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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 019/2015 

 
A Ca mara Municipal de Aracruz, pessoa jurí dica de direito pu blico interno, por meio do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 2.265/2015 de 06/04/2015, 
torna pu blico que, na data, hora rio e local abaixo assinalado, fara  realizar licitaça o na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL de nº. 019/2015, que tem como objeto a Contratação 
de Empresa para Prestação de Serviços em Tecnologia da Informação (Manutenção 
preventiva e corretiva do Portal - Web Site, hospedagem, transmissão das sessões 
plenárias, em tempo real, e implantação/manutenção do módulo E-SIC – Serviço de 
Informação ao Cidadão) na Internet, conforme autorizaça o nos processos administrativos 
n°s. 645/2015, da Ca mara Municipal de Aracruz, com crite rio de julgamento de menor preço 
(POR LOTE), que sera  regido pelas disposiço es da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei 
nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 (subsidiariamente), conforme disposiço es deste Edital e 
respectivos Anexos. 
 
REGÊNCIA E REGIME 

Regência:  Leis nº.s 10.520/02 e 8.666/93 e suas alteraço es. 

Modalidade:  Prega o Presencial. 

Tipo de Licitação:  Menor preço. 

Regime de Execução:  Indireta. 

Critério de Julgamento:  Menor Preço (POR LOTE). 

Repartição interessada:  Ca mara Municipal de Aracruz 

Prazo de Validade da Proposta:  60 dias a partir da data de entrega dos envelopes. 

Data, hora e local do Credenciamento: 19-11-2015 às 13h00min, na Sala da Sessa o de 
Prega o da Ca mara Municipal de Aracruz, Rua Professor 
Lobo - nº. 550 – CEP: 29.190-910 Centro – Sede - 
Aracruz - ES. 

Data/Hora da Abertura: Apo s o credenciamento, no local retrocitado. 

  
1. DO OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1.1. O presente prega o tem por objeto a Contrataça o de Empresa para Prestaça o de Serviços 
em Tecnologia da Informaça o (Manutença o preventiva e corretiva do Portal - Web Site, 
hospedagem, transmissa o das sesso es plena rias, em tempo real, e implantaça o/manutença o 
do mo dulo E-SIC – Serviço de Informaça o ao Cidada o) na Internet. 
 
1.2. O objeto desta licitaça o sera  executado rigorosamente de acordo com o Anexo I – 
Formula rio "Especificaço es e Cotaça o de Preços" e Anexo II - "Termo de Refere ncia" e tera  
como O rga o Gestor a Ca mara Municipal de Aracruz. 
 
1.3. A despesa decorrente da presente licitaça o correra  por conta da seguinte dotaça o 
orçamenta ria, consignada no orçamento vigente: 
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00000018  CO DIGO REDUZIDO 

001000 CA MARA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

2007 Administraça o e Manutença o da Unidade 

33903030000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURI DICA 

 
2. PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
2.1. Os serviços sera o executados a partir do recebimento da “Ordem de Serviços" expedida 
pela Ca mara Municipal de Aracruz - CMA e se estendera o pelo prazo de 12 meses, podendo 
ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo aos interesses e convenie ncia da 
Ca mara, em conformidade com a Lei 8.666/1993 e suas alteraço es. 
 

2.1.2. Correra o por conta da Contratada todas as despesas tributos, encargos trabalhistas 
e previdencia rios, decorrentes da prestaça o do serviço. 

 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Na o podera o participar da presente licitaça o as interessadas que: 
 

a) - se encontrem em processo de dissoluça o, de fusa o, de cisa o ou de incorporaça o; 
b) - tenham sido decretadas as suas fale ncias; 
c) - estejam cumprindo suspensa o tempora ria de participar em licitaça o e impedimento 
de contratar ou tenham sido declaradas inido neas para licitar ou contratar com a 
Administraça o Publica bem como licitantes que se apresentem constituí do na forma de 
empresas em conso rcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidia rias entre si, ou 
ainda, qualquer que seja sua forma de constituiça o; 
d) - empresas estrangeiras que na o funcionem no paí s. 

  
3.2. Podera o participar desta licitaça o as interessadas que detenham atividade pertinente e 
compatí vel com o objeto deste prega o, e atendam aos requisitos mí nimos de classificaça o das 
propostas exigidos e ainda as exige ncias para habilitaça o, requeridas neste Edital. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
4.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e Lei 
Municipal nº. 3.063 de 13 de dezembro de 2007, as microempresas e empresas de pequeno 
porte devera o apresentar toda a documentaça o exigida para efeito de comprovaça o de 
regularidade fiscal e trabalhista, conforme Item 8.2.3 deste Edital, mesmo que esta apresente 
alguma restriça o. 
 
4.1.1. Havendo alguma restriça o na comprovaça o da regularidade fiscal, sera  assegurado o 
prazo de 2 (dois) dias u teis, cujo termo inicial correspondera  ao momento em que a 
proponente for declarada a vencedora do certame, prorroga veis por igual perí odo, a crite rio da 
Ca mara Municipal de Aracruz para a regularizaça o da documentaça o, pagamento ou 
parcelamento do de bito, e emissa o de eventuais certido es negativas ou positivas, com efeito de 
certida o negativa. 
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4.2. A na o-regularizaça o da documentaça o no prazo previsto no subitem 4.1.1, implicara  
decade ncia do direito a  contrataça o, sem prejuí zo das sanço es previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a  Ca mara convocar para nova sessa o pu blica as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificaça o, para contrataça o, ou revogar a licitaça o. 
 
4.3. Sera  assegurado, como crite rio de desempate, prefere ncia de contrataça o para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situaço es 
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou ate  5% (cinco por cento) superiores a  proposta mais bem classificada e desde que a 
melhor oferta inicial na o seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
4.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-a  da seguinte forma: 
 
4.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera  apresentar 
proposta de preço inferior a quela considerada vencedora do certame, situaça o em que sera  
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
4.4.2. Na o ocorrendo a  contrataça o da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem 4.4.1, sera o convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipo tese do subitem 4.3, na ordem classificato ria, para o exercí cio do mesmo direito; 
 
4.4.3. No caso de equivale ncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, sera  realizado sorteio 
entre elas para que se identifique a quela que primeiro podera  apresentar melhor oferta. 
 
4.4.4. Na hipo tese da na o-contrataça o nos termos previstos acima, o objeto licitado sera  
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessa o pu blica, 
apo s verificaça o da documentaça o de habilitaça o. 
 
4.4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera  convocada 
para apresentar nova proposta no prazo ma ximo de 5 (cinco) minutos apo s o encerramento 
dos lances, sob pena de preclusa o. 
 
4.4.6 - As licitantes que invocarem a condiça o de microempresas ou empresas de pequeno 
porte para fins de exercí cio de quaisquer dos benefí cios de que trata a LC 123/2006, devera o 
apresentar, no ato do credenciamento para comprovaça o de tal condiça o, a Certida o 
Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurí dicas ou ainda o 
Balanço Patrimonial e Demonstraça o do Resultado do Exercí cio – DRE comprovando ter 
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06. 
 
4.5. Os privile gios concedidos pela LC 123/2006 sera o aplicados a s cooperativas, nos termos 
do artigo 34 da Lei nº. 11.488/07. 

 
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO/ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 
5.1. Ate  02 (dois) dias u teis antes da data fixada para a abertura da sessa o pu blica das 
propostas, qualquer pessoa podera  solicitar esclarecimentos, provide ncias ou impugnar o ato 
convocato rio do Prega o. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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5.1.1. Decaira  do direito de solicitar esclarecimentos ou provide ncias e de impugnar este 
Edital aquele que na o o fizer dentro do prazo estabelecido no item 5.1. 
 
5.1.2. Cabera  ao Pregoeiro decidir sobre a petiça o no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
5.1.3. A impugnaça o feita tempestivamente pela licitante na o a impedira  de participar do 
processo licitato rio ate  o tra nsito em julgado da decisa o a ela pertinente. 
 

5.2. ABERTURA DA LICITAÇA O 
 
5.2.1. A sessa o para recebimento dos documentos das proponentes sera  pu blica e 
realizada em conformidade com a legislaça o citada no prea mbulo deste Edital, suas 
cla usulas e Anexos. 

 
6. CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO/ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
6.1. CREDENCIAMENTO 

 
6.1.1. As licitantes devera o se apresentar para o credenciamento junto ao Pregoeiro e 
equipe de apoio, devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar 
deste procedimento licitato rio, da seguinte forma: 
 
6.1.2. Tratando-se de so cio, proprieta rio, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, 
co pia do respectivo estatuto ou contrato social (original ou co pia autenticada), no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaço es em 
decorre ncia de tal investidura. No caso de Sociedade Ano nima, devidamente acompanhada 
de documentos de eleiça o dos administradores. 
 
6.1.3. Tratando-se de procurador, procuraça o por instrumento pu blico (original ou co pia 
autenticada) ou procuraça o particular (com firma reconhecida), da qual constem poderes 
para representar a outorgante em licitaço es pu blicas, podendo praticar todos os atos 
pertinentes a certames pu blicos, acompanhado de correspondente documento, dentre os 
indicados no subitem anterior, que comprove os poderes do mandante da outorga; 
 
6.1.4. O representante legal e o procurador devera o identificar-se exibindo documento 
oficial de identificaça o que contenha foto. 
 
6.1.5. Sera  admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um 
deles podera  representar apenas uma credenciada. 
 
6.1.6. A ause ncia do Credenciado, em qualquer momento da sessa o, importara  a imediata 
exclusa o da licitante por ele representada, salvo autorizaça o expressa do Pregoeiro. 
 
6.1.7. Ale m dos envelopes contendo a proposta e documentaça o para habilitaça o, os 
interessados ou seus representantes apresentara o em ma os o Pregoeiro da Ca mara 
Municipal de Aracruz, DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE A LICITANTE CUMPRE 
PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com o inciso VII, Artigo 4º 
da Lei nº. 10.520/2002, conforme o modelo a seguir, no ato do Credenciamento: 
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DECLARAÇÃO 

 
Refere ncia: Prega o Presencial Nº.  019/2015. 

 
A empresa: ....................................................................................., (raza o social da licitante), inscrita 

no CNPJ sob o nº. ......................................, por interme dio de seu representante legal o (a) 

Senhor (a)........................................................................................................................, portador (a) da 

Carteira de Identidade nº. ..........................................., CPF nº. ....................................., DECLARA, 

para fins do disposto no inciso VII, do Artigo 4º da Lei nº. 10.520/2002, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitaça o estabelecidos no instrumento convocato rio. 

.................................................................. 
     Local e data 

                                                            ............................................................................................... 
                        Representante legal 

 
Obs.: Esta Declaraça o devera  ser impressa em papel timbrado ou com carimbo da empresa 
licitante e entregue em ma os ao Senhor Pregoeiro no ato do credenciamento. 

 
6.1.8. As empresas que na o se fizerem, representar devera o enviar a referida declaraça o, 
em envelope separado, devidamente assinado pelo so cio ou procurador da empresa, 
observando as situaço es descritas abaixo: 
 
a) - tratando-se de representante legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Carto rio de Registro Civil de Pessoas 
Jurí dicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumirem 
obrigaço es em decorre ncia de tal investidura; 

 
b) - tratando-se de procurador, procuraça o por instrumento pu blico (original ou co pia 
autenticada) ou procuraça o particular (com firma reconhecida) da qual constem poderes 
para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposiça o e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente 
documento, dentre os indicados na alí nea "a" supra, que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. 

 
6.2. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-a  ao recebimento dos envelopes 
contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitaça o, em invo lucros 
separados, indevassa veis, lacrados e rubricados no fecho, que devera o conter os seguintes 
dizeres em sua face externa: 
 

ENVELOPE A 
EDITAL DE PREGA O Nº. 019/2015 
PROPOSTA DE PREÇOS. 



                                      Câmara Municipal de Aracruz   
                                                                 ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
 

Edital nº 019/2015 – Contrataça o de Empresa para Prestaça o de Serviços em Tecnologia da Informaça o (Manutença o preventiva e 
corretiva do Portal - Web Site, – Proc. 645/2015 Rua Professor Lobo. 550 – Centro – Aracruz – E/S – CEP 29.190-910 Tel.: (27) 3256-

9463 Telefax: (27) 3256-9492 – E- mail: pregao@cma.es.gov.br – Site: www.cma.es.gov.br 

6 

RAZA O SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 
 

ENVELOPE B 
EDITAL DE PREGA O Nº. 019/2015 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇA O. 
RAZA O SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 

 
6.2.1. A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ: 
 
a) - ser elaborada em papel timbrado ou com carimbo da empresa licitante, e redigida em 
lí ngua portuguesa, salvo quanto a s expresso es te cnicas de uso corrente, com suas pa ginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borro es ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador; 
 
b) - indicar nome ou raza o social da proponente, seu endereço completo, telefone, fax e 
endereço eletro nico - se houver; 
 
c) - ter validade de 60 dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes; 
 
d) - o prazo de inicio do serviço devera  ser apo s o recebimento da “Ordem de Serviços,” 
expedida pela Ca mara Municipal de Aracruz - CMA, conforme subitem 2.1.2 deste edital. 
 
e) - apresentar COTAÇA O DE PREÇOS, tendo como modelo o Anexo I (“Formula rio 
Especificaça o e Cotaça o de Preços”). 
 
f) - ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com ate  02 (duas) casas decimais apo s a 
ví rgula, com fixaça o do prazo de Validade da Proposta;; 
 
g) - declarar expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 
necessa rias ao cumprimento integral das obrigaço es decorrentes da licitaça o; 
 
h) - Declarar expressamente que aceita as exige ncias do Edital e de seus Anexos; 
 
i) - conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condiça o que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
6.2.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, sera o considerados como inclusos nos preços, na o sendo aceitos 
pleitos de acre scimos a qualquer tí tulo. 
 
6.2.3. Sera o desclassificadas as propostas que na o atenderem a s exige ncias essenciais 
deste Edital e de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 
6.2.4. Consideram-se exige ncias essenciais a quelas que na o possam ser atendidas, no ato, 
por simples manifestaça o de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse 
momento, possa representar risco de fraude aos princí pios da licitaça o. 
 

6.3. Ocorrendo discrepa ncia entre preços unita rios e parciais ou entre parciais e subtotais ou, 
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ainda, entre estes e o total, prevalecera o sempre os primeiros, devendo o Pregoeiro proceder a s 
correço es necessa rias. No caso de diverge ncia entre os valores em algarismos e por extenso, 
prevalecera o os u ltimos; 
 
6.4. Cada licitante somente podera  apresentar uma proposta comercial para esta licitaça o. E 
caso a licitante apresente mais de uma proposta, o Pregoeiro considerara  todas as suas 
propostas desclassificadas para todos os efeitos; 
 
6.5. O preço ofertado na proposta ou em cada lance sera  de exclusiva e total responsabilidade da 
licitante, na o podendo ser alterado apo s a sua manifestaça o, seja para mais ou para menos; 
  
6.6. Sera o corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou 
multiplicaça o; 

 
6.6.1. Falta de data ou rubrica da proposta podera  ser suprida pelo representante legal 
presente a  reunia o de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim. 
  
6.6.2. A falta do CNPJ ou endereço completo podera  tambe m ser preenchida pelos dados 
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope “Documentaça o”. 

 
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
7.1. Apo s o credenciamento, as licitantes entregara o ao Pregoeiro em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitaça o. 

 
7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estara  encerrado o 
credenciamento e, por consequ e ncia, a possibilidade de admissa o de novos participantes 
no certame. 
 

7.2. A ana lise das propostas pelo Pregoeiro visara  ao atendimento das condiço es estabelecidas 
neste edital e seus anexos. 

 
7.2.1. No tocante aos preços das propostas, sera o verificadas quanto a  exatida o das 
operaço es aritme ticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se a s correço es 
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unita rios. As correço es 
efetuadas sera o consideradas para apuraça o do valor da proposta. 
 
7.2.2. Sera o desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 
 

7.3. As propostas classificadas sera o selecionadas para a etapa de lances, com observa ncia dos 
seguintes crite rios: 

 
a) - seleça o da proposta de menor preço e as demais com preços ate  10% (dez por cento) 
superiores a quela; 
b) - na o havendo pelo menos 03 (três) ofertas na condiça o definida na alí nea anterior, sera o 
selecionadas as propostas que apresentarem as menores taxas, ate  o ma ximo de 03 (três). 
No caso de empate nas ofertas, sera o admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do nu mero de licitantes. 
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7.4. O Pregoeiro convidara  individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma 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.  

 
7.4.1. A licitante sorteada em primeiro lugar podera  escolher a posiça o na ordenaça o de 
lances, em relaça o aos demais empatados, e assim sucessivamente ate  a definiça o 
completa da ordem de lances.  
 

7.5. Os lances devera o ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a  
proposta de menor preço, observada a reduça o mí nima entre os lances determinados pelo 
Pregoeiro, aplica vel inclusive em relaça o ao primeiro.  
 
7.6. A etapa de lances sera  considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulaça o de lances. 
 
7.7. Sera o classificadas as propostas selecionadas e na o selecionadas para a etapa de lances, na 
ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o u ltimo preço ofertado.  
 
7.8. O Pregoeiro podera  negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a  reduça o do 
preço.  
 
7.9. Apo s a negociaça o, se houver o Pregoeiro examinara  a aceitabilidade do menor preço (POR 
LOTE), decidindo motivadamente a respeito.  
 
7.9.1. O crite rio de aceitabilidade dos preços ofertados sera  aferido a partir dos preços de 
mercado vigentes na data da apresentaça o das propostas, nos termos de pesquisa realizada 
pela Ca mara, que sera  juntada aos autos por ocasia o do julgamento. 
 
7.10. Considerada aceita vel a oferta de menor preço (POR LOTE), sera  aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitaça o de seu autor.  
 
7.11. Eventuais falhas, omisso es ou outras irregularidades nos documentos de habilitaça o 
podera o ser sanadas na sessa o pu blica de processamento do Prega o, ate  a decisa o sobre a 
habilitaça o, inclusive mediante:  

 
a) - substituiça o e apresentaça o de documentos obtidos via Internet; ou 
b) - verificaça o efetuada por meio eletro nico ha bil de informaço es.  
 
7.11.1. A verificaça o sera  certificada pelo Pregoeiro e devera o ser anexados aos autos os 
documentos passí veis de obtença o por meio eletro nico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.  
 
7.11.2. A Ca mara na o se responsabilizara  pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletro nicos, no momento da verificaça o. Ocorrendo essa indisponibilidade e na o sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificaça o, a licitante sera  inabilitada.  
 

7.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitaça o previstos neste edital, a licitante 
sera  habilitada e declarada vencedora do certame.  
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7.13. Se a oferta na o for aceita vel, ou se a licitante desatender a s exige ncias para a habilitaça o, 
o Pregoeiro examinara  a oferta subsequ ente de menor preço, negociara  com o seu autor, 
decidira  sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara  as condiço es de habilitaça o e 
assim sucessivamente, ate  a apuraça o de uma oferta aceita vel cujo autor atenda aos requisitos 
de habilitaça o, caso em que sera  declarada vencedora. 
 
7.14. Logo apo s a fase de lances e da negociaça o, se a proposta mais bem classificada na o tiver 
sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada e houver 
proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada igual 
ou ate  5% (cinco por cento) superior a  melhor proposta, proceder-se-a  da seguinte forma: 

 
7.14.1. A Ca mara declarara  que ocorreu o empate descrito acima e desde ja  convocara  a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem classificada para, no 
prazo de 05 (cinco) minutos apo s a convocaça o, sob pena de decade ncia de seu direito de 
prefere ncia, apresentar nova proposta inferior a quela considerada originalmente 
vencedora do certame; 
 
7.14.2. Se, por motivo justificado, na o for possí vel informar a ocorre ncia do empate logo 
apo s a fase de lances e negociaça o, o pregoeiro devera  informar a s licitantes a data e a 
hora em que ira  declarar a ocorre ncia do empate e convocar a microempresa, empresa de 
pequeno porte ou equiparada para exercer seu direito de prefere ncia nos termos do 
subitem anterior; 
 
7.14.3. Exercido o direito de prefere ncia por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada convocada, sera  esta considerada detentora da melhor proposta no certame, 
devendo apresentar os documentos exigidos para habilitaça o, nos termos do presente 
edital,  
 
7.14.4. Na o ocorrendo a  contrataça o da microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, sera o 
convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas 
remanescentes, observada a ordem classificato ria, para o exercí cio do direito de 
prefere ncia; 
 
7.14.5. Caso na o ocorra a  contrataça o de microempresas, empresa de pequeno porte ou 
equiparada nos termos dos subitens anteriores, sera  declarada vencedora a licitante que 
houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame. 

 
8. HABILITAÇÃO 
 
8.1. Apo s o encerramento da fase de lances verbais com o julgamento das propostas de preço 
na forma prescrita neste Edital, proceder-se-a  a  abertura do envelope B, para ana lise dos 
documentos de habilitaça o da proponente classificada. 
 
8.2. Sera  considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos 
subitens 8.2.1 a 8.2.3, desde que atendidos os requisitos especificados nas OBSERVAÇÕES 1 a 8 
deste item. 
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8.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
 8.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
 
8.2.1.2. Ato constitutivo e alteraço es subsequ entes, ou contrato consolidado, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por aço es, 
acompanhado de documentos de eleiça o de seus administradores; ou 
 
8.2.1.3. Inscriça o no Registro Civil de Pessoas Jurí dicas do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercí cio; ou 
 
8.2.1.4. Decreto de autorizaça o em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no paí s, e ato de registro ou autorizaça o para funcionamento expedido 
pelo o rga o competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
8.2.1.5. Os documentos relacionados nos subitens "8.2.1.1" a "8.2.1.3" do item 8.2.1 na o 
precisara o constar do "Envelope Documentos de Habilitaça o", se tiverem sido 
apresentados no ato do Credenciamento deste Prega o, desde que sejam originais ou 
estejam autenticados em Carto rio. 
 
8.2.1.6. Declaraço es conforme abaixo 
 
a) - Declaraça o que se encontra desimpedida de participar da licitaça o, obrigando-se, 

ainda, a declarar, sob as penalidades cabí veis, a supervenie ncia de fato impeditiva da 
habilitaça o, conforme artigo 32, para grafo 2º, Lei nº. 8.666/1993, como exemplificado 
no modelo abaixo: 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

Refere ncia: Prega o Presencial nº. 019/2015 
 

A empresa: ............................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ........................................ .. sediada 

na ............................................................, declara, sob as penas da Lei, que ate  a presente data 

inexistem fatos impeditivos para a sua habilitaça o no presente processo licitato rio, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorre ncias posteriores. 

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

          Local e data 
 

      ...................................................................., RG nº. ................................................ ........... 
(Nome e assinatura do Declarante)       (nu mero da ce dula de identidade do Declarante) 
 
b) - Declaraça o de que na o possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer 
trabalho, salvo na condiça o de aprendiz. (Lei nº. 9.854, de 27/10/1999, DOU de 
28/10/1999), conforme modelo a seguir: 
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DECLARAÇÃO 

 
Refere ncia: Prega o Presencial nº. 019/2015 

 
A empresa: ..................................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ........................................., por 

interme dio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ........................................................................., 

portador da Carteira de Identidade nº. ......................................................... e do CPF 

nº. ........................................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei 

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU 

de 28/10/1999, que na o emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e na o emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiça o de aprendiz. (.....) 
 
Aracruz, ........ de ............................ de 2015. 

 
 

..................................................................................................................... 
(Representante legal) 

(Observaça o: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 

Obs.: Estas Declaraço es devera o ser impressas em papel timbrado ou com carimbo da 
empresa licitante e entregue no envelope “B” documentaça o, pois fazem parte dos 
referidos documentos de habilitaça o. 

 
8.2.2. QUALIFICAÇA O ECONO MICO-FINANCEIRA 
 
8.2.2.1. Certida o negativa de pedido de fale ncia, concordata ou recuperaça o judicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurí dica em data na o superior a 30 (trinta) 
dias da data da abertura do certame, se outro prazo na o constar do documento. 

 
8.2.3. QUALIFICAÇA O TE CNICA: 

 
a) Apresentação de no minimo dois atestados de capacidade técnica expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução do serviço de acordo 
com o objeto contratado.  
 

8.2.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) - Prova de inscriça o no Cadastro Nacional de Pessoa Jurí dica (CNPJ). 
 
b) - Prova de inscriça o no Cadastro de Contribuintes Estadual (com situaça o ativa) ou 
Municipal (Alvará de Funcionamento), relativo ao domicí lio ou sede da proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatí vel com o objeto do certame. 
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c) - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
fornecido pela Caixa Econo mica Federal. 
 
d) - Certida o atualizada de inexiste ncia de de bito para com o Instituto Nacional de 
Seguro Social – CND. 
 
Observação: A regularidade perante o INSS sera  comprovada por meio de Certida o 
Negativa de De bito emitida pelo pro prio INSS ou pela RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 
 
e) - Certido es de regularidade de situaça o quanto aos encargos tributários federais 
(certido es emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da 
Receita Federal). 
 
Observação: A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional podera  tambe m ser comprovada por certida o conjunta, 
conforme Portaria Conjunta PGFN - RFB nº. 02, de 31 de Agosto de 2.005. 
 
f) - Certida o de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicí lio ou sede da 
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com 
o objeto licitado. 
 
g) - Comprovaça o de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certida o dos Tributos 
relativos ao domicí lio ou sede da proponente. A proponente com filial no Municí pio de 
Aracruz fica obrigada a fornecer a certida o relativa a esta Filial, para atendimento do item. 
 
h) - Prova de inexiste ncia de de bitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentaça o de Certida o Negativa expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com a 
Lei Federal nº. 12.440/2011. 

           
OBSERVAÇÕES: 
 
1) - O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 
            
2) - Na o sera o aceitas certido es positivas de de bito, exceto quando constar da pro pria certida o 
ressalva que autorize a sua aceitaça o. 
            
3) - A documentaça o exigida nos subitens do item 8 devera  ser compatí vel com as respectivas 
inscriço es nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentaça o, a 
mesclagem dos documentos de estabelecimentos diversos (nu mero de inscriça o no C.N.P.J., I.E. 
e C.C.M.). 
            
4) - A aceitaça o dos documentos obtidos via “Internet” ficara  condicionada conforme o caso, a  
confirmaça o de sua validade tambe m por esse meio, pelo Pregoeiro. 
             
5) - Para efeito da validade das certido es de regularidade de situaça o perante a Ca mara 
Municipal, se outro prazo na o constar da lei ou do pro prio documento, sera  considerado o 
lapso de 03 (três) meses entre a data de sua expediça o e a da abertura do certame, com 
exceça o do item 8.2.2 subitem 8.2.2.1. 
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6) - Os documentos podera o ser apresentados no original, por qualquer processo de co pia 
reprogra fica autenticada por tabelia o de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas 
naturais competentes, ou em publicaça o de o rga o da imprensa na forma da lei, exceto a 
proposta, para a qual deve ser observado o disposto no subitem 6.2.1. 

 
6.1) - Nenhum documento sera  autenticado nas sesso es da licitaça o. 
6.2) - Na hipo tese da apresentaça o de documentos originais, estes sera o anexados ao 
processo licitato rio. 
 

7) - Os documentos exigidos para habilitaça o, consoante o estabelecido no item 8 deste Edital, 
na o podera o, em hipo tese alguma, serem substituí dos por protocolos que configurem o seu 
requerimento, na o podendo, ainda, serem remetidos posteriormente ao prazo fixado para a 
abertura do certame. 
    
8) - A fim de facilitar a confere ncia dos documentos exigidos para a Habilitaça o, pede-se que 
os mesmos sejam colocados no envelope Documentos de Habilitaça o, na ordem em que foram 
exigidos no Item 8. 
 
9. ADJUDICAÇÃO 
 
9.1. Verificando o atendimento das condiço es de habilitaça o da proponente de menor preço 
(POR LOTE), esta sera  declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitaça o. 
 
9.1.1. Se a proponente de menor preço na o atender a s exige ncias de habilitaça o, sera  
examinada a documentaça o das proponentes das ofertas subsequ entes, na ordem de 
classificaça o, ate  o encontro de uma proposta que atenda a todas as exige ncias do Edital, 
sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela feita a  adjudicaça o do objeto da 
licitaça o. 

 
10. FASE RECURSAL 

 
10.1. Declarada a  vencedora, as demais proponentes presentes podera o manifestar imediata e 
motivadamente a intença o de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentaça o das razo es e de igual prazo para as contra-razo es, com imediata intimaça o de 
todos os presentes e assegurada tambe m imediata vista dos autos. 
 

10.1.1. A petiça o de recurso podera  ser feita na pro pria sessa o, mediante consignaça o em 
ata. 
 
10.1.2. A falta de manifestaça o, nos termos do subitem 10.1, importara  na decade ncia do 
direito de recurso. 
 

10.2. Os recursos na o tera o efeito suspensivo. 
 
10.2.1. O acolhimento do recurso importara  na invalidaça o apenas dos atos insuscetí veis 
de aproveitamento. 
 

10.3. Os recursos devera o ser dirigidos ao pregoeiro e protocolizados nos dias u teis, das 
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12h00min a s 18h00min na Rua Professor Lobo, nº. 550 - Centro - nesta cidade, observando o 
prazo previsto no Inciso XVIII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/2002. 
 
10.4. Os recursos devera o ser instruí dos com co pia do Contrato Social, com Mandato 
Procurato rio, autenticados em Carto rio, por tabelia o de notas ou por oficiais do Registro Civil 
das pessoas naturais competentes, ou em publicaça o de o rga o da imprensa na forma da Lei, 
para representar a empresa recorrente com a devida qualificaça o da empresa e de seu 
representante legal. 

 
11. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 

11.1. HOMOLOGAÇA O 
 
11.1.1. Decorridas as fases anteriores, a decisa o sera  submetida ao Ordenador de despesa 
da Ca mara Municipal de Aracruz, para homologaça o. 
 
11.2. CONTRATAÇA O  
 
11.2.1. Por resultar em obrigaço es futuras, a contrataça o decorrente desta licitaça o sera  
formalizada mediante assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui 
anexo do presente ato convocato rio. 
 
11.2.1.1. Se por ocasia o da formalizaça o do contrato, as certido es de regularidade de 
de bito da Adjudicata ria perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Certida o Negativa de De bitos Trabalhista (CNDT) 
estiverem com os prazos de validade vencidos, o o rga o licitante verificara  a situaça o por 
meio eletro nico ha bil de informaço es, certificando nos autos do processo a regularidade e 
anexando os documentos passí veis de obtença o por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
11.2.1.2. Se na o for possí vel atualiza -las por meio eletro nico ha bil de informaço es, a 
Adjudicata ria sera  notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias u teis comprovar a sua 
situaça o de regularidade, mediante a apresentaça o das certido es respectivas, com prazos 
de validade em vige ncia, sob pena de a contrataça o na o se realizar. 
 
11.2.1.3. A adjudicata ria devera  no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocaça o, comparecer a Ca mara Municipal de Aracruz para assinar o termo de contrato. 
 
11.2.1.4. Quando a contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
na o apresentar a situaça o regular ou se recusar a assinar o contrato, sera  convocada a 
licitante subsequ ente, na ordem de classificaça o, e assim sucessivamente, ate  a apuraça o 
de uma que atenda ao edital, com vistas a  celebraça o da contrataça o, em conformidade 
com o artigo 4º inciso XXIII da Lei 10.520/2002. 
 

12. RECEBIMENTO 
 

12.1. O objeto desta licitaça o sera  recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no 
artigo 73, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/1993, com as alteraço es introduzidas pela Lei 
Federal nº. 8.883/1994 e seguintes, e demais normas pertinentes. 
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12.2. Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações do Edital, a empresa será 
autuada e aplicar-se-ão as penalidades cabíveis. 

 
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
13.1. A emissa o da Nota Fiscal/Fatura sera  mensalmentel e devera  ser encaminhado, ao O rga o 
Gestor do Objeto para conferencia do serviço prestado. 
 
13.1.1. O pagamento do preço pactuado sera  parcelado, de acordo com o serviço prestado, 
devendo a contratada proceder a  abertura de um processo de solicitaça o de pagamento no 
protocolo localizado na Rua Professor Lobo, nº 550, Centro - Aracruz - ES, encaminhando a 
nota fiscal/fatura para pagamento, que ocorrera  de acordo com as normas legais vigentes no 
paí s, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alí nea 'a' da lei 8.666/93. 
 
13.1.2. A contratada devera  apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descriça o do objeto 
descriminada e acompanhada da Ordem de Fornecimento. Devendo constar no corpo da Nota 
Fiscal, o nu mero do processo e da conta da empresa para deposito.  

 
13.1.3. As notas fiscais devera o vir acompanhadas de co pia da certida o de regularidade Fiscais 
e Trabalhista, bem como a comprovaça o de entrega, sob pena de suspensa o do pagamento. 

 
13.1.4. O pagamento somente sera  efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certido es apresentadas no ato da contrataça o 
devera o ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

 
13.1.5 Sera o considerados para efeito de pagamento os materiais efetivamente entregues pela 
Contratada e aprovados pelo setor responsa vel pelo recebimento. 
  
14. DA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO 
 
14.1. Apo s empenho, sera  convocada a vencedora da licitaça o para, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de recebimento da notificaça o, retirar a Nota de Empenho, sob 
pena de decair o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se a s penalidades estabelecidas no item 
16 deste Edital. 

 
15. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
15.1. O serviço sera  efetuado mediante expediça o, pela Ca mara Municipal de Aracruz - CMA, 
da “Ordem de Serviços”, da qual constara o a  data de expediça o, especificaço es dos serviços, 
prazo, local e preços unita rios e totais. 
 
15.2. A prestaça o do serviço sera  de 12 (doze) meses, a apatir do recebimento da Ordem de 
Serviços, expedida pela Ca mara Municipal de Aracruz – CMA, podendo ser prorrogado, desde 
que plenamente justificado, atendendo ao interesse e convenie ncia da Ca mara e os requisitos 
do artigo 57 da Lei 8666/93. 
 
16. PENALIDADES 
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16.1. Pela recusa em aceitar o pedido de compras ou instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido, a adjudicada se sujeitara  a  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total da proposta. 
 
16.2. A penalidade prevista no subitem anterior na o se aplica a s empresas remanescentes, em 
virtude da na o aceitaça o da primeira convocada. 
 
16.3. Salvo ocorre ncia de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 
comprovada, ao na o cumprimento, por parte da empresa vencedora, das obrigaço es 
assumidas, ou a infringe ncia de preceitos legais pertinentes, sera  aplicado, segundo a 
gravidade da falta, as seguintes penalidades: 

 
a) - multa de 0,2% (dois de cimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do serviço 
realizado com atraso, ate  o de cimo dia corrido; apo s o que, aplicar-se-a  a multa prevista na 
alí nea "b". 
 
b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimple ncia referente ao (s) 
item (ns) constante da Ordem de Compra, na hipo tese do na o cumprimento de qualquer 
das obrigaço es assumidas. 
 
c) - cancelamento da contrataça o e suspensa o tempora ria ao direito de licitar com a 
Ca mara Municipal, bem como o impedimento de com ele contratar, por prazo na o superior 
a 02 (dois) anos, na hipo tese de descumprimento integral de, no mí nimo, uma Ordem de 
Compra ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Compra. 
 

16.4. As multas sera oaplicadas, apo s regular processo administrativo, descontadas dos 
cre ditos da empresa ganhadora da Licitaça o, ou, se for o caso, cobrada administrativa ou 
judicialmente. 
 
16.5. As penalidades previstas neste item te m cara ter de sança o administrativa, 
consequentemente, a sua aplicaça o na o exime a empresa vencedora da reparaça o das 
eventuais perdas e danos que seu ato puní vel venha acarretar a Ca mara Municipal. 
 
16.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informaço es fornecidas pela licitante, esta 
podera  sofrer quaisquer das penalidades adiante previstas: 

 
I - suspensa o tempora ria ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Ca mara 
Municipal pelo prazo de 12 (doze) meses; 
 

16.7. A  proponente que ensejar o retardamento da execuça o do certame, na o mantiver a 
proposta ou lance, faltar ou fraudar na execuça o das obrigaço es assumidas para execuça o do 
objeto, comportar-se de modo inido neo, fizer declaraça o falsa ou cometer fraude fiscal, sera  
aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Municí pio de Aracruz pelo 
prazo de ate  05 (cinco) anos. 

 
17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
17.1. Eventuais impugnaço es ao Edital devera o ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas nos 
dias u teis, das 12h00min a s 18h00min na Rua Professor Lobo - 550 - Centro – Ca mara 
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Municipal de Aracruz, nesta cidade, observando o prazo previsto nos para grafos 1º e 2º do 
artigo 41 da Lei Federal nº. 8.666/1993, e suas alteraço es. 

 
17.1.1. No ato de autuaça o da impugnaça o, e  obrigato ria a apresentaça o de CPF ou RG, em 
se tratando de pessoa fí sica ou CNPJ, em se tratando de pessoa jurí dica (por documento 
original ou co pia autenticada). 
 

17.2. Informaço es relativas a presente licitaça o podera o ser obtidas conforme segue, de 
acordo com seu teor. 

   
17.2.1. Questo es Te cnicas e Jurí dicas devera o ser formuladas por escrito e dirigidas o 
Pregoeiro, Rua Professor Lobo - 550 - centro – Ca mara Municipal de Aracruz, Sede 
ARACRUZ - ES, ou pelo telefax 0XX (27) 3256-9491 e Tel. 3256-9492, ate  02 (dois) dias 
u teis antes do prazo marcado para abertura do certame. 
 
17.2.2. Questo es Diversas podera o ser obtidas na Sessa o de Prega o, tel. 0XX (27) 3256-
9463, no hora rio 12h00min a s 18h00min. 
 
17.2.3. As du vidas a serem dirimidas por telefone sera o somente aquelas de ordem 
estritamente informal. 
 

17.3. Para solucionar quaisquer questo es oriundas desta licitaça o, e  competente, por 
disposiça o legal, o Foro de ARACRUZ, observadas as disposiço es do § 6º do artigo 32 da Lei 
Federal nº. 8.666/1993. 
 
17.4. Fica assegurado a  Ca mara Municipal de Aracruz o direito de no interesse da 
Administraça o, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitaça o, 
dando cie ncia aos participantes, na forma da legislaça o vigente. 
 
17.5. As proponentes assumem todos os custos de preparaça o e apresentaça o de suas 
propostas e a CMA na o sera , em nenhum caso, responsa vel por esses custos, 
independentemente da conduça o ou do resultado do processo licitato rio. 

 
17.6. As proponentes sa o responsa veis pela fidelidade e legitimidade das informaço es e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitaça o. 
 
17.7. Apo s a apresentaça o da proposta, na o cabera  desiste ncia, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
17.8. A proponente que vier a ser contratada ficara  obrigada a aceitar nas mesmas condiço es 
contratuais, os acre scimos ou supresso es que se fizerem necessa rios, ate  25% (vinte e cinco 
por cento) do valor do contrato, servindo de base o valor unita rio do combustí vel. 
 
17.9. Na o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realizaça o do certame na data marcada, a sessa o sera  automaticamente transferida para o 
primeiro dia u til subsequ ente, no mesmo hora rio e local anteriormente estabelecido, desde 
que na o haja comunicaça o do Pregoeiro em contra rio. 
 
17.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a  o dia do 
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iní cio e incluir-se-a  o do vencimento. So  se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Ca mara Municipal de Aracruz. 

 
17.11. As empresas que receberem o Edital por meio eletrônico serão responsáveis 
pelo envio do aviso de recebimento o Pregoeiro. Se não enviado este aviso, a empresa 
poderá não ser notificada sobre eventuais alterações do presente Edital ou 
informações prestadas pelo Pregoeiro. 
 
17.12. A condiça o de emissa o de documentos de cobrança, pagamentos, reajustes, garantia de 
execuça o, penalidades, obrigaço es, responsabilidades e outras, sa o as estabelecidas neste 
Edital e na Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alteraço es. 
 
17.13. Constituem motivos para a rescisa o a s situaço es referidas nos artigos 77 e 78 da Lei 
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 
18. CADERNO DE LICITAÇÃO 
 
18.1. Fazem parte integrante do presente Edital: 

 
18.1.1 - Anexo I - "Formula rio Especificaço es e Cotaça o de Preços"; 
18.1.2 - Anexo II - "Termo de Refere ncia"; 
18.1.3 - Anexo III – “Minuta de Contrato”. 

 
18.2. Seguem abaixo o endereço da Ca mara Municipal de Aracruz citados neste Edital para 
informaço es e esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitaça o: 

 
PARA RETIRADA DO CADERNO DE LICITAÇÃO: 
 

No site da Câmara: 
www.cma.es.gov.br 
 

                 No local: 
Sessa o de Prega o 
Rua Professor Lobo - 550 - Centro – Ca mara Municipal de Aracruz - Sede - 

ARACRUZ – ES. 
Hora rio de funcionamento das 12h00min a s 18h00min. 
Tele: 0XX (27) 3256-9463 ou fax. 0XX(27) 3256-9492. 
 

PARA PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA COM RELAÇA O AO 
EDITAL: 

 
      Protocolo Geral da Câmara Municipal de Aracruz 
                  Rua Professor Lobo - 550 - Centro – Ca mara Municipal de Aracruz - Sede - ARACRUZ 
/ES. 
                  Hora rio de funcionamento das 12h00min a s 18h00min. 
      Tele fax. 0XX(27) 3256-9497. 
       OU 

Solicitar através do endereço eletrônico: 
pregao@cma.es.gov.br 

http://www.cma.es.gov.br/
mailto:pregao@cma.es.gov.br
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18.3. No ato do recebimento do Caderno de Licitaça o devera  a interessada verificar seu 
conteu do, na o sendo admitidas reclamaço es posteriores sobre eventuais omisso es. 

 
           
Aracruz-ES, 06 de Novembro de 2015. 

 
 
 

 ERICA MATOS PAJEHU LOUREIRO 
Pregoeira Oficial da CMA 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO “ESPECIFICAÇÕES e COTAÇÃO DE PREÇOS”  

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 01 Serv 

Implantaça o do mo dulo de E-SIC (Serviço 
de Informaça o ao Cidada o), incluindo 
treinamento para os usua rios que 
utilizara o a ferramenta. 

  

02 12 Me s 

Serviços Web Mensais: Manutença o 
preventiva e corretiva do Portal - Web Site, 
Manutença o do mo dulo do E-SIC, 
hospedagem e transmissa o das sesso es 
plena rias, em tempo real. 

  

Valor Total do Lote: R$ 

 
Valor Total da Proposta R$ 000,00 
Valor Total por extenso: (xxxxx) 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1) - A licitante devera  trazer a proposta escrita em conformidade com o determinado com o 
item 6.2.1 e demais especificações contidas no Edital do Pregão Presencial 019/2015. 
 
2) - Caso sejam necessa rios maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Pregoeira no 
endereço e telefones disponibilizados no item 18, subitem 18.2. 
 
DADOS DA LICITANTE: 

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

Raza o social: ................................................................CNPJ nº.: ..................................... ....................... 

Banco:................................................. Age ncia nº.: .............................. Conta nº.: .............. .................... 

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

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

Validade da proposta (na o inferior a 60 dias): ........................................................................................... 

Prazo de execuça o: (conforme Item 2 e subitens do edital). ..................................................................... 

DECLARAÇA O: 
 
1 - Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da licitação. 
 
2 - Declaro que aceitaremos todas as exigências do edital e de seus Anexos. 
 
Em ....... de ................................. de 2015. 

Assinatura da Proponente 
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ANEXO II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
1. OBJETO 

 
1.1 Contrataça o de Empresa para Prestaça o de Serviços em Tecnologia da Informaça o 

(Manutença o preventiva e corretiva do Portal - Web Site, hospedagem, transmissa o das 
sesso es plena rias, em tempo real, e implantaça o/manutença o do mo dulo E-SIC – Serviço 
de Informaça o ao Cidada o) na Internet. 

 
1.2 A Contrataça o tem como finalidade promover maior transpare ncia, Ativa e Passiva, dos 

Atos de Gesta o do Poder Legislativo do Municí pio de Aracruz. 
 

ITEM QUANT. UNID 
DESCRIÇÃO DE 

MATERIAL/SERVIÇO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 01 Serv 

Implantaça o do mo dulo de E-SIC 
(Serviço de Informaça o ao Cidada o), 
incluindo treinamento para os 
usua rios que utilizara o a ferramenta. 

  

02 12 Me s 

Serviços Web Mensais: Manutença o 
preventiva e corretiva do Portal - 
Web Site, Manutença o do mo dulo do 
E-SIC, hospedagem e transmissa o 
das sesso es plena rias, em tempo real. 

  

 
 
2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1. A despesa decorrente do objeto deste Termo de Refere ncia ocorrera  por conta da seguinte 
disponibilidade orçamenta ria: 
 

00000018  CO DIGO REDUZIDO 

001000 CA MARA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

2007 Administraça o e Manutença o da Unidade 

33903030000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURI DICA 

 
3. JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO 
 
3.1 A contrataça o visa atender a necessidade de dar transpare ncia a s aço es da Ca mara 
Municipal de Aracruz no Municí pio, seja em a mbito interno ou externo, atendendo 
simultaneamente, dessa forma, a ampla divulgaça o desejada e ainda a prestaça o de contas de 
sua atuaça o, atendendo aos requisitos da Lei de Acesso a  Informaça o quanto a  Transpare ncia 
Ativa e Passiva. 
 
3.2 A contratação do site é em atendimento a esta Casa de Leis. 
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4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

4.1. Implantar o mo dulo de E-SIC (Serviço de Informaça o ao Cidada o), incluindo 
treinamento para os usua rios que utilizara o a ferramenta; 
 

4.2. Efetuar a Manutença o Preventiva e Corretiva no Portal Oficial da Ca mara Municipal de 
Aracruz, bem como a manutença o do mo dulo de E-SIC (Serviço de Informaça o ao 
Cidada o); 

 
4.3. Hospedar o Portal e 50 (cinquenta) contas de e-mail de 5GB cada; 
 
4.4. Transmitir as sesso es plena rias, em tempo real, atrave s de Streaming de ví deo;  
 
5. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 
5.1. IMPLANTAR O MÓDULO E-SIC (SERVICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) 

 
O Mo dulo E- SIC (Serviço de Informaça o ao Cidada o), deve ser completamente compatí vel com 
as especificaço es de infraestrutura de TI da Ca mara Municipal de Aracruz e estar integrado ao 
Portal Oficial – Web site; 
 
O Módulo E- SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) deverá ser uma ferramenta para atender 
aos requisitos da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011), no 
que se refere à Transparência Passiva, isto é, o cidadão poderá a partir do acesso a este 
módulo, solicitar qualquer tipo de informação à Câmara Municipal de Aracruz, desde que a 
mesma não esteja classificada como sigilosa. 
 
Este módulo deverá possuir as seguintes características gerais:  
 
a) Deverá utilizar Banco de Dados Relacional, estar integralmente desenvolvido em linguagem 
de programação WEB e suportar vários navegadores, tais como, Internet Explorer, Mozila, 
Chrome etc; 
 
b) Obedecer aos padrões do W3C (World Wide Web Consortium), de modo a assegurar a 
leveza do Portal, bem como sua compatibilidade com os diversos navegadores e sistemas 
operacionais existentes, e ainda atender aos requisitos de acessibilidade; 
 
c) Possuir interface amigável e intuitiva, e ser responsivo as diversas plataformas existentes; 
 
d) Possuir todas as mensagens e tela que compõem o módulo exibidas em idioma português; 
 
e) Permitir, sem comprometer a integridade do módulo, a sua adaptação às necessidades da 
contratante, por meio de parametrizações e customizações; 
 
f) Permitir que as estações de trabalho possam ser locais ou remotas, conectadas a LAN ou a 
rede Wireless; 
 
g) Permitir que o cidadão efetue um Pedido de Informação através da Web;  
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h) O responsável pelo E-SIC da Câmara Municipal de Aracruz receberá o pedido de informação 
de forma eletrônica, e poderá encaminhar para o setor responsável pela informação 
solicitada; 
 
i) A tramitação do Pedido de Informação pelos setores da Câmara Municipal de Aracruz se 
dará de forma eletrônica; 
 
j) O cidadão receberá por e-mail uma notificação a cada nova movimentação de seu Pedido de 
Informação. 
 
k) O cidadão também poderá acessar o módulo de E-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) 
do Portal – Web Site da Câmara Municipal de Aracruz para acompanhar seu pedido;  
 
l) Além do Pedido de Informação, o cidadão poderá fazer também uma denúncia, sugestão, 
elogio etc, e posteriormente, mediante um cadastramento prévio de login e senha, 
acompanhar seu processo pela web; 
 
m) Disponibilizar as informações de Recursos Humanos, a partir da base de dados do Sistema 
de Recursos Humanos/Folha de Pagamento utilizado pela Câmara Municipal de Aracruz, sem 
a necessidade da inserção de dados pelo usuário; 
 
n) Disponibilizar as informações da Execução Financeira, a partir da base de dados do Sistema 
de Contabilidade utilizado pela Câmara Municipal de Aracruz, sem a necessidade da inserção 
de dados pelo usuário; 
 
o) Disponibilizar as informações de Licitações e Contratos, lançadas a partir do módulo do E-
SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), permitindo a consulta e acesso por modalidade, 
número, objeto e situação da licitação;  
 
5.2. SERVIÇOS WEB MENSAIS 
 
5.2.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL OFICIAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARACRUZ. 
 

Este serviço compreendera  a manutença o evolutiva e corretiva no banco de dados e em todos 
os co digos-fonte do Portal, incluindo a manutença o do mo dulo E-SIC (Serviço de Informaça o 
ao Cidada o). 
 
A manutença o do Portal visa garantir a atualizaça o constante dos serviços web, 
proporcionando o aumento da transpare ncia das aço es da Ca mara Municipal de Aracruz.  
 
O atendimento e encaminhamento da soluça o para as solicitaço es para a manutenção 
evolutiva devera  ser iniciado em ate  08 (oito) horas. O prazo para a conclusa o na o podera  
exceder a 24 horas. Entende-se por dias u teis, de segunda a sexta-feira em perí odos de 8 
horas. 
 
O atendimento e soluça o para as solicitaço es para a manutenção corretiva sera o efetuados 
em no ma ximo 04 (quatro) horas. 
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A forma de encaminhamento das solicitaço es e soluço es sera  por e-mail, telefone ou 
pessoalmente, quando assim for necessa rio. 
 
5.2.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS 
 
A empresa contratada devera  manter os requisitos te cnicos especificados abaixo, durante a 
prestaça o dos serviços: 
 

 Manter a estrutura de navegaça o ergono mica e intuitiva; 
 Manter o tempo de resposta conforta vel e aceita vel; 
 O sistema de gerenciamento de conteu do devera  permitir inclusa o, alteraça o, e 

exclusa o de notí cias, textos, fotos, arquivos; 
 O sistema de gerenciamento de banco de dados devera  permitir acesso remoto para 

consultas diretamente ao banco de dados; 
 Utilizar gerenciador de conteu do (CMS) que permita a ediça o de todo o conteu do do 

site com controle de acesso; 
 Utilizar HTML e CSS compatí veis com os padro es web que permitam leitura a partir a 

de qualquer navegador e plataforma; 
 Corrigir conteu do e funcionalidades incluindo adaptaço es por fatores externos; 
 Realizar ana lises sistema ticas para identificar problemas e na o conformidades. 

 
5.2.1.2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DO PORTAL 
 
A Manutença o Preventiva e Corretiva do Portal devera  contemplar a A rea Pu blica e a A rea 
Corporativa, conforme descrito abaixo: 
 
a) ÁREA PÚBLICA, acessada pelos usua rios ano nimos da Internet pu blica, onde esta  
disponí vel o conteu do publicado pela Ca mara Municipal.  
 
b) ÁREA CORPORATIVA, acessada por usua rios identificados e devidamente autenticados 
pelo sistema de segurança do Portal, onde esta o disponí veis as funço es que permitam o 
gerenciamento do conteu do do portal. 
 
5.2.2. HOSPEDAGEM DO PORTAL 
 
A contratada devera  hospedar o Portal durante o perí odo de garantia do serviço: 

 Sistema de tolerância a falhas no ambiente de hospedagem, procedimentos de firewall, 
procedimentos de backup e restore; 

 Hospedagem do portal durante o período de garantia do serviço. 
 Criação e alteração de 50 caixas de correio eletrônico com capacidade de no mínimo 

5GB cada, vinculadas ao domínio da Câmara Municipal de Aracruz 
(www.cma.es.gov.br); 

 Hospedagem Windows com o suporte a linguagem ASP .NET 4 e Banco de Dados 
MySQL; 

 
5.2.3. STREAMING DE VÍDEO (TV Câmara Web) 
 

http://www.cma.es.gov.br/
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 Fornecimento de serviço de Streaming de Vídeo para transmissão das sessões 
ordinárias, extraordinárias, especiais e outros eventos convocado pela Câmara 
Municipal de Aracruz. (Deverá conter Player a ser divulgado no Website, no link TV 
CÂMARA); 
 

 Especificações Mínimas: 
Bitrate Mínimo de 600kbps 
RTSP/RTP/RTMP/MPEG-TS 
Compatível Com Qualquer Sistema Operacional (Windows, Linux, Mac, Android, IOS) 
IPTV (MPEG-TS) 
Permitir Iphone, Ipad, Android e BlackBerry Streaming 
3GPP 
Mínimo 300 Usuários Simultâneos 
Tráfego Ilimitado Mensal. 

 
6. PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
6.1. A execução do serviço deverá ser realizada em até 05 (cinco) dias úteis, a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço, expedida pela Câmara Municipal de Aracruz – CMA. 
 
6.2. O serviço realizado sera  recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificaça o 

da conformidade do objeto e com as especificaço es. 
 

6.3. A prestação do serviço será de 12 (doze) meses, a partir do recebimento da Ordem de 
Serviço expedida pela Câmara Municipal de Aracruz – CMA, podendo a duração 
estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses conforme a necessidade da 
Câmara. 

 
7. RECEBIMENTO 
 
7.1. O serviço será executado na Câmara Municipal, situado na Rua Professor Lobo, nº. 550, 

Centro, CEP 29190-910, Aracruz /ES, tel.: (27) 3256-9491. 
 

7.2. Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas, aplicar-se-ão 
as penalidades cabíveis. 

 
8.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
8.1. O pagamento do preço pactuado será parcelado, de acordo com o serviço prestado, 

devendo a contratada proceder à abertura de um processo de solicitação de 
pagamento no protocolo localizado na Rua Professor Lobo, nº 550, Centro - Aracruz - 
ES, encaminhando a nota fiscal/fatura para pagamento, que ocorrerá de acordo com as 
normas legais vigentes no país, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea 'a' da lei 
8.666/93. 

 
8.2. A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto 

descriminada e acompanhada da Ordem de Fornecimento. Devendo constar no corpo 
da Nota Fiscal, o número do processo e da conta da empresa para deposito.  
 



                                      Câmara Municipal de Aracruz   
                                                                 ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
 

Edital nº 019/2015 – Contrataça o de Empresa para Prestaça o de Serviços em Tecnologia da Informaça o (Manutença o preventiva e 
corretiva do Portal - Web Site, – Proc. 645/2015 Rua Professor Lobo. 550 – Centro – Aracruz – E/S – CEP 29.190-910 Tel.: (27) 3256-

9463 Telefax: (27) 3256-9492 – E- mail: pregao@cma.es.gov.br – Site: www.cma.es.gov.br 

26 

8.3. As notas fiscais deverão vir acompanhadas de cópia da certidão de regularidade Fiscais 
e Trabalhista, bem como a comprovação de entrega, sob pena de suspensão do 
pagamento. 
 

8.4. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 
 

8.5. Serão considerados para efeito de pagamento os materiais efetivamente entregues pela 
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Assumir inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços, correndo por sua 
própria conta todos os ónus, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
outras despesas concernentes à execução dos serviços; 
 

9.2. Executar todos os serviços, nas condições estipuladas na proposta e estabelecidas 
neste instrumento; 

 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
10.1. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 
 
10.2. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta 

atribuição. 
 
10.3. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 

assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação. 
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ANEXO III 
 

                                                      MINUTA DE CONTRATO Nº. 000/2015. 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇA O DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O CA MARA 
MUNICIPAL DE ARACRUZ E A 
EMPRESA.........................................................................: 

 
A CÂMARA DE ARACRUZ, pessoa jurí dica de direito pu blico interno, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº 39.616.891/0001-40, com sede na Rua Professor Lobo, nº 550, Centro, Aracruz - ES, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Presidente o senhor 
________________________, nacionalidade, estado civil, profissa o, residente _________________, , 
portador do CPF nº. ____________ e da CI nº. ___________, e a Empresa ....................................., pessoa 
jurí dica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ..................................................., 
estabelecida na ..............................................................................., doravante denominada CONTRATADA, 
representada pelo (a) Sr. (a) ............................................., nacionalidade, estado civil, profissa o, 
portador do CPF nº. .............................. e CI nº. .................., residente 
na ..............................................................................., tendo em vista o Pregão Presencial nº. 000/2015, 
constante do Processo Administrativo nº. 645/2015, nos termos das Leis nº. 10.520/2002 e 
8.666/1993 proposta julgada e aceita pelo Pregoeiro e Equipe de apoio da CMA, resolvem 
assinar o presente contrato que reger-se-a  pelas cla usulas e condiço es seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente prega o tem por objeto a Contrataça o de Empresa para Prestaça o de Serviços 
em Tecnologia da Informaça o (Manutença o preventiva e corretiva do Portal - Web Site, 
hospedagem, transmissa o das sesso es plena rias, em tempo real, e implantaça o/manutença o 
do mo dulo E-SIC – Serviço de Informaça o ao Cidada o) na Internet; 
 
1.2 - Os serviços sera o realizados conforme especificaço es constantes dos Anexo I - 
Formula rio - Especificaço es e Cotaça o de Preços e Anexo II - Termo de Refere ncia - partes 
integrantes deste contrato para todos os efeitos, independente de transcriça o e tera  como 
O rga o Gestor a Ca mara Municipal de Aracruz. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO 
 
2.1 - O pagamento da importa ncia relativa a  prestaça o dos serviços correra o por conta de 
Dotaça o Orçamenta ria pro pria, ja  consignada no orçamento, assim discriminada: 
 

00000018  CO DIGO REDUZIDO 

001000 CA MARA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

2007 Administraça o e Manutença o da Unidade 

33903030000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURI DICA 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
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3.1. A emissa o da Nota Fiscal/Fatura sera  mensalmentel e devera  ser encaminhado, ao O rga o 
Gestor do Objeto para conferencia do serviço prestado. 
 
3.2. O pagamento do preço pactuado sera  parcelado, de acordo com o serviço prestado, 
devendo a contratada proceder a  abertura de um processo de solicitaça o de pagamento no 
protocolo localizado na Rua Professor Lobo, nº 550, Centro - Aracruz - ES, encaminhando a 
nota fiscal/fatura para pagamento, que ocorrera  de acordo com as normas legais vigentes no 
paí s, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alí nea 'a' da lei 8.666/93. 
 
3.3. A contratada devera  apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descriça o do objeto 
descriminada e acompanhada da Ordem de Fornecimento. Devendo constar no corpo da Nota 
Fiscal, o nu mero do processo e da conta da empresa para deposito.  

 
3.4.  As notas fiscais devera o vir acompanhadas de co pia da certida o de regularidade Fiscais e 
Trabalhista, bem como a comprovaça o de entrega, sob pena de suspensa o do pagamento. 

 
3.5. O pagamento somente sera  efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certido es apresentadas no ato da contrataça o 
devera o ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

 
3.6. Sera o considerados para efeito de pagamento os materiais efetivamente entregues pela 
Contratada e aprovados pelo setor responsa vel pelo recebimento. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR  
 
4.1. O Contratante pagará à Contratada o valor de R$ xxxxx (xxxxxxx), referente à 
contratação de empresa pela prestação de serviços prestados avençados na Cla usula Primeira, 
pelo período de 12 (doze) meses. 

 

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 01 Serv 

Implantaça o do mo dulo de E-SIC (Serviço 
de Informaça o ao Cidada o), incluindo 
treinamento para os usua rios que 
utilizara o a ferramenta. 

  

02 12 Me s 

Serviços Web Mensais: Manutença o 
preventiva e corretiva do Portal - Web Site, 
Manutença o do mo dulo do E-SIC, 
hospedagem e transmissa o das sesso es 
plena rias, em tempo real. 

  

Valor Total do Lote: R$ 

 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS  
 
5.1. Os serviços sera o executados a partir do recebimento da "Ordem de Serviços" expedida 
pela Ca mara Municipal de Aracruz - CMA e se estendera o pelo prazo de 12 meses, podendo 
ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo aos interesses e convenie ncia da 
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Ca mara, em conformidade com a Lei 8.666/1993 e suas alteraço es. 
 
5.2. Correra o por conta da Contratada todas as despesas de tributos, encargos trabalhistas e 
previdencia rios, decorrentes do prestaça o de serviços executada. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 Executar fielmente o Contrato, em conformidade com as cla usulas avençadas e normas 
estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alteraço es, de forma a na o interferir no bom 
andamento da rotina de funcionamento da Contratante; 
 
6.2. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislaça o 
vigente, fornecendo ma o-de-obra qualificada, com experie ncia comprovada, na funça o que ira  
desempenhar; 
 
6.3. Executar os serviços contratados conforme as condiço es estabelecidas no Edital e neste 
instrumento contratual, assim como nas solicitaço es encaminhadas pela Ca mara Municipal de 
Aracruz; 
 
6.4. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamaço es se 
obrigam a atender prontamente; 
 
6.5. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessa rias ao atendimento dos 
seus empregados, acidentados ou acometidos de mal su bito, quando em serviço, por 
interme dio de seus encarregados, assegurando-lhes o cumprimento de todas as 
determinaço es trabalhistas e previdencia rias cabí veis e assumindo, ainda, as 
responsabilidades civil, penal, criminal e demais sanço es legais decorrentes do eventual 
descumprimento destas; 
 
6.6. Ser responsa vel pelos bens materiais da CONTRATANTE deixando estes da maneira a qual 
encontrou, ressarcindo a CONTRATANTE de qualquer dano a seu patrimo nio. 
 
6.7. Manter, quando da prestaça o dos serviços, todos seus funciona rios devidamente 
identificados enquanto estiverem nas depende ncias da Ca mara Municipal de Aracruz.  
 
6.8. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto da licitaça o e de seu respectivo contrato, 
independentemente da fiscalizaça o exercida pela Instituiça o Contratante, cabendo-lhe, 
integralmente, o o nus decorrente; 
 
6.9. Arcar com eventuais prejuí zos causados a  Contratante e/ou a terceiros, provocados por 
ineficie ncia ou irregularidades e atrasos cometidas por seus empregados, filiados, prepostos 
ou credenciados, na execuça o dos serviços ora CONTRATADOS; 
6.10. Responsabilizar-se, integralmente, pelas despesas diretas ou indiretas, tais como: 
sala rios, transportes, alimentaça o, dia rias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdencia rios e de ordem de classe, indenizaço es civis e quaisquer outras que forem devidas 
aos seus empregados no desempenho dos serviços objetos deste contrato, ou mesmo a 
terceiros, ficando Ca mara Municipal de Aracruz isento de qualquer ví nculo empregatí cio com 
os mesmos; 
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6.11. Manter, durante toda a execuça o do contrato, todas as condiço es de habilitaça o exigidas 
para contrataça o, na forma da lei, podendo a Ca mara Municipal de Aracruz exigir, a qualquer 
tempo, a devida comprovaça o dessas. 
 
6.12. Assumir inteira responsabilidade te cnica pela execuça o dos serviços, correndo por sua 
pro pria conta todos os o nus, encargos sociais, trabalhistas, previdencia rios, fiscais e outras 
despesas concernentes a  execuça o dos serviços; 
 
6.13. Executar todos os serviços, nas condiço es estipuladas na proposta e estabelecidas neste 
instrumento; 
 
6.14. A empresa apo s a execuça o dos serviços devera  treinar o responsa vel que ira  utilizar o 
Sistema. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
7.1. Exigir os cumprimentos de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de 
acordo com as cla usulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
7.2. Pagar a  CONTRATADA o valor resultante da prestaça o dos serviços efetuados, na forma 
estabelecida deste Termo; 
 
7.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeiço es, falhas ou irregularidades 
constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessa rias; 
 
7.4. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execuça o dos serviços; 
 
7.5. Prestar as informaço es e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da CONTRATADA; 
 
7.6. Comunicar imediatamente a  CONTRATADA qualquer irregularidade ocorrida quando da 
prestaça o de serviços; 
 
7.7. Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizaça o dos serviços sob 
os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro pro prio as falhas detectadas e 
comunicando a  CONTRATADA as ocorre ncias de quaisquer fatos que, a seu crite rio, exijam 
medidas corretivas; 
 
7.8. Fornecer, QUANDO NECESSA RIO, informaço es adicionais sobre as atividades a serem 
desempenhadas, documentadas e protocoladas, ao PREPOSTO da CONTRATADA, 
7.9. Na o dar, em hipo tese alguma, ordens diretas aos trabalhadores da CONTRATADA, 
conforme dispo e o Art. 37 da Constituiça o Federal. 
 
7.10. A CONTRATANTE devera  permitir o acesso dos te cnicos da CONTRATADA, se necessa rio, 
para execuça o dos serviços de instalaça o, bem como prestar todas as informaço es necessa rias 
para o bom desempenho dos serviços ora contratados. 
 
7.11. A CONTRATADA compromete-se a prestar toda a assiste ncia te cnica necessa ria para 
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qualificaça o do serviço contratado, ale m de realizar todo o serviço de infra-estrutura te cnica 
necessa ria. 
 
7.12.  A CONTRATADA e  obrigada a manter os serviços de forma contí nua. 
 
7.13. A CONTRATADA respondera  por todas as despesas decorrentes da execuça o do contrato, 
frente a seus funciona rios, a s instalaço es internas e externas da CONTRATANTE, mantendo, 
durante o perí odo de vige ncia do presente contrato, a garantia e manutença o do serviço 
compatí vel com o objeto. 
 
7.14.  A CONTRATADA e  obrigada a manter, durante a execuça o do contrato, as condiço es de 
regularidade fiscal, sob pena de rescisa o do contrato, devendo apresentar a documentaça o 
exigida sempre que solicitada pela contratante. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
8.1. Pela recusa em aceitar o pedido de compras ou instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido, a adjudicada se sujeitara  a  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
proposta. 
 
8.2. A penalidade prevista no subitem anterior na o se aplica a s empresas remanescentes, em 
virtude da na o aceitaça o da primeira convocada. 
 
8.3. Salvo ocorre ncia de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 
comprovada, ao na o cumprimento, por parte da empresa vencedora, das obrigaço es 
assumidas, ou a infringe ncia de preceitos legais pertinentes, sera  aplicado, segundo a 
gravidade da falta, as seguintes penalidades: 
 
a) - multa de 0,2% (dois de cimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento 
realizado com atraso, ate  o de cimo dia corrido; apo s o que, aplicar-se-a  a multa prevista na 
alí nea "b". 
 
b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimple ncia referente ao (s) item 
(ns) constante da Ordem de Fornecimento, na hipo tese do na o cumprimento de qualquer das 
obrigaço es assumidas. 
 
c) - cancelamento da contrataça o e suspensa o tempora ria ao direito de licitar com a Ca mara 
Municipal, bem como o impedimento de com ele contratar, por prazo na o superior a 02 (dois) 
anos, na hipo tese de descumprimento integral de, no mí nimo, uma Nota de Empenho ou 
descumprimento parcial de mais de uma Nota de Empenho. 
8.4. As multas sera oaplicadas, apo s regular processo administrativo, descontadas dos cre ditos 
da empresa ganhadora da Licitaça o, ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
8.5. As penalidades previstas neste item te m cara ter de sança o administrativa, 
consequentemente, a sua aplicaça o na o exime a empresa vencedora da reparaça o das 
eventuais perdas e danos que seu ato puní vel venha acarretar a Ca mara Municipal. 
 
8.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informaço es fornecidas pela licitante, esta 
podera  sofrer quaisquer das penalidades adiante previstas: 
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I - suspensa o tempora ria ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Ca mara 
Municipal pelo prazo de 12 (doze) meses; 
 
8.7. A  proponente que ensejar o retardamento da execuça o do certame, na o mantiver a 
proposta ou lance, faltar ou fraudar na execuça o das obrigaço es assumidas para execuça o do 
objeto, comportar-se de modo inido neo, fizer declaraça o falsa ou cometer fraude fiscal, sera  
aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Municí pio de Aracruz pelo 
prazo de ate  05 (cinco) anos. 
 
8.8 - Da aplicaça o das penas definidas nos subitens 8.1.1 e 8.1.2 desta cla usula, cabera  recurso 
no prazo de 05 (cinco) dias u teis, contados da intimaça o. 
 
8.9 - No caso de Declaraça o de Inidoneidade, cabera  pedido de reconsideraça o no prazo de 05 
(cinco) dias u teis a contar da data da intimaça o. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
9.1 - O inadimplemento das cla usulas e condiço es estabelecidas neste contrato por parte da 
Contratada assegurara  ao Contratante o direito de da -lo por rescindido, mediante notificaça o 
atrave s de ofí cio entregue diretamente ou por via postal, com aviso de recebimento, sem 
prejuí zo do disposto na Cla usula Oitava. 
 
9.2 - Ficara  o presente contrato rescindido, mediante formalizaça o, assegurado o contradito rio 
e ampla defesa, nos seguintes casos: 
 
9.2.1 - Atraso injustificado, a juí zo do Contratante, no fornecimento dos itens contratados; 
 
9.2.2 - Paralisaça o dos serviços sem justa causa ou pre via comunicaça o ao Contratante; 
 
9.2.3 - Subcontrataça o do objeto deste contrato, associaça o da Contratada com outrem, cessa o 
ou transfere ncia total ou parcial, bem como a fusa o, cisa o ou incorporaça o que afetem a boa 
execuça o do presente contrato, sem a pre via e expressa autorizaça o do Contratante. 
 
9.2.4 - Desatendimento das determinaço es da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a execuça o deste contrato, assim como a de seus superiores; 
 
9.2.5 - Cometimento reiterado de falhas na execuça o do contrato, anotadas pela fiscalizaça o do 
Contratante; 
9.2.6 - Decretaça o de fale ncia ou instauraça o de insolve ncia civil; 
 
9.2.7 - Dissoluça o da empresa; 
 
9.2.8 - Alteraça o social ou modificaça o da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juí zo 
do Contratante, prejudique a execuça o deste contrato; 
 
9.2.9 - Razo es de relevante interesse pu blico e amplo conhecimento; 
 
9.2.10 - Ocorre ncia de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
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execuça o deste contrato; 
 
9.2.11 - Por quaisquer das causas previstas nos incisos XIV, XV e XVI do artigo 78 da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 - A fiscalizaça o da execuça o dos serviços sera  feita pelo Contratante, por interme dio da 
Ca mara Municipal de Aracruz, de forma a fazer cumprir rigorosamente as especificaço es, 
prazo, proposta e condiço es deste Contrato. 
 
10.2 – O Presidente da Ca mara designara  um servidor, para acompanhar e fiscalizar a 
execuça o do presente Contrato.   
 
10.3 - A fiscalizaça o e  exercida no interesse da Ca mara e na o exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e 
nesta hipo tese, na o implica co-responsabilidade do Poder Pu blico ou de seus agentes e 
prepostos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
11.1 - Quando necessa ria a  modificaça o no valor contratual, em decorre ncia de acre scimos ou 
diminuiça o quantitativa de seu objeto, podera  ocorrer ate  o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do contrato, servindo de base o valor (LOTE) contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 - Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-a  pelas Leis nº. 
10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas condiço es estabelecidas no Edital de Prega o Presencial 
nº. 000/2015. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS 
SOCIAIS. 
 
13.1 - A  Contratada cabem os recolhimentos em favor da Previde ncia Social e os o nus 
inerentes a s obrigaço es trabalhistas de acordo com as normas da Consolidaça o das Leis do 
Trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
 
14.1 - A Ca mara Municipal de Aracruz devera  publicar o resumo deste Instrumento de 
Contrato ate  o quinto dia u til do me s subsequ ente ao me s da assinatura, na Imprensa oficial, 
em conformidade com o para grafo u nico do art. 61 da lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
15.1 - Para dirimir quaisquer du vidas decorrentes do presente instrumento Fica eleito o Foro 
da Comarca de ARACRUZ - ES, por mais privilegiado que outros sejam. 
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15.2 - E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (tre s) vias de 
igual teor e forma, na presença de testemunhas. 
 
Aracruz, ___ de ___________ de 2015. 
 
 
PRESIDENTE DA CA MARA DE ARACRUZ 
CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
CONTRATANTE 

 
 

 
 

 [Inserir razão social da empresa]  
[Inserir nome do representante da empresa] 

 (CONTRATADA) 
 
 
Testemunhas: 
1.                                                                                2. 

 


