classif icação das propostas, será adotado o critério de m enor valor do item, observ adas as
especif icações técnicas e parâm etros mínimos de qualidade def inidos neste Edital.
10.3.1. Será verif icada a exatidão das operações aritm éticas que conduziram ao v alor total orçado, procedendo-se à
correção, no caso de eventuais erros e hav endo divergência entre os valores, prevalecerá o valor unitário e as correções
ef etuadas serão consideradas para apuração do v alor da proposta.
10.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro v isará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital, sendo
desclassificadas as propostas:
10.4.1. C ujo objeto não atenda às especif icações, prazos e condições f ixados neste Edital.
10.4.2. Que apresentem preços ou vantagens baseados exclusivamente em propostas ofertadas pelas dem ais licitantes.
10.4.3. Que contiverem cotação de objeto div erso daquele constante neste Edital.
10.4.4. Que se enquadrarem do disposto do artigo 48 da Lei federal n.º 8.666/93.
10.5. N a hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder prazo para apresentação
de nov as propostas, em conformidade com o que dispõe o § 3º, art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93, ou poderá dar por
encerrado o certame, lav rando-se ata a respeito.
10.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observânc ia dos seguintes critérios:
10.6.1. Seleção da proposta de m enor preço e das dem ais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela.
10.6.2. N ão hav endo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os m enores preços, até o m áxim o de 3 (três) e no caso de em pate das propostas, serão
adm itidas todas estas, independentem ente do núm ero de licitantes.
10.6.3. O Pregoeiro conv idará indiv idualmente os autores das propostas selecionadas a form ular lances de form a v erbal
e seqüencial, a partir do autor da proposta de m aior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, sendo
considerados válidos, os lances em que forem utilizados 02 (duas) casas decimais, decidindo-se por m eio de sorteio no
caso de em pate de preços.
10.6.3.1. A licitante sorteada em prim eiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos
dem ais empatados e assim sucessiv amente até a def inição completa da ordem de lances, não podendo qualquer
em presa abster-se na rodada de lances.
10.7. Os lances dev erão ser f orm ulados em v alores distintos e decrescentes, inf eriores à proposta de menor preço.
10.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes dessa etapa declinarem da
form ulação de lances.
10.9. Após este ato, serão classificadas, na ordem crescente dos v alores unitários, as propostas não selecionadas por
conta da regra disposta no subitem 10.6.1 e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o
últim o preço of ertado.
10.10. N ão poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades
constantes deste Edital.
10.11. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da of erta de m enor valor com v istas à redução do preço.
10.12. O Pregoeiro exam inará a aceitabilidade do preço of ertado pela prim eira classificada, decidindo motivadamente a
respeito.
10.13. C onsiderada aceitável a oferta de m enor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será v erificado o
atendim ento da proponente às condições habilitatórias estipuladas neste Edital.
10.13.1. Ev entuais falhas, om issões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser sanadas na
sessão pública de processam ento do Pregão.
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10.13.2. Não sendo apresentados os documentos exigidos a licitante será inabilitada.
10.14. C onstatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será considerada
habilitada e declarada vencedora do certam e.
10.14.1. Se a of erta de m enor preço não f or aceitáv el ou se a proponente não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará as of ertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores,
até a apuração de uma proposta que, v erificada sua aceitabilidade e a habilitação da proponente, será declarada
vencedora.
10.14.2. Na hipótese de todas as proponentes serem inabilitadas, o Pregoeiro poderá conceder prazo para apresentação
de documentação complementar, em conf orm idade com o que dispõe o § 3º, art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93, ou
poderá dar por encerrado o certam e.
10.15. D a sessão será lav rada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relev antes e que, ao f inal,
será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
10.16. O Pregoeiro, na f ase de julgamento, poderá prom over quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das
propostas e da docum entação, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do
recebim ento da conv ocação.
11. DO JULGAMEN TO D A ME E D A E.P.P
11.1. Se a Empresa que estiv er em segundo lugar e o seu valor f or até 5% do último valor of ertado e f or enquadrada no
Sim ples Nacional, previamente credenciada, terá direito a pref erência podendo apresentar proposta de preço inf erior
aquela considerada v encedora do certame, situação em que será adjudicado em seu f av or o objeto licit ado.
11.2. C aso haja empate de valores entre a segunda e a terceira proposta com relação ao último v alor of ertado e estas
tiv erem o benef icio da Lei Com plem entar n.º 123/06, deverá o pregoeiro ef etuar sorteio. A licitante sorteada em prim eiro
lugar poderá exercer o benef ício de of ertar preço inferior aquele considerado vencedor do certam e ou abster-se, no qual
serão conv ocadas as rem anescentes para o exercício do m esm o direito.
11.2.1. Entende-se por equiv alência dos valores das propostas as que apresentarem igual v alor, respeitada a ordem de
classif icação.
11.2.2. O exercício do direito de preferência som ente será aplicado quando a m elhor of erta da f ase de lances não tiv er
sido apresentada por microem presa ou em presa de pequeno porte;
11.2.3. N ão ocorrendo a contratação da microem presa ou em presa de pequeno porte, retom ar-se-ão, em sessão pública,
os procedim entos relativ os à licitação, nos term os do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02, sendo
assegurado o exercício do direito de pref erência na hipótese de hav er participação de dem ais microem presas e
em presas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no interv alo estabelecido.
11.2.4. N a hipótese da não contratação da microem presa e empresa de pequeno porte, e não conf igurada a hipótese
prev ista no subitem 11.2.3, será declarada a melhor oferta àquela proposta originalm ente vencedora da f ase de lances.
12. DA IMPU GN AÇÃO D O ED ITAL, D O R ECU RSO, D A AD JUD ICAÇÃO E D A H OMOLOGAÇÃO.
12.1. C om antecedência m ínim a a 2 (dois) dias úteis da data f ixada para o recebimento dos envelopes, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecim entos, prov idências ou im pugnar o Ato C onv ocatório do presente Pregão Presencial.
12.2. As im pugnações devem ser protocoladas em seu original diretam ente na Coordenadoria de Suprim entos da
Secretaria Municipal de Administração, dirigidas ao subscritor deste Edital.
12.2.1. Acolhida à petição contra o Ato C onv ocatório, em despacho f undam entado, será suspenso o procedim ento
licitatório para correção do Edital e para tal, será designada nov a data para a realização do certam e.
12.3. A entrega dos env elopes, sem que tenha sido tem pestiv am ente im pugnado este Edital, implicará na plena
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
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12.4. D os atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o
dev ido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para a
apresentação das razões, por m eio de m emoriais que dev erão ser entregues em seu original, f icando as demais
licitantes, desde logo, intim adas para apresentar contra-razões que tam bém deverão ser entregues em seu original, em
igual número de dias, que com eçarão a correr no térm ino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada v ista imediata
dos autos.
12.4.1. A ausência de manifestação im ediata e motivada pela licitante na sessão pública im portará na decadência do
direito de recurso e no encam inham ento do processo à autoridade com petente para adjudicação do objet o e
hom ologação do certame à licitante v encedora.
12.4.2. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
dev idam ente inf orm ado à autoridade com petente.
12.4.3. U ma vez decididos os recursos adm inistrativos eventualm ente interpostos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certam e à licitante vencedora e homologará o procedim ento
licitatório.
12.4.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá ef eito suspensivo e o seu acolhimento resultará na inv alidação
apenas dos atos insuscetíveis de aprov eitamento e dev erá ser dirigido ao Senhor Pref eito Municipal e protocolado na
Coordenadoria de Suprim entos da Secretaria Municipal de Administração.
13. DA C ON TRATAÇÃO
13.1. A contratação decorrente desta licitação será f orm alizada m ediante Term o de Contrato, cuja m inuta integra este
Edital como Anexo VI.
13.1.1. Se, por ocasião da form alização do C ontrato, a C .N.D. da adjudicatária perante o I.N .S.S., Fazendas Nacional,
Estadual e Municipal (Mobiliário) e o C .R . do F.G.T.S. estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Pref eitura
verif icará a situação por meio eletrônico hábil de inform ações, certif icando nos Autos do Processo a regularidade e
anexando os docum entos passív eis de obtenção por tais m eios, salv o im possibilidade dev idamente justif icada.
13.1.2. Se não f or possível atualizá-las por m eio eletrônico hábil de inf ormações, a adjudicatária será notif icada para, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem anterior, m ediante a
apresentação dos docum entos respectiv os, com prazos de v alidade em v igência, sob pena da contratação não se
realizar.
13.1.3. A adjudicatária dev erá assinar o instrum ento de C ontrato, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da
notif icação, podendo ser prorrogado por igual período, um a única v ez, a critério desta Prefeitura, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções prev istas neste Edital, ocasião em que deverá para assinatura
apresentar a com prov ação de elaboração e de im plementação de PPR A (Programa de Prev enção de R iscos Ambientais)
e PC MSO (Programa de C ontrole Médico e Saúde Ocupacional).
13.1.4. Quando a adjudicatária, notif icada dentro do prazo de v alidade de sua proposta, não apresentar a situação
regular de que trata o subitem 13.1.1. ou se recusar a celebrar a contratação, será conv ocada outra licitante, na ordem
de classificação das ofertas por item e assim sucessivam ente, com v istas à celebração da contratação, nas mesmas
condições proposta pelo 1º classif icado.
13.2. N ão serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalv as ou outra f orm a de discordância ou
inconf ormism o a quaisquer dos tópicos do C ontrato no ato de sua assinatura, haja v ista que guardam absoluta
conf orm idade com a minuta, parte integrante deste Edital.
13.3. A Contratada se obriga a m anter, durante toda a execução do C ontrato, com patibilidade com as obrigações
assumidas, assim com o todas as condições de habilitação e qualif icação, exigidas na licitação, apres entando
documentação revalidada se, no curso do Contrato, algum documento perder a v alidade.
14 - DOS PR AZOS, D AS CON DIÇÕES E D O LOC AL D E EN TR EGA DO SER VIÇO.
14.1. O serv iço dev erá ser executado no prazo constante do inf orm ado no Anexo I do presente Edital.
14.2. Os locais e os serv iços serão conf orme anexo VII, Termo de R ef erencia.
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14.2.1. Correrão por conta da C ontratada, as despesas no que diz respeito a seguro, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do serviço, devendo a C ontratada ter a quantidade necessária de
pessoas para que o serv iço ocorra na mais perf eita normalidade.
14.3. C onstatadas irregularidades no m om ento da execução dos serv iços da presente licitação:
14.3.1. A Pref eitura poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se disser respeito à execução, determinando sua substituição,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.
14.3.1.1. Na hipótese de substituição de serviços, a Contratada dev erá f azê-la em conform idade com a indicação do
Contratante.
14.3.2. Se v erif icada desconformidade com a qualidade, a Pref eitura determinará sua complementação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
14.3.3. A Contratada dev erá sanar a irregularidade de acordo com a indicação desta Pref eitura, im ediatam ente, contados
do recebimento da notif icação, m antida as condições ora contratadas.
15. DA FOR MA D E PAGAMEN TO
15.1. O pagamento será ef etuado por esta Pref eitura, em até 10 (dez) dias, contados da emissão da Fatura/N ota Fiscal
da C ontratada e atestada pela Secretaria interessada, respeitada a Ordem C ronológica de Pagam entos, regida pelo
Decreto Municipal n.º 3.362/00, ocasião em que dev erá m anter a condição regular junto ao I.N .S.S. e F.G.T.S e som ente
será ef etivada após a entrega de GFIP (Guia de Recolhim ento do Fundo de Garantia), com prov ação de assinatura de
CTPS (C arteira de Trabalho e Prev idência Social) de todos os funcionários e apresentação de certidão de quitação de
débitos salariais emitidos pela GR TE (Gerência Regional de Trabalho e Emprego).
15.2. A contagem do prazo para pagam ento considerará dias corridos e terá início e encerram ento em dias de
expediente nesta Pref eitura.
15.3. Quando for constatada qualquer irregularidade na N ota Fiscal / Fatura, será im ediatamente solicitada à C ontratada
carta de correção, quando couber ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Pref eitura, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
15.3.1. Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagam ento será
recontado, a partir da data da sua apresentação.
16. DAS SAN ÇÕES
16.1. Quando a adjudicatária, notif icado dentro do prazo de v alidade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar docum entação falsa exigida para o certam e, ensejar o retardamento da execução do serviço, não
mantiv er a proposta, falhar ou f raudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará sujeito à sanção prev ista no Artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02, sem prejuízo das m ultas prev istas no
instrum ento conv ocatório e demais penalidades legais.
16.2. Aplicam-se a presente licitação e ao instrum ento contratual dela decorrente, as sanções estipuladas nas Leis
Federais n.º 10.520/02 e n.º 8.666/93.
16.3. A aplicação de quaisquer sanções ref eridas no subitem anterior, não af asta a responsabilização civ il da licitante
vencedora pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadim plência.
16.4. Os valores das penalidades serão descontados de eventuais créditos existentes e/ou, se f or o caso, poderá ser
cobrado judicialm ente.
16.5. A aplicação das penalidades não impede esta Pref eitura de exigir o ressarcim ento dos prejuízos ef etiv ados, bem
com o das despesas adv indas da nova contratação ou outras quaisquer decorrentes das faltas cometidas pela licitante
vencedora.
17. DAS CONSID ER AÇÕES FINAIS
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17.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em f av or da am pliação da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não com prom etam o interesse público, a f inalidade e a
segurança da contratação.
17.2. A falsidade das declarações prestadas, objetiv ando os benef ícios da Lei Com plementar n.º 123/06, poderá
caracterizar o crim e de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras f iguras penais
e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, m ediante o devido processo legal, e implicará tam bém
a inabilitação da licitante, se o fato v ier a ser constatado durante o tram ite da licitação.
17.3. O resultado do presente certame e os dem ais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de div ulgação, serão
am plam ente div ulgados atrav és da Im prensa Oficial.
17.4. Após a celebração do C ontrato, os env elopes contendo os documentos de habilitação não abertos f icarão à
disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias úteis, findo o qual serão inutilizados.
17.5. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
17.6. Para dirim ir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolv idas na esfera adminis trativa, será
com petente o f oro da Comarca de Ubatuba.

Ubatuba, 23 de Setembro de 2015.

D irceu Sanches
C hefe de D ivisão de Editais
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AN EXO I
PROPOSTA C OMERC IAL
PREGÃO PR ESENC IAL 53/15
Denom inação da PR OPONEN TE:
Endereço:
CEP.:

Fone:

Fax:

E-Mail:

C .N.P.J:

Data:

Obs.: Adverte-se que a sim ples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que
inexistem f atos que im peçam a participação da licitante neste certam e ou de que a mesma não f oi dec larada inidônea
para licitar ou contratar com a Adm inistração Pública.
Objeto: C ontratação de empresa para implantação de Projeto da nova infraestrutura de Rede de dados do paço
municipal da Prefeitura de Ubatuba.

ITEM QTD UN
1

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA/FABRICANTE P.
UNIT

P.
TOTAL

1 SERVICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS
DE
INFRAESTRUTURA
DE
REDES
E
TELECOMUNICAÇÕES.

a) O prazo de contratação do serviço será de no máximo 60 (sessenta) dias.
b) Validade da Proposta (60 dias): _________________
c) Prazo de Garantia do Serv iço: _________________
d) Form a de pagamento: em até 10 (dez) dias, conf orm e item 15 do edital.
e) As propostas serão julgadas obedecendo ao critério de menor v alor do item, conforme subitem 10.3 do presente edital.
Declaramos, sob as penas da lei, que os serv iços executados atendem todas as especif icações exigidas no Edital.
Declaramos que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela licitante na
data da apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, m aterial, despesas
adm inistrativ as, seguro, f rete e lucro.
Declaramos que o serv iço a ser executado atenderá rigorosam ente às prescrições estabelecidas pela As sociação
Brasileira de Normas Técnicas - A.B.N .T. e por todas as normas nacionais e estrangeiras pertinentes ao assunto.

N ome do R EPR ESENTANTE:
Assinatura do R EPR ESENTANTE:
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AN EXO II
D EC LAR AÇÃO D E HAB ILITAÇÃO

Eu _______________(nom e completo), RG _______, representante
credenciado da _______________________(denom inação da pessoa jurídica), CN PJ _____________, D EC LAR O, sob
as penas da lei, que a em presa cum pre plenam ente as exigências e os requisitos de habilitação previs tos no instrumento
conv ocatório do Pregão Presencial __________, realizado pela Pref eitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba,
inexistindo qualquer f ato impeditiv o de sua participação neste certam e.

D ata e assinatura do credenciado
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AN EXO III
DECLARAÇÃO DE R EGULARID ADE PER AN TE O MIN ISTÉRIO DO TR ABALHO

Eu ___________________(nom e completo), representante legal da
em presa ____________________(nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão Presencial ........., da
Prefeitura de U batuba do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos term os do Inciso V, do Artigo 27,
da Lei Federal 8.666/93, a __________________(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho e que não incide no que se ref ere à observ ância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
C onstituição Federal.

D ata e assinatura do representante legal da em presa
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AN EXO IV
D ECLARAÇÃO DE ACEITAB ILID AD E DAS C OND IÇÕES EDITALÍC IAS

A empresa ____________________________, C NPJ/MF:_______________, participante da licitação / Edital
_________, por seu representante legal abaixo assinado e identif icado, declara:
1 - que conhece aceita e se subm ete integralm ente aos termos do Edital e
seus anexos, bem como tem condições de fornecer os produtos conform e dispõe o Edital;
2 - que assume inteira responsabilidade sobre a v eracidade e atualidade
de cada um dos documentos constantes dos env elopes de propostas apresentados no processo da ref erida licitação;
3 - que não incide nos termos do artigo 9º da lei f ederal 8.666/93.
4 – que não incorre em nenhum f ato im peditivo de habilitação na licitação,
nos term os do artigo 32, §2º da Lei Federal 8.666/93.

E por ser a expressão da verdade, firm a a presente declaração, na forma e
sob as penas da Lei.

_______________ de ________ de 20___.

Assinatura do R epresentante
Identif icação do Signatário
Carimbo da empresa
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AN EXO V
D EC LAR AÇAO DE REGIME JU RÍD ICO TR IB UTÁRIO D A EMPRESA

Eu _______________(nom e completo), RG _______, representante
credenciado da _______________________(denom inação da pessoa jurídica), CN PJ _____________, D EC LAR O, sob
as penas da lei, que a em presa está inserida no regim e jurídico tributário (Micro Em presa ou Empresa de Pequeno Porte)
___________________________ tendo, portanto, os benef ícios da Lei C omplementar Federal 123/2006.

D ata e assinatura do credenciado
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AN EXO VI
MIN UTA - C ONTR ATO
TER MO DE C ON TRATO QUE ENTRE SI C ELEBRAM A PREFEITUR A MU NIC IPAL
DE U BATUB A E A EMPR ESA -----------------, VISAND O C ONTRATAÇÃO D E
EMPRESA PARA IMPLAN TAÇÃO DE PROJETO D A NOVA INFR AESTR U TU R A
DE R ED E D E DAD OS DO PAÇO MUN ICIPAL D A PR EFEITU RA D E U BATU BA.

Por este instrumento particular de Contrato e na m elhor f orm a do direito, de um lado a
PR EFEITUR A MUN IC IPAL D A ESTÂN CIA BALNEÁRIA DE UB ATU B A, inscrita no C N PJ sob o n.º 46.482.857/000196, situada na Av . D ona Maria Alv es, n.º 865, centro, nesta cidade, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo
Exm o. Senhor Pref eito, MAU RIC IO H UMB ER TO FOR N AR I MOROMIZATO, brasileiro, casado, dentista, residente e
dom iciliado a Rua Cunham bebe, 458, C entro, U batuba/SP, portador da cédula de identidade RG: 9.134.848-1 e inscrito
no C PF/MF sob n.º 061.623.278-09, doravante denom inada simplesmente PREFEITURA e, de outro lado, a em presa -----------------, com sede na ---------------------, inscrita no CN PJ/MF sob o n.º --------------------, neste ato representada pelo Sr.
--------------------, portador da C édula de Identidade R G n.º --------------------------- e inscrito no C PF/MF sob o nº ------------------, residente e domiciliado na --------------- dorav ante denominada simplesm ente de CON TR ATAD A, têm entre si justo e
contratado, decorrente do Pregão nº 53/15, consoante o disposto no processo SC/5352/15, regido pelas Leis Federais nº
8. 6 66 / 9 3, 1 0. 5 20 / 02 , bem com o pelos D ecretos Municipais nº 3.362/00, 3432/00 e 4595/06, m ediante as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSU LA PR IMEIR A - DO OB JETO
1.1 – O presente contrato tem por objeto a C ontratação de empresa para implantação de Projeto da nova
infraestrutura de R ede de dados do paço municipal da Prefeitura de U batuba, nas especificações relacionadas
no anexo I do edital nº. 68/15 e conf orm e Termo de referência anexo VII.

ITEM QTD UN
1

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA/FABRICANTE P.
UNIT

P.
TOTAL

1 SERVICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS
DE
INFRAESTRUTURA
DE
REDES
E
TELECOMUNICAÇÕES.

CLÁUSU LA SEGUN D A - DA FOR MA E REGIME D E EXEC U ÇÃO
2.1 - O objeto deste contrato será executado de forma indireta sob o regim e de em preitada por preço
global, nos term os do artigo 10, Inciso II, letra “b” da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSU LA TER CEIRA - DO PR EÇO E FORMA D E PAGAMEN TO
3.1 - O valor global estim ado do presente contrato é de R $ ( ), nos termos do resultado do pregão n.º
53/15.
3.2 – Os pagam entos serão efetuados mensalmente pela Secretaria Municipal de Fazenda, através
de crédito em conta corrente prev iam ente designada pela CON TR ATAD A, em até 10 (dez) dias da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura emitida pela C ON TRATAD A e atestada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Inf orm ação,
acompanhada da Nota de Em penho da PR EFEITUR A, respeitando a ordem cronológica de pagamentos de que trata o
Decreto Municipal 3362/00, ocasiões nas quais a CONTR ATAD A, dev erá comprov ar a regularidade com as obrigações
prev idenciárias e trabalhistas.
3.2.1 – Constatadas quaisquer irregularidades na N ota Fiscal / Fatura, será im ediatam ente solicitada
à C ONTRATADA Carta de Correção, ou ainda a pertinente regularização, dev endo ser atendida em 24 (v inte e quatro)
horas, podendo ser recontado o prazo de pagam ento no caso de desatendim ento.
CLÁUSU LA QU ARTA – D O PRAZO D E EXEC U ÇÃO
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4.1 - A C ON TRATAD A deverá realizar os serv iços pelo período de 60 (sessenta) dias, contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos term os da Lei 8666/93.
CLÁUSU LA QU INTA - D OS R EC U RSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 - A despesa decorrente deste contrato correrá por conta de recursos do orçam ento corrente, na
classif icação abaixo, bem como de recursos a serem consignados em orçam ento futuro.
01.02.3.3.90.39.04.126.0006.2.008.07.000000

R ESERVA 720/15

CLAUSU LA SEXTA - DA FISC ALIZAÇÃO
6.1 - Os serv iços ora contratados serão diretamente f iscalizados pela Secretaria Municipal de
Tecnologia da Inf orm ação, a qual zelará pelo f iel cum prim ento das obrigações assumidas pela C ON TRATADA, nos
term os de sua proposta e dem ais elem entos ref eridos nas cláusulas deste C ontrato.
CLÁUSU LA SÉTIMA - D OS D IREITOS E R ESPON SAB ILID ADES D AS PARTES
7.1 - A C ON TRATAD A responsabilizar-se-á inteiram ente por todo e qualquer incidente que por si, seus
prepostos ou em pregados, causarem, em v irtude de dolo ou culpa, à PR EFEITU R A ou a terceiros.
7.2 - C orrerão por conta exclusiva da C ON TRATAD A todos os encargos sociais, trabalhistas e
prev idenciários, bem com o quaisquer tributos relativ os ao v eiculo.
7.3 - A CONTR ATAD A, sem qualquer ônus à Pref eitura, se obriga a:
7.3.1 - Com unicar ao órgão f iscalizador qualquer erro, divergência ou om issão referente ao estipulado
nas especif icações ou em qualquer docum ento que faça parte integrante do Contrato;
7.3.2 - Acatar as instruções e observ ações que emanarem do órgão f iscalizador;
7.3.3 - Obedecer e f azer observ ar as leis, regulam entos, posturas f ederais, estaduais e m unicipais
aplicáv eis, responsabilizando-se integralm ente pelas consequências de suas próprias transgressões e de seus
prepostos;
7.3.4 – Recolher todos os im postos, taxas e contribuições incidentes ou que v enham a incidir durante
a execução, até a conclusão dos serv iços de sua responsabilidade.
7.3.5 – Não subempreitar, sob nenhum pretexto, total ou parcialm ente os serviços contratados, salv o
mediante autorização expressa da PR EFEITU R A.
7.4 – A PR EFEITU RA poderá reter o pagam ento das f aturas nos seguintes casos:
a)

não cum prim ento de obrigação da CONTR ATAD A para com terceiros, as quais possam de qualquer f orm a
prejudicar a PREFEITU RA;

b) débitos da C ONTR ATADA para com a PREFEITUR A, provenientes da execução deste contrato;
c) descumprimento, por parte da C ON TRATAD A, de obrigações prev idenciárias ou sociais.
7.5 – A PR EFEITU R A se obriga a:
7.5.1 – impedir que terceiros estranhos ao contrato executem os serviços;
7.5.2 - prestar as inf orm ações e os esclarecim entos que v enham a ser solicitados;
7.5.3 – efetuar o pagam ento nos term os da cláusula 3.2 deste contrato;
7.5.4 – notif icar a C ONTRATADA quando v erif icada alguma irregularidade;
7.5.5 – emitir, atrav és das Secretarias interessadas, ordens de serv iços dos acionam entos que f izer à
C ON TRATADA.
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CLÁUSU LA OITAVA – D AS PEN ALID ADES:
8.1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 86 da Lei Federal 8666/93 e do art. 7º da Lei Federal 10.520/02, hav endo
irregularidades na execução do objeto, f icará, o presente contrato, sujeito à rescisão, com as penalidades de acordo com
o seguinte critério:
a)

Pela inexecução parcial do objeto: multa equiv alente a 10% (dez por cento) do v alor C ontrato;

b)

Pela inexecução total do objeto: m ulta equivalente a 15% (quinze por cento) do v alor do C ontrato;

c)

Qualquer outra inf ringência às cláusulas ou condições prev istas neste C ontrato: adv ertência escrita e m ulta
correspondente a 0,5% (m eio por cento) do valor do C ontrato.

8. 2 - A s m ul t a s q ue f or e m a pl i c ad a s p o de r ão se r de s co n ta d as d os pa g am en t o s a
se r em ef e t ua d os à C ON TR ATAD A, o bs e rv a do o c on t r ad i t ór i o e a a m p l a d e f e s a.
CLÁUSU LA NON A – DOS CASOS DE RESCISÃO
9.1 – A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77
a 80 da Lei nº 8.666/93.
9.2 - A rescisão do contrato poderá ser:
a)

Determ inada por ato unilateral e escrito da PREFEITU RA, nos casos enum erados nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações;

b)

Am igáv el, por acordo entre as partes, reduzida a term o no ref erido processo, desde que haja conv eniência para
a PR EFEITU RA.

9.3 – A rescisão adm inistrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e f undamentada
da autoridade competente.
9.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalm ente m otiv ados nos autos do processo SC /5352/15
assegurado o contraditório e a am pla def esa.
CLÁUSU LA DÉC IMA - MANU TEN ÇÃO DAS C OND IÇÕES D A H ABILITAÇÃO
10.1 – A C ON TRATAD A se obriga a manter durante toda a execução do C ontrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando
documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a v alidade.
C L ÁU S U L A D ÉC I MA PR I ME I R A – D A V IN C U L AÇ Ã O
11 . 1 – Fica fazendo parte integrante deste contrato a proposta da CONTR ATAD A, o Edital e a ata de
sessão do pregão n° 64/15, constantes do processo SC /5352/15.
CLÁUSU LA DÉC IMA SEGUN DA - DAS D ISPOSIÇÕES FIN AIS
os

12.1 - Os casos om issos serão dirim idos com base nas L e i s F ed e r ai s n 8. 6 66 / 93 , 10 . 52 0 / 02 ,
D e c re t o M u ni c i pa l nº . 4. 5 95 / 06 , pelos preceitos de direito público e supletivam ente pelos princípios da teoria geral
dos contratos e disposições de direito priv ado.
12.2 – Fica eleito o Foro da C omarca de U batuba para dirimir as ações originárias deste C ontrato.
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E, assim estando justos e contratados, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias, na
presença de duas testemunhas, comprometendo-se por si e seus sucessores, ao seu fiel cumprimento.
U b a tu b a,
P R E FE I TU R A MU N IC I PA L D E U BA TU B A
M AU R Í C I O H U M BE R TO F OR N AR I M OR O MI ZA TO
EMPR ESA
TESTEMUN H AS:
1ª

2ª
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AN EXO VII
TERMO D E R EFER EN C IA
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AN EXO VIII - R ETIFICA ÇÃO
Ilmos. Srs. interessados:
Processo SC/5352/15 – Edital: 68/15 – Pregão: 53/15
Objeto: Contratação de empresa para implantação de Projeto da N ova Infraestrutura de Rede de Dados do Paço
Municipal.
Licitação em 06/10/2015 ás 10hs00.
Tem esta a finalidade de informá-los que, por motivo de uma falha no momento da digitação, o Edital carece de
retificação.
No intuito de garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da
Moralidade, da igualdade, da publicidade, probidade administrativa e da vinculação ao Instrumento Convocatório,
igualmente, no intuito de sanar a incoerência apresentada e logo após a percepção do fato errôneo, retificamos o Edital
em referência:

Fica acrescido os seguintes itens no texto do Edital.
1-

A em presa participante do certame deverá apresentar declaração, no envelope de “H abilitação”, que encontra –
se dev idam ente cadastrada no Programa CFI BN D ES, no caso de equipam entos, ou no Program a Prosof t
BN D ES no caso de Sof tware.

2-

A em presa v encedora do certame, por ocasião da assinatura do contrato, deverá apresentar a com prov ação do
credenciam ento no Programa C FI BND ES, no caso de equipamentos, ou no Program a Prosoft BN DES no caso
de Sof tware.

Sem mais para o presente momento, ficamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

U batuba, 28 de Setem bro de 2015.

Edv ânia Ferreira Xav ier
Diretora de D epartam ento de Licitação.
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