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EDITAL
RECIBO DE EDITAL POR EMAIL / SITE

PREGÃO PRESENCIAL N» 02/2020
PROCESSO N° 810/2020
(PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI)

v Razão Social:
l CNPJ N°

A Endereço:
E-mail:
Cidade:

Estado:

~ Telefone:

Fax:

E Pessoa para contato:
l

Obtivemos nesta data, através de email/site, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identiﬁcada.
Local:

,

de

de 2020.

Nome e Assinatura
_

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Câmara Municipal de Carapicuíba e
essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter
ao Setor de Licitações e Contratos por meio do e-mail: compras@camaracarapicuiba.sp.gov.br.
A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações e Contratos da
responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e
retiﬁcações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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PREGÃo PRESENCIAL N° 02/2020
PRocEsso N° 310/2020
A Câmara Municipal de Carapicuíba por autorização do Senhor Presidente, Vereador
CÉSAR AUGUSTO JOSÉ, mediante Pregoeira, indicada pela Portaria n° 21/2020, torna
público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando PREGÃO PRESENCIAL
do tipo MENOR PREÇO, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI,
de conformidade com as disposições da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar n°
123/2006, Lei Complementar Federal n° 147/2014, aplicando-se subsidiariamente, no que
couber, as disposições da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações e demais normas
pertinentes, bem como as condições a seguir estabelecidas.

1 - PREÃMBULO
1.1. A sessão pública será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Carapicuíba, Sala
Laerte Cearense, situado à Travessa Virgínio Pasini, n° 63 - Jardim São Pedro Carapicuíba/SP, em ato público, no dia 12 de agosto de 2020, com início às 10 horas, e será
conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do processo
em epígrafe.
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
1.3. As empresas interessadas em participar do presente certame, deverão retirar o Edital
completo e seus anexos pelo site www.camaracarapicuiba.sp.gov.br/licitacoes, ou por email:
comQras@camaracaragicuiba.sp.gov.br, caso não seja possível à retirada por meio
eletrônico, o mesmo poderá ser retirado, gratuitamente, no Setor de Compras, no endereço
mencionado no item 1.1 do presente Edital, de segunda à sexta-feira, no horário normal de
expediente, através de cópia simples, ou em arquivo PDF (necessário o fomecimento de pen

drive).
1.4. É importante o acesso frequente à página eletrônica da Câmara Municipal, no site
www.camaracarapicuiba.sp.gov.br/licitacoes, tendo em vista que eventuais questionamentos
sobre o edital e os devidos esclarecimentos serão divulgados por meio eletrônico, no endereço
indicado, juntos ao respectivo edital, não sendo aceitas alegações de desconhecimento.

2 - DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada, por um período de 12 (doze) meses, para prestação
de serviço de manutenção preventiva e corretiva, sem fomecimento de peças, bem como
consultoria em sistema de telecomunicação da Câmara Municipal de Carapicuíba, conforme

especificações constantes no Anexo I- Termo de Referência.
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3 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
3.1. O valor estimado para a contratação é de R$ 44.875,20 (Quarenta e quatro mil, oitocentos
e setenta e cinco reais e vinte centavos).

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas com a execução do presente certame onerarão a dotação orçamentária de n°
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica.

5 - DA FORMALIZAÇÃO DE IMPUGNAÇOES E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

5.1. A formalização de impugnações, observados os prazos legais, serão dirigidas a Pregoeira
e serão efetivadas através de documento com identiﬁcação do Processo e número do Pregão
devendo ser protocolizadas na Câmara Municipal de Carapicuíba, no Setor de Protocolo, na
Travessa Virgínio Pasini, n° 63 - Jd. São Pedro - Carapicuíba/SP, no horário das 9 às 18 horas,
com a identiﬁcação completa da empresa autora da impugnação ou recurso, assinatura de seu
representante legal e cópia simples de documento que comprove esta condição.
5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Pregão perante esta Câmara
Municipal, a licitante que não O ﬁzer até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para
recebimento das propostas, nos termos do artigo 41, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.
5.2.1. Não serão conhecidas as impugnações subscritas por representantes não habilitados
legalmente, assim como não serão aceitas impugnações através de e-mail.
5.3. Informações, relativas a presente licitação, poderão ser obtidas conforme segue:
5.3.1. Quaisquer informações e esclarecimentos, relativos a esta licitação serão prestados pela
Pregoeira, ou pela Comissão Permanente de Licitação através de requerimento por escrito,
protocolizados na Câmara Municipal de Carapicuíba, no Setor de Protocolo, na Travessa
Virgínio Pasini, n° 63 - Jd. São Pedro - Carapicuíba/SP, no horário das 9 às 18 horas, no prazo
de até 2 (dois) dias úteis anteriores, à data da abertura da Sessão Pública.

5.4. Não serão aceitas consultas ou reclamações efetivadas através de ligação telefônica, ou
consulta verbal.
5.5. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação, bem como responder às questões
formuladas pelos licitantes.
5.6. Acolhida a impugnação oposta contra O ato convocatório será designada nova data para a
realização da sessão pública do pregão.

6 - DA VISTORIA

3

.La-1

H-uu.

Aâê -

Ç

L;-Í?

ÊL
,,...

__¿

ea z./fuzácäøazí 6/ea Íga/ea/êficøzzááazf

Q

ESTAOO DE sÃo PAULO

6.1. As empresas licitantes poderão, a seu critério, vistoriar os locais de prestação dos serviços,
com objetivo de inteirar-se das condições e do grau de dificuldade existentes.
6.2. A vistoria deverá ser agendada no Setor de Compras, através dos telefones (1 1) 4164-5364,
(1 1) 4553-41 18, Ramais 7104, 7174 e 7208, das 9 às 18h, para acompanhamento por servidor(a)
da Câmara Municipal.
6.3. Não será admitida qualquer alegação de desconhecimento ou erro orçamentário por parte
da futura contratada quando da execução dos serviços.

7 - DA PARTICIPAÇÃO
7.1. Poderão participar deste certame somente as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte
e Microempreendedor Individual, que se enquadrem nos termos do art. 3° e dos parágrafos 2° e
3° do art. 18 da Lei Complementar Federal n° 123, alterada pela Lei Complementar Federal n°
147 e que atendam às exigências de habilitação.
7.2. Não será permitida a participação de empresas:
7.2.1. Em processo de falência ou concordata ou em regime de recuperação judicial, sob O
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, salvo disposto no subitem 11.6.1.1.;
7.2.2. Que estejam com O direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso,
ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
7.2.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre

si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
7.2.4. Que possuam os administradores ou detentores do controle da empresa participante desta
licitação, vínculo direto ou indireto com a Câmara Municipal de Carapicuíba ou com quaisquer
dos responsáveis por esta licitação, nos termos do art. 9°, da Lei Federal n° 8.666/93;

7.2.5. Estrangeiras que não funcionem no país;
7.2.6. Que possuam em seu Contrato Social ou Estatuto finalidade ou obj eto incompatível com
O objeto deste Edital.

8 - DO CREDENCIAMENTO

8.1. Para participar do pregão, a licitante deverá se credenciar na data e horário designados no
presente Edital.
8.2. O credenciamento dar-se-á através da apresentação dos seguintes documentos:
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8.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou ocupar cargo assemelhado na empresa
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social devidamente
autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir
Obrigações em decorrência de tal investidura, bem como O documento original de identidade
com foto para conferência;
8.4. Em se tratando de procurador, as empresas deverão credenciar um representante, mediante
a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, atribuindo poderes para
praticar todos os atos inerentes ao procedimento licitatório em questão, bem como O documento
original de identidade com foto do representante para conferência.
8.5. Em sendo Procurador deverá ser apresentado Contrato Social ou instrumento equivalente
de fonna a assegurar que os poderes foram outorgados por quem de direito.
8.6. As microempresas ou empresas de pequeno porte (ME e EPP), deverão estar devidamente
representadas em todas as fases do certame licitatório, com amplos poderes, para os fins de
exercerem os direitos previstos na Lei Complementar n°. 123/2006.
8.7. Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.
8.8. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, O impedirá de se manifestar
e responder pela Licitante, sendo considerado como válido O preço apresentado na proposta
escrita.
8.9. O credenciamento do licitante implica na responsabilidade legal do mesmo ou seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações

inerentes ao pregão presencial.

9 - DA APRESENTAÇÃO _DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇAO, ENVELOPES “PROPOSTA” E “IIABILITAÇAO”
9.1. Todos os licitantes deverão entregar, em separado (fora dos envelopes), declaração de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo III, em papel timbrado da

empresa.
9.2. Os licitantes deverão apresentar, em separado (fora dos envelopes), O Anexo IV Declaração de que se encontram enquadrada na condição de microempresa e empresa de
pequeno porte.

9.3. Os envelopes deverão estar devidamente lacrados, constando extemamente os seguintes
dados:
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PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020
Abertura dia 12/08/2020 às 10 horas
ENVELOPE 01 - PROPOSTA COMERCIAL
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:

E-mail:

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020
Abertura dia 12/08/2020 às 10 horas
ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
E-mail:

9.4. A proposta de preços deverá estar integralmente preenchida, na qual deverão constar de
forma clara, legível e precisa os elementos e requisitos mencionados no Anexo II, datilografado,
impresso ou preenchido a mão de forma legível, preferencialmente, em papel timbrado da
empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, devendo
ser datada e assinada pelo representante legal da empresa.
9.5. Os documentos necessários para a habilitação deverão estar devidamente autenticados, por
cartório competente e ou por servidor da administração, mediante apresentação do original, na
sessão do pregão.
9.6. Licitantes que desejarem enviar seus envelopes e declarações via postal deverão remetêlos com AR - Aviso de Recebimento a Câmara Municipal de Carapicuíba, na Travessa Virgínio
Pasini, n° 63 - Jd. São Pedro - Carapicuíba/SP - 06320-000, aos cuidados da Pregoeira
designada, devidamente identificado nos moldes do item 9.3.

10 - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N° 01)

10.1. A Proposta de Preço deverá ser elaborada em língua portuguesa, salvo quanto às suas
expressões técnicas de uso corrente, utilizando-se preferencialmente O modelo a que se refere
O Anexo II, datilografado, impresso ou preenchido a mão, com letra legível, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações altemativas, datada e assinada pelo
representante legal do licitante ou pelo procurador.
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10.2. Os preços globais, conforme definido no Anexo II - Proposta Comercial, deverão ser
expressos em moeda corrente nacional, e em algarismos com no máximo duas casas decimais,
sem qualquer encargo financeiro ou previsão inﬂacionária;
10.3. Aos preços ofertados pelas licitantes deverão estar inclusos, entre outros, tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições ﬁscais e parafiscais), encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, despesas operacionais, transporte, frete, carga e
descarga, obrigações financeiras de qualquer natureza, e demais componentes do custo da
execução do objeto da presente licitação.
10.4. O prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessão deste pregão.
10.5. Declaração impressa na proposta de que estão cientes e aceitam todas as exigências,
normas e prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos.
10.6. As propostas que eventualmente não correspondam às especificações contidas nos Anexos
I e II, deste Edital serão desclassificadas.
10.7. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por
representante do licitante, com poderes para tal ﬁm, que esteja presente na reunião de abertura
dos envelopes.
10.8. Poderão ser admitidos pela Pregoeira erros de natureza formal, desde que não
comprometam O interesse público e da administração.
10.9. Poderão ser corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma ou

multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorram entre O preço unitário e O
total, caso em que prevalecerá sempre O primeiro;

11 - Dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 02)
1 1.1. O Envelope documentos de habilitação deverá conter os documentos a seguir relacionados
os quais dizem respeito a:

11.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
1 1.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
11.2.2. Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores
alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor; e no caso de
sociedade por ações, acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e
publicados;
ll.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da

diretoria em exercício;
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l1.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim O exigir;
11.3. Caso Os documentos acima já tenham sido apresentados no credenciamento, toma-se
desnecessária nova apresentação.
11.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);
11.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da
Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba também os
tributos relativos ao INSS;
11.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, consistente na apresentação de
certidão que comprove regularidade fiscal junto ao Estado ou Distrito Federal;
11.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa licitante,
consistente na apresentação de certidão de regularidade de débitos municipais mobiliários;
11.4.5. Certidão que comprove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
1 1.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
11.5. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas.
11.6. QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA
11.6.1 Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com prazo de expedição inferior a
90 (noventa) dias da data deste pregão;
11.6.1.1. Nas hipóteses em que a certidão negativa de recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial for positiva, deve à licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento

pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

11.7. DECLARAÇÃO
11.7.1. Declaração de comprovação de regularidade perante O Ministério do Trabalho,
conforme modelo Anexo V deste edital.
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11.8. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1l.8.1. Na hipótese de ser a licitante a matriz, toda a documentação deverá ter sido expedida
em nome desta, e se for a ﬁlial, toda a documentação deverá ter sido expedida em nome da
ﬁlial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
1 1.8.2. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não O participante desta
licitação, execute O futuro contrato, DEVERA APRESENTAR TODA A DOCUMENTACAO
DE AMBOS OS ESTABELECIMENTOS.
11.8.3. Todos os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo de
vigência ou validade.
1l.8.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.

12 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

12.1. A Pregoeira dará início à Sessão Pública, na data e horários previamente designados,
emitindo breve explanação acerca do objetivo da realização do certame licitatório, iniciando O
credenciamento dos interessados presentes.
12.2. Após O credenciamento as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, Anexo III e Declaração de ME e EPP, Anexo IV, em
separado dos envelopes de proposta comercial e habilitação.
12.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado O credenciamento e,
por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
12.4. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas e reprovadas as propostas, respectivamente:
12.5. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas no Edital;
12.6. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
12.7. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou, ainda, se O licitante
vencedor desatender às exigências habilitatórias a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de
classificação, segundo O critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital;
12.8. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
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12.9. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, observados
os seguintes critérios:
12.9.1. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
12.9.2. Em não havendo pelo menos 03 (três) na condição definida no subitem 12.9.1, serão
Selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até no máximo de 03 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independente do
número de licitantes.
12.10. O julgamento das propostas obedecerá ao critério estabelecido no item 13.1 do Edital.

13 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E LANCE
13.1. O critério de julgamento adotado será O de menor preço global.
13.2. Os lances obedecerão ao seguinte fator de redução:
13.3. R$ 400,00 (quatrocentos reais), tomando-se por base, observada a redução mínima,
O último lance ofertado.

14 _ DA PORMULAÇÃO DE LANCES
14.1. A Pregoeira convidará individualmente e de forma ordenada as licitantes selecionadas a
formular lances, 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, aplicando-se O fator de
redução constante do item 13.3 do Edital.
14.2. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi

recebido e registrado em primeiro lugar.
14.3. A etapa de lances será encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da

formulação de lances.
14.4. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as propostas apresentadas na ordem
crescente de valores.
14.5. Poderá a Pregoeira negociar com O autor da oferta de menor valor com vistas à redução
do preço. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço,

decidindo motivadamente a respeito.
14.6. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas.
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14.7. Considerada aceitável a Oferta de menor preço, será determinado pela Pregoeira à abertura
do envelope de n° 2, contendo os documentos de habilitação de seu autor.

15 - DA HABILITAÇÃO
15.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive e mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
15.2. A veriﬁcação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de Obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
15.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo esta indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
15.4. Caso a proponente classificada com O menor preço desatender as exigências para a
habilitação, a Pregoeira examinará a melhor oferta subsequente e negociará com seu autor,
decidindo sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificando as condições de habilitação
e assim sucessivamente, até a apuração de uma a oferta aceitável cujo autor atenda aos
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
15.5. A licitante devidamente enquadrada como microempresa e empresa de pequeno porte em
confomiidade com a Lei Federal n° 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à
regularidade fiscal, ainda que existam pendências.

15.6. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa e da empresa
de pequeno porte, nos termos do artigo 43 § 1° da Lei Federal n° 123/06, será concedido O prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que O licitante foi
declarado vencedor, para apresentação da devida comprovação da regularidade ﬁscal.
l5.6.1. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovação da regularidade fiscal da
microempresa e da empresa de pequeno porte mencionado no item anterior poderá, a critério
da Sr. Pregoeira, mediante requerimento do licitante, ser prorrogado por igual período.
15.7. A não regularização da documentação pelo prazo concedido no item 15.6. e
eventualmente ao prazo do item 15.6.1., implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo de aplicação das sanções previstas na Lei Federal n° 8666/93.
15.8. Encerrada a sessão pública do pregão, observada a comprovação da regularidade fiscal
para as microempresas e empresas de pequeno porte, previstas nos itens do edital, a licitante
declarada vencedora, independentemente de sua condição de microempresa e empresa de
pequeno porte, deverá entregar no prazo de até 02 (dois) dias após a reunião do pregão, nova
proposta de preço, devidamente formalizada e readequada ao lance verbal vencedor, sob pena
de decair seu direito à contratação.
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16 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1. Caberá recurso nos casos previstos, devendo O licitante manifestar, após O término da
Sessão, motivadamente sua intenção de interpor recurso, registrando em ata a síntese de suas
razões, devendo juntar memoriais no prazo de três (03) dias, ficando os demais licitantes
convocados a apresentar contrarrazões em igual número de dias (03), que contarão a partir do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
16.2. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e O direito
que O licitante pretende que sejam revistos pela Pregoeira.
16.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor.
16.4. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo.
16.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
16.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como
os encaminhados por fax, correios, e-mail.

17 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que
não houver recurso.

17.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação pela Pregoeira do objeto ao proponente vencedor, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
17.3. Após a homologação os envelopes Documentação das licitantes desclassificadas ou que
restaram vencidas na fase de lances, que não forem retirados no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, serão destruídos.

rs - DA CONTRATAÇÃO
18.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo
de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VI.
18.2. A licitante considerada vencedora será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, contados do recebimento da notificação, assinar O termo de contrato, aceitar ou, no
mesmo prazo, retirar O instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.
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18.2. 1. A recusa injustificada da licitante considerada vencedora em assinar O contrato, aceitar
ou retirar O instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, caracterizará O
descumprimento total da Obrigação assumida e sujeitará as mesmas penalidades estabelecidas
neste instrumento convocatório.

18.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante O seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.
18.4. É facultado à administração, quando O convocado não assinar O tenno de contrato ou
retirar O instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.
18.5. O objeto contratado em decorrência do presente processo licitatório poderá sofrer, nas
mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, mediante termo de aditamento,
nos termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993.
18.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação para a
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
18.7. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
processo licitatório.
19 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

19.1. A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços imediatamente após O
recebimento da ORDEM DE SERVIÇO ou instrumento equivalente expedida pela
CONTRATANTE.
19.2. O serviço será recebido mensalmente pelo gestor de contrato designado.
20 - DO PAGAMENTO
20.1. As condições de pagamento estão dispostas na Cláusula Quarta da minuta do contrato que
integra este edital como Anexo VI.

21 - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar O

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para O certame, ensejar
O retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com O Município de Carapicuíba pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prej uízo das demais sanções previstas neste Edital e cominações legais.
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21.2. A recusa inj ustiﬁcada do adj udicatário em assinar O contrato, dentro do prazo estabelecido
pela Câmara Municipal de Carapicuíba, caracteriza O descumprimento total da Obrigação
assumida, sujeitando-se ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre O valor da
obrigação não cumprida.
21.3. O atraso injustiﬁcado na execução do contrato, sem prejuízo do disposto no art. 86, § 1°,
da Lei Federal n° 8.666/1993 e no art. 7.° da Lei Federal n° 10.520/2002, sujeitará a contratada
à multa de mora sobre O valor da obrigação não cumprida, a partir do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
21.3.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a
execução contratual;
21 .3.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre O valor do contrato, no caso de
atraso injustifrcado na sua execução, limitada a incidência a 30 (trinta) dias;
21 .3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre O valor do contrato, no caso de atraso injustiﬁcado
por período superior ao previsto no subitem 21 .3.2., limitado a 60 (sessenta) dias.
21.3.4. A partir do 61° (sexagésimo primeiro) dia de atraso, estará caracterizada a inexecução
total ou parcial da obrigação assumida, sujeitando-se a contratada à aplicação de multa de 20%
(vinte por cento) sobre O valor da obrigação não cumprida.
21.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
a Câmara Municipal de Carapicuíba, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos termos da Lei
8.666/93;
21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos

termos da Lei 8.666/93.
21.6. As multas previstas neste Edital não impedem a aplicação de outras sanções previstas na
Lei Federal n° 8.666/1993 e na Lei Federal n° 10.520/2002.
21.7. O valor da multa, aplicada após O regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos pela Câmara à adjudicatária ou cobrado judicialmente.
21.8. As sanções previstas no subitem 21 .3.1, 21.4 e 21.5 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. É facultado a Pregoeira oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer
fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da
proposta.

22.2. Os proponentes intimados a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazêlo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.
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22.3. Desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de
sua proposta.

22.4. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
ﬁnalidade e a segurança da contratação.
22.5. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições
deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas neste edital e ainda, nos artigos 86 a
88, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores.
22.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação em
vigor.
22.7. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência, cessão ou
subcontratação de responsabilidade do Contratado para outras empresas.
22.8. A Administração se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total
ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.
22.9. A comunicação dos atos subsequentes à sessão pública aos proponentes ocorrerá mediante
publicação no Jornal que publica os atos oficiais da Câmara Municipal de Carapicuíba.
22.10. O foro da Comarca de Carapicuíba é o competente para dirimir quaisquer questões
judiciais advindas do presente Edital.
22.11. Este edital contém as CONDIÇÕES GERAIS do procedimento licitatório que, em
conjunto com os elementos específicos contidos nos Anexos a seguir indicados, que o integram,
regerão a presente licitação e posterior contratação.
Anexo l

-

Termo de Referência;

Anexo II

- Modelo de Proposta Comercial;

Anexo III

- Modelo de Declaração para fins de Habilitação;

Anexo IV

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

Anexo V

- Modelo de Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho;

Anexo VI

- Minuta de Contrato.
Carapicuíba, 29 de julho de 2020.

C'
Presi

R AUGU o JosÉ '

e da Câmara

nicipal de Carapicuíba
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PREGÃo PRESENCIAL N° 02/2020
PRocEsso N° 310/2020
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
Em cumprimento ao artigo 14° da lei 8.666/93 e suas alterações, elaboramos
o presente Projeto, com base no Termo de Referência da última contratação, para que através
de licitação, seja efetuada a contratação de empresa especializada, por um período de 12 (doze)
meses, para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, sem fomecimento de
peças, bem como consultoria em sistema de telecomunicação da Câmara Municipal de
Carapicuíba.

1 - OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada, por um período de 12 (doze) meses, para prestação
de serviço de manutenção preventiva e corretiva, sem fomecimento de peças, bem como
consultoria em sistema de telecomunicação da Câmara Municipal de Carapicuíba, conforme
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1. A Câmara Municipal não dispõe de servidor capacitado para prestar serviços de
manutenção em seu sistema de telefonia, os quais são indispensáveis para o perfeito
funcionamento dos equipamentos utilizados pelos Gabinetes dos Senhores Vereadores e
Setores Administrativos.

3 - PLANILHA DE EQUIPAMENTOS COM RAMAIS E OUTROS
3.1. PABX

EQUIPAMENTO PABX
Alcatel OXO Conect 1
Entelprais, sendo este
equipamento francês,
1

com 1 DDR de 30

fl canais digitais, IP fixo
A para atendimento nos
1 locais aonde tiver a
necessidade de

LINHAS
ANALÓGICAS

CANAL DE voz

Operador
Vivo:

4164-5365

APARELHO
DIGITAL
Alcatel DeskPhone
1

I
11-4183-1917

11 - 4184-2811
11 - 4184-2733 1

1
.

*
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homologaçao dos
ramais, tarifador e
bilhetagem, com
capacidade para 92

Operadora
Netfone da
Claro:

I`8l11ãlS

11-4553-4118
11-4553-4192
11-4553-4186
11-4553-4122
11-4553-4123
11-4553-4172
11-4386-9412
11-4386-9410

Í

1

1

3.2. GABINETES DOS VEREADORES

GABINETES
VEREADORES

À
¬

RAMAL

IP Flxo - I
COMANDO APARELHO
DE voz
DIGITAL
(1 1)
I

QTDE

APARELHO
z ANALÓOICO

QTDE .RAMAL

4164-5365

Alcatel
DeskPhone

Intel Pleno

7151

Valdemar

7108
7136

4164-5368

Alcatel
DeskPhone

Intel Pleno

7153

Ari

7109
7134

4164-5369

Alcatel
DeskPhone

Intel Pleno

7210

Joel

7110
7148

4164-5370

DeskPhone

Intel Pleno

7209

7111
7217

4164-5371

Alcatel
DeskPhone

Intel Pleno

7191

4164-5372

Alcatel
DeskPhone

Intel Pleno

7149

Néia

7105
7137

Ze'
Amiguinho

Alcatel

Emília

7112
7257

Flavinho

7113
7144

4164-5373

DeskPhone

Intel Pleno

7177

Adão

7114
7140

Alcatel
4164-5374 z DeskPhone

Intel Pleno

7220

Fabinho

7115
7147

4164-5375

Alcatel
DeskPhone

Intel Pleno

7158

Silvinho

7117
7143

4164-5377

Alcatel
DeskPhone

Intel Pleno

7196

Intel Pleno

7156

Jucelino

7118

Alcatel

4164-5378 A

Alcatel
DeskPhone
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ç

Cida

7141

I Alcatel
4164-5379 DeskPhone

Bezerra

7122
7133

Ronaldo

7123
7198

Ladenilson

I 111€ Pleno

1

7194

4164-5382

Alcatel
DeskPhone

nte Pleno

1

7200

4164-5383

Alcatel
DeskPhone

111€

Pleno

1

7181

7125
7139

4164-5385

Alcatel
DeskPhone

111€

Pleno

1

7189

Dr. Vong

7127
7135

4164-5387

Alcatel
DeskPhone

nte Pleno

1

7206

Guto

7129
4164-5389

Alcatel
DeskPhone

QTDE

RAMAL

Assessoria

2

3.3. SETORES ADMINISTRATIVOS

SETORES

RAMAL

IP FIXO COMANDO
DE VOZ

APARELHO
DIGITAL

QTDE ¿APARELHO
` ANALOGICO

(11)
A

A

Compras

Recepção e
Segurança
Manutenção

i

`

Alcatel
DeskPhone

7208
7174
7104
7106
7130

4164-5366

DeskPhone

7107

4164-5367

Alcatel
DeskPhone

4164-5364

Alcatel

Legislativo

7116

4164-5376

Alcatel
DeskPhone

Diretoria

7120
7182
7212

4164-5380

Alcatel
DeskPhone

Patrimônio

7121

4164-5381

Alcatel
DeskPhone

4164-5384

Alcatel
DeskPhone

Contabilidade

7124
4203

3

.

2

.

1

.

2

2

1

1

Alcatel

Digital 18
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DP

7126
7175
7179

4164-5386

Plenário

7128

4164-5388

Alcatel
DeskPhone

3

Alcatel

I

Expediente

7132
7188

DeskPhone

1

Alcatel
DeskPhone

2

Intel. Pleno

1

7154

Intel. Pleno

1

7155

Intel. Pleno

1

7159

Alcatel
Digital
Jurídico

7145
7146

Alcatel
DeskPhone

2

1

1

Comunicação

7150

Alcatel
DeskPhone

TI

7152

Alcatel
DeskPhone

1

Comissões

Almoxarifado

7228
7138

Telefonia

7100
7101
7103

Alcatel
DeskPhone

2

Alcatel
4164-5360
4164-5361
4164-5363

DeskPhone

3

Alcatel
Digital

Presidência

7102

Alcatel
DeskPhone

1

3.4. RAMAIS ANALÓGICOS A SEREM INSTALADOS, CASO NECESSÁRIO.
RAMAIS: 7131,7142, 7170, 7171, 7173, 7176, 7178, 7180, 7183, 7184, 7187, 7190

Totalizando 12 (doze) ramais.
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3.5. NETFONE VIRTUA DA CLARO COM 8 LINHAS

4 - Dos SERVICOS
4.1. Manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos telefônicos, nas linhas e ramais, bem
como no aparelho PABX;
4.2. Consultoria e serviços para ampliação e modemização do sistema de telefonia, buscando
sempre a melhor tecnologia para a demanda da Câmara Municipal;
4.3. Instalação e remoção de linhas e ramais;
4.4. Programação de aparelhos;
4.5. Mediação entre tratativa com as operadoras de telefonia;
4.6. O serviço será recebido mensalmente pelo gestor de contrato designado.

5 - DA VISTORIA

5.1 . A empresa poderá, a seu critério, vistoriar os locais de prestação dos serviços, com obj etivo
de inteirar-se das condições e do grau de dificuldade existentes.
5.2. A vistoria deverá ser agendada no Setor de Compras, através dos telefones (1 1) 4164-5364,
(1 1) 4553-41 18, Ramais 7104, 7174 e 7208, das 9 às 18h, para acompanhamento por servidor(a)
da Câmara Municipal.
5.3. Não será admitida qualquer alegação de desconhecimento ou erro orçamentário por parte
da futura contratada quando da execução dos serviços.

6 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

6.1. A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços imediatamente após o
recebimento da ORDEM DE SERVIÇO ou instrumento equivalente expedida pela
CONTRATANTE.
6.2. O serviço será recebido mensalmente pelo gestor de contrato designado.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, devendo
comunicar à “CONTRATANTE” qualquer alteração que possa comprometer a manutenção
do Contrato.

l%\.
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7.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal em número suficiente para a demanda
de serviço da Câmara Municipal de Carapicuíba, em tempo não inferior a 08 (oito) horas
semanais;
7.3. Ocorrendo pane ou qualquer outro problema técnico que impossibilite a utilização do
sistema de telefonia da Câmara Municipal de Carapicuíba, a empresa contratada deverá
deslocar técnico no prazo máximo de 03 (três) horas para início dos serviços de reparação;
7.4. Caberá à CONTRATADA orientar os funcionários da CONTRATANTE quanto ao uso
adequado e quando for constatado manuseio incorreto dos equipamentos.
7.5. Designar preposto para representar a CONTRATADA na execução do contrato.
7.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal, obrigandose a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito dos serviços prestados.
7.7. Relatar à Câmara Municipal qualquer ocorrência anormal que impeça a execução dos
serviços e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas obrigações obrigam-se
a atender prontamente;
7.8. A “CONTRATADA” será responsável, também, por todos os atos dos técnicos que ela
colocar à disposição da “CONTRATANTE” para execução da prestação dos serviços obj eto
do Contrato, assumindo, ainda, na esfera legal, todos os ônus do seu relacionamento jurídico
com seus técnicos.
7.9. A CONTRATADA deverá substituir qualquer de seus funcionários, prestadores dos
serviços do presente ajuste, no prazo de 48 horas a partir do recebimento da notificação escrita,
na qual constará a devida justificativa.

7.10. A “CONTRATADA” responde pelos encargos trabalhistas, previdenciários, ﬁscais,
comerciais, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, sendo que
sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere ao CONTRATANTE O ônus
pelo seu pagamento, não podendo onerar O contrato.
7.11. A “CONTRATADA” deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas da
execução dos serviços, mão de obra, tributos, encargos sociais, materiais, equipamentos
adequados, liquidação de responsabilidades por acidente de trabalho, danos à Câmara
Municipal ou a terceiros, por seus funcionários, bem como todos e quaisquer encargos
decorrentes da execução do contrato.

7.12. A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer trabalho defeituoso ou mal
executado, incluindo danos aos equipamentos, sendo que as reparações ou substituições
necessárias ocorrerão por conta da CONTRATADA e serão prontamente atendidas;
7.13. Atenderá, a CONTRATADA, no que forem aplicadas às nonnas dos artigos 70 e 71 da
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, sendo-lhe terminantemente vedada a subempreitada,
subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do presente ajuste, fato que, ocorrendo

causará a rescisão automática e incondicional do contrato, arcando, ainda, com as demais
sanções previstas na Lei Civil e Penal.
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3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Efetuar O pagamento nas condições e nos preços pactuados no contrato;
8.2. Notificar por escrito à CONTRATADA a ocorrência de irregularidades durante a execução
dos serviços objeto deste contrato.
8.3. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.

9 - DA FORMA DE REMUNERAÇÃO
9.1 A CONTRATADA será remunerada mensalmente, mediante apresentação de nota fiscal
devidamente atestado pela área competente.

10 _ VIGÊNCIA
10.1 . Prazo de contratação: 12 (doze meses), prorrogáveis por períodos iguais e sucessíveis nos
termos da Lei Federal No. 8.666/93, mediante tenho aditivo assinado pelas partes.

11 _ OUTRAS DISPOSIÇÕES
11.1. Demais disposições estarão explicitadas no ato convocatório que dele associado a este
Termo derivará O instrumento de contrato que será assinado pelas partes.
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ANEXO II (MODELO)
PROPOSTA COMERCIAL

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020
PROCESSO N” 810/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada, por um período de 12 (doze) meses, para
prestaçao de serviço de manutençao preventiva e corretiva, sem fomecimento de peças, bem
como consultoria em sistema de telecomunicação da Câmara Municipal de Carapicuíba,
conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social:
Endereço:
I

I

Município

Í-CEP:

Contato:

Q Fone:

e-mail:
CNPJ:

Inscrição:

Descrição dos Serviços
Prestação de serviço de manutenção preventiva e
corretiva, sem fomecimento de peças, bem como
consultoria em sistema de telecomunicação da Câmara
Municipal de Carapicuíba.

Valor Mensal

Valor Anual

R$ ***

R5; ***

VALOR TOTAL ANUAL POR EXTENSO:
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ESTADO DE SÃO PAULO

Validade da Proposta: 60 dias

Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as exigências, normas e prazos
estabelecidos neste edital e seus Anexos.

Dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato:
- Nome:
- Cédula de Identidade (R.G.) n°
- Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.) n°
- Cargo/Função:

Local,

de

de 2020.

Assinatura do Representante Legal
Nome, RG, CPF e Cargo
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ANEXO III (MODELO)
DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO (MODELO)
Ã CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020
PROCESSO N° S10/2020
(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua
, n°
,
bairro
, no município de
, Estado de
, inscrita no
CNPJ/MF sob n°
, Inscrição O Estadual n°
, neste ato representada
por seu sócio(a)/procurador(a), Sr(a).
, portador(a) da Cédula de
Identidade RG n°
, inscrito no CPF/MF sob O n°
, no uso de suas
atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de habilitação no Processo
Licitatório n° 810/2020, Pregão Presencial n° 02/2020, promovido pela CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, que:
a) Não existe fato impeditivo à sua habilitação, uma vez que se fazem, até O presente
momento, satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
posteriores alterações;
b) Não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta
de qualquer das pessoas políticas em virtude de contratos anteriormente celebrados, nos
termos do art. 87, IV e 97 da Lei Federal n° 8666/93 e posteriores alterações;
c) Não está impedida de contratar com a Administração Pública de qualquer esfera;
d) Não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo; no âmbito do
Município de Carapicuíba;
e) Que se obriga a manter durante todo O período de execução do contrato, as condições
de habilitação e qualificação exigidas para participação deste certame.
Era O que tinha a declarar, a ﬁm de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

Local,

_

de

de 2020.

I,

__.:

I

__

,T1

1

I

J,

._L_

l

'í

_

Assinatura do Representante Legal
Nome, RG, CPF e Cargo
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Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC n°
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta
deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração, além de juntar o
documento com restrição no envelope de habilitação.

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO A PREGOEIRA NA FASE DE
CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES N° 01 (PROPOSTA) E 02
(DOCUMENTACAO)
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ANEXO IV (MODELO)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020
PROCESSO N° S10/2020
(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua
, n°
,
bairro
, no município de
, Estado de
, inscrita no
CNPJ/MF sob n°
, Inscrição Estadual n°
, neste ato representada
por seu sócio(a)/procurador(a), Sr(a).
, portador da Cédula de Identidade RG n°
, inscrito no CPF/MF sob O n°
, no uso de suas atribuições legais,
DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Processo Licitatório n° 810/2020,
Pregão Presencial n° 02/2020, que a receita bruta anual não excederá, neste exercício, O limite
fixado no artigo 3° da Lei Federal n° 123/2006, conforme O caso, e que não se enquadra em
qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas na legislação citada.

(

) ME

(

) EPP

Era O que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

Local,

de

de 2020.

Assinatura do Representante Legal
Nome, RG, CPF e Cargo

ESTE
DOCUMENTO
DEVE
SER APRESENTADO
A
PREGOEIRA
NA
FASE
CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES N° 01 (PROPOSTA) E 02 (DOCUMENTACAO)

DE
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ANEXO V (MODELO)
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020
PROCESSO N° S10/2020

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua
, n°
,
bairro
, no município de
, Estado de
, inscrita no
CNPJ/MF sob n°
, Inscrição Estadual n°
, neste ato representada
por seu sócio(a)/procurador(a), Sr(a).
, pOrtador(a) da Cédula de Identidade
RG n°
, inscrito no CPF/MF sob O n°
, no uso de suas atribuições
legais, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Processo Licitatório n°
810/2020, Pregão Presencial n° 02/2020, que nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei
8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99 que está em situação regular perante O Ministério do
Trabalho, no que se refere â observância as disposições impostas pelo inciso XXXIII, do Artigo
7°, da Constituição Federal.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

Local,

de

).

de 2020.

Assinatura do Representante Legal
Nome, RG, CPF e Cargo

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO DENTRO DO ENVELOPE N° 02

(DOCUMENTAÇÃO)
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ANEXO VI
MINUTA
CONTRATO N°

/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020
PROCESSO N° 810/2020

CONTRATO QUE CELEBRAM
CARAPICUIBA E A EMPRESA

ENTRE

SI

A

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

Por este instrumento de contrato e na melhor forma de direito, que entre si celebram, de um
lado a CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, inscrita no CNPJ sob O n°
49.759.954/0001-71, estabelecida na Travessa Virgínio Pasini, 63, na cidade de Carapicuíba,
Estado de São Paulo, neste ato representada por seu PRESIDENTE: CÉSAR AUGUSTO
JOSÉ, brasileiro e residente neste Município, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE e de outro lado a empresa
, CNPJ n°
, com
sede
, neste ato representada por
, CPF n° __ e do
RG n°
, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com O que consta do
Processo n° 810/2020, relativo ao Pregão Presencial n° 02/2020, firmam O presente contrato,
mediante condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada, por um período de 12 (doze) meses, para prestação

de serviço de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, bem como
consultoria em sistema de telecomunicação da Câmara Municipal de Carapicuíba, conforme
especificações constantes no Anexo I- Termo de Referência.
1.2. Integram e completam O presente Contrato, para todos os fins de efeito e de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL N° 02/2020, seus anexos, e de conformidade com a própria proposta comercial
da CONTRATADA, conforme descrito abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA _ DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1. O presente contrato é regido pela Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006,
Lei Complementar 147/2014, Lei Federal n° 8.666/1993 com as alterações posteriores e demais
normas pertinentes ao objeto.
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CLÁUSULA TERCEIRA _ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas com a execução do presente contrato onerarão a dotação orçamentária de n°
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE
PAGAMENTO

4.1 O valor total do presente contrato é de R8
Valor de R$
(
).

(

), a ser pago em parcelas mensais, no

4.2. Os pagamentos serão efetuados em até 5 (cinco) dias, do mês vencido da prestação dos
serviços, na Contabilidade da Câmara, ou por ela, por meio de depósito na conta corrente a ser
indicada pela CONTRATADA, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada
pela competente área e certidões de INSS e FGTS atualizadas.
4.3. Não será iniciada a contagem de prazo caso os documentos fiscais apresentados ou outros
necessários contenham incorreções.
4.4. Quando for constatada qualquer irregularidade na nota fiscal, a CONTRATANTE
solicitará imediatamente a CONTRATADA carta de correção, quando couber, ou ainda a
pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à Contabilidade da Câmara Municipal de
Carapicuíba, no prazo de 3 (três) dias úteis.
4.5. Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, O prazo para
pagamento será reiniciado a partir da data da sua apresentação.
4.6. Todo e qualquer pagamento será efetuado direta e exclusivamente à CONTRATADA,
eximindo-se a CONTRATANTE de obrigações a terceiros por titulos colocados em cobrança,
descontos, caução ou outra modalidade de circulação ou garantia, inclusive quanto a direitos
emergentes desta, ficando estabelecido que, em hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais
serão devolvidos, incontinente, à pessoa física ou jurídica que os houver apresentado.

4.7. Extinguindo-se a relação contratual, O pagamento à CONTRATADA será efetuado de
forma proporcional.
4.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira de penalidade que lhe tenha sido imposta.
4.9. A Câmara Municipal de Carapicuíba não se responsabilizará por quaisquer autuações
fiscais e gravames futuros decorrentes de interpretações errôneas por parte do licitante vencedor
quanto à aplicação de tributos e suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
5.1. Os valores não sofrerão reajuste pelo período de 01 (um) ano, conforme legislação em
vigor. Havendo interesse em prorrogar O contrato, e de comum acordo entre as partes
contratantes, O valor estipulado poderá ser corrigido com base no menor índice dentre O
IPC/FIPE e O IGPM, ou outro que vier a substitui-los.
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1 . O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, como
disciplina O Artigo 57 da Lei n° 8.666/93, findo O qual será automaticamente reincidido.

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos PRAZOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS
SERVIÇOS
7.1. A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços imediatamente após O
recebimento da ORDEM DE SERVIÇO ou instrumento equivalente expedida pela
CONTRATANTE.
7.2. O serviço será recebido mensalmente pelo gestor de contrato designado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, devendo
comunicar à “CONTRATANTE” qualquer alteração que possa comprometer a manutenção
do Contrato.
8.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal em número suficiente para a demanda
de serviço da Câmara Municipal de Carapicuíba, em tempo não inferior a 08 (oito) horas
Semanais;

8.3. Ocorrendo pane ou qualquer outro problema técnico que impossibilite a utilização do
sistema de telefonia da Câmara Municipal de Carapicuíba, a empresa contratada deverá
deslocar técnico no prazo máximo de 03 (três) horas para início dos serviços de reparação;
8.4. Caberá à CONTRATADA orientar os funcionários da CONTRATANTE quanto ao uso
adequado e quando for constatado manuseio incorreto dos equipamentos.
8.5. Designar preposto para representar a CONTRATADA na execução do contrato.

8.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal, obrigandose a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito dos serviços prestados.
8.7. Relatar à Câmara Municipal qualquer ocorrência anormal que impeça a execução dos
serviços e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas obrigações obrigam-se
a atender prontamente;
8.8. A “CONTRATADA” Será responsável, também, por todos os atos dos técnicos que ela
colocar à disposição da “CONTRATANTE” para execução da prestação dos serviços obj eto

do Contrato, assumindo, ainda, na esfera legal, todos os ônus do seu relacionamento jurídico
com seus técnicos.

31

. «.-H
,¿a.l¿W_ ,.
¡,2'g.f'z-1;“i

_
l'
Í:ÊÊP

w..

'1¬-:_
Q...

lb

__
. _____

a;1zafzzaL/1/.øwcyzzazí de
""

'"‹%_;z.

I

\

I

E

ESTADO DE SAO PAULO

8.9. A CONTRATADA deverá substituir qualquer de seus funcionários, prestadores dos
serviços do presente ajuste, no prazo de 48 horas a partir do recebimento da notiﬁcação escrita,
na qual constará a devida justificativa.
8.10. A “CONTRATADA” responde pelos encargos trabalhistas, previdenciários, ﬁscais,
comerciais, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, sendo que
sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere ao CONTRATANTE O ônus
pelo seu pagamento, não podendo onerar O contrato.
8.11. A “CONTRATADA” deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas da
execução dos serviços, mão de obra, tributos, encargos sociais, materiais, equipamentos
adequados, liquidação de responsabilidades por acidente de trabalho, danos à Câmara
Municipal ou a terceiros, por seus funcionários, bem como todos e quaisquer encargos
decorrentes da execução do contrato.
8.12. A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer trabalho defeituoso ou mal
executado, incluindo danos aos equipamentos, sendo que as reparações ou substituições
necessárias ocorrerão por conta da CONTRATADA e serão prontamente atendidas.
8.13. Atenderá, a CONTRATADA, no que forem aplicadas às normas dos artigos 70 e 71
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, sendo-lhe terminantemente vedada a
subempreitada, subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do presente ajuste,
fato que, ocorrendo causará a rescisão automática e incondicional do contrato, arcando,
ainda, com as demais sanções previstas na Lei Civil e Penal.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Efetuar O pagamento nas condições e nos preços pactuados no contrato.
9.2. Notificar por escrito à CONTRATADA a ocorrência de irregularidades durante a execução
dos serviços objeto deste contrato.
9.3. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.

CLÁUSULA DÊCIMA _ Dos ACRÊSCIMOS E SUPRESSÕES
10.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo da Contratante, até O
limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.
10.2. Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao
presente contrato, respeitando as disposições da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
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11.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar O
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para O certame, ensejar
O retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com O Município de Carapicuíba pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das demais sanções previstas neste Edital e cominações legais.
1 1.2. A recusa injustificada do adj udicatário em assinar O contrato, dentro do prazo estabelecido
pela Câmara Municipal de Carapicuíba, caracteriza O descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-se ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre O valor da
obrigação não cumprida.
11.3. O atraso injustiﬁcado na execução do contrato, sem prejuízo do disposto no art. 86, § 1°,
da Lei Federal n° 8.666/1993 e no art. 7.° da Lei Federal n° 10.520/2002, sujeitará a contratada
à multa de mora sobre O valor da obrigação não cumprida, a partir do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
l1.3.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a
execução contratual;
1l.3.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre O valor do contrato, no caso de
atraso injustiﬁcado na sua execução, limitada a incidência a 30 (trinta) dias;
11.3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre O Valor do contrato, no caso de atraso injustiﬁcado
por período Superior ao previsto no subitem 11.3.2., limitado a 60 (sessenta) dias.
11.3.4. A partir do 61° (sexagésimo primeiro) dia de atraso, estará caracterizada a inexecução
total ou parcial da obrigação assumida, suj eitando-se a contratada à aplicação de multa de 20%

(vinte por cento) sobre O valor da obrigação não cumprida.
1 1.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
a Câmara Municipal de Carapicuíba, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos termos da Lei
8.666/93;
11.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos da Lei 8.666/93.
11.6. As multas previstas neste Edital não impedem a aplicação de outras sanções previstas na
Lei Federal n° 8.666/1993 e na Lei Federal n° 10.520/2002.
11.7. O Valor da multa, aplicada após O regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos pela Câmara à adjudicatária ou cobrado judicialmente.
11.8. As sanções previstas no subitem 11.3.1, 11.4 e 11.5 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DA GESTÃO DO CONTRATO
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12.1. O gestor do presente contrato será designado pelo Presidente desta Edilidade, nos tennos
da Lei de Licitações em seu artigo 67 e seguintes, o qual será encarregado pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual objeto do presente certame,
procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao ﬁel
cumprimento do ajuste, sendo que tal ﬁscalização, em nenhuma hipótese, eximirá a
CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais e legais, bem como, dos danos pessoais
e materiais que forem causados a terceiros ou à CONTRATANTE, ou por atos de seus próprios
funcionários e prepostos ou ainda, por eventuais omissões.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA R1‹:s‹:1sÃo
13.1. O descumprimento das obrigações assumidas pelo presente contrato ou incidência de
comportamento descrito no art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, implicará sua
rescisão, independente de notiﬁcação judicial, aplicando-se os artigos 79 e 80 da mesma Lei,
caso seja inadimplente a contratada.
13.2. No caso de rescisão, a fim de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido
causados pela CONTRATADA, a Câmara poderá reter créditos e promover a cobrança judicial
ou extrajudicial de perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Carapicuíba, Estado de São Paulo, como único
competente para conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente termo em 3 (três) vias de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas.
Carapicuíba, ....... ..
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
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CoNTRATos oU Aros JURÍDICOS ANÁLQCOS
TERMO DE CIENCIA E DE NoTIEICACAo
Contratos

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
CONTRATADO:
CONTRATO N°:

OBJETO: Contratação de empresa especializada, por um período de 12 (doze) meses, para
prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, sem fomecimento de peças, bem
como consultoria em sistema de telecomunicação da Câmara Municipal de Carapicuíba,
conforme especiﬁcações constantes no Anexo I - Termo de Referência.
ADVOGADO(S)/ N” OAB: Carlos Ângelo Cibin Laurenti / N°. OAB 169551

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identiﬁcados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n° O1/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código
de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

publicação;
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b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas fomias legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Carapicuíba,

GEsToR Do ÓRGÃO/ENTIDADE;
Nome: CESAR AUGUSTO JOSE
Cargo: Presidente
CPF: 177.506.868-43 RG: 25.734.620-X
Data de Nascimento: 17/06/1975
Endereço residencial completo: Estrada do Jacaranda, 2260 - Qd J Cs 42 - Jardim Elzinha Carapicuíba/SP - CEP 06361-400
E-mail institucional: guto@camaracarapicuiba.sp.gov.br
E-mail pessoal: guto_carapicuiba@hotmai1.com
Telefone(s): ll 94755-3398
Assinatura:

Responsáveis gue assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:

Nomez CESAR AUGUSTO JoSÉ
Cargo: Presidente
CPF: 177.506.868-43 RG: 33.805.934-9
Data de Nascimento: 17/06/1975
Endereço residencial completo: Estrada do Jacarandá, 2260 - Qd J Cs 42 - Jardim Elzinha -

Carapicuíba/SP - CEP 06361-400
E-mail institucional: guto@camaracarapicuiba.sp.gov.br
E-mail pessoal: guto_carapicuiba@hotmail.com
Telefone(s): 11 94755-3398
Assinatura:
Pela CONTRATADA:
Nome:

Cargo:
CPF:
RG:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
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