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RREECCIIBBOO  DDEE  RREETTIIRRAADDAA  DDEE  EEDDIITTAALL  PPEELLAA  IINNTTEERRNNEETT  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 19/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO nº º 32/2018 

 

MENOR PREÇO DO LOTE 

 

 

 

NOME DA EMPRESA: __________________________________________________________ 

CNPJ N°: __________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________________ 

CIDADE: ___________________________________________________________________ 

ESTADO: ___________________________________________________________________      

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

TELEFONE: _________________________________________________________________ 

FAX: ______________________________________________________________________ 
COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO?__________________________________________ 

 

 

Obtivemos através do endereço eletrônico www.aguasdaprata.sp.com.br, cópia do instrumento 

convocatório da licitação supra mencionada. 

 

Local:_____________,_______de______________ de 2018. 

 

 

Nome: ____________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor licitante,  

Visando comunicação futura entre a Divisão Geral de Compras – Setor de Licitações e o licitante, 

solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e o remeter digitalizado, por 

meio do e-mail: licitacoes.aguasdaprata@gmail.com  ou fone/fax: (0xx19) 3642-1021. 

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, 

esclarecimentos e questionamentos.  

mailto:licitacoes.aguasdaprata@gmail.com
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 EDITAL PREGÃO (PRESENCIAL) 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOKS MONITORES, COMPUTADORES  

E IMPRESSORAS), SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA. 

PREÂMBULO 

MINUTA - EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 19/2018 

PROCESSO n° 32/2018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/04/2018 

HORÁRIO: a partir das 14h00  

 

LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações e Contratos, situada na Av. Washington 

Luiz, 485, Centro, Águas da Prata - SP. 

O Município de Águas da Prata torna público que se acha aberta nesta unidade, licitação na 

modalidade PREGÃO (presencial), MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE - Processo nº. 

32/2018, objetivando A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOKS , 

MONITORES, COMPUTADORES  E IMPRESSORAS), SEM FORNECIMENTO DE 

PEÇAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS 

DA PRATA,  conforme especificações do Anexo I, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 

17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal 

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele fazem parte 

integrante.   

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame.  

A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões do Setor de Licitações e 

Contratos, situada na Av. . Washington Luiz, 485, Centro, Águas da Prata - SP, no dia 27/04/2018, 

às 14h00 e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio.  

I - DO OBJETO 

1. - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOKS , 

MONITORES, COMPUTADORES  E IMPRESSORAS), SEM FORNECIMENTO DE 

PEÇAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS 
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DA PRATA,  conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital 

como Anexo I.  

II - DA PARTICIPAÇÃO 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.  

III - DO CREDENCIAMENTO 

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária, ou empresário individual, CÓPIA 

AUTENTICADA EM CARTÓRIO COMPETENTE do estatuto social, contrato social e sua 

respectiva última alteração (se couber) ou outro instrumento de registro empresarial, registrado na 

Junta Comercial; ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado registrado 

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

direitos e assumir obrigações em decorrência dessa investidura; 

 

b) tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO 

REGISTRADO EM CARTÓRIO COMPETENTE ou INSTRUMENTO PARTICULAR 

COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO COMPETENTE, da qual constem poderes 

específicos para tomar vistas ao processo, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os 

indicados no item 1-a, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Apresentar cópia 

autenticada do RG do mandante da outorga. 

 

1.1 - Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 7 do item VII deste 

Edital, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa no 

documento apresentado em cumprimento às disposições da alínea “a” do subitem 1 deste item 

III.  

 

1.2 – Apresentar o modelo do anexo V deste edital, termo de credenciamento.  

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto (ORIGINAL E CÓPIA).  

3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 

deles poderá representar apenas uma credenciada.  

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
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1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.ºs 1 e 2.  

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 

(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 

  

ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA  

PREGÃO Nº 19/2018 

PROCESSO Nº. 32/2018 

 

ENVELOPE Nº. 2 - HABILITAÇÃO  

PREGÃO Nº 19/2018 

PROCESSO Nº. 32/2018 

3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

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

entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador.  

4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio.  

V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  

b) número do processo e do Pregão;  

c) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão 

estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos 

de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do 

objeto da presente licitação;  

d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, conforme art. 6º da Lei nº 

10.520/2002.  

VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados 

os quais dizem respeito a:  
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1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária;  

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade 

empresária;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 

sociedade não empresária acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

f) Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro empresarial conforme Anexo 

VI. 

1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 1.1 não precisarão constar 

do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão.  

1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Comprovação de regularidade de débito com a, Fazenda Estadual (Certidão de Regularidade e 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou Certidão Negativa de Débitos 

Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo emitida via internet ou declaração de isenção 

ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei) e Fazenda 

Municipal (Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Tributos Mobiliários) da sede 

da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal  mediante apresentação de certidão 

unificada expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive os relativos a Seguridade Social - INSS 

(PORTARIA PGFN/RFB N° 1.751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014);  
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d.1) Em relação ao cumprimento do disposto no item “d”, as empresas que apresentarem as 

certidões negativas de débitos quanto aos tributos federais e regularidade relativa à seguridade 

social (INSS) separadas, porém ambas válidas para data de abertura deste certame, serão aceitas 

pela Pregoeira.  

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS. 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

emitida via internet pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho). 

 

3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor. 

1.4 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo;  

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 

c) Do tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade 

com as disposições previstas na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cabe: 

 

c.1) A comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do 

contrato, conforme artigo 42, da lei supracitada; 

 

c.2) Por ocasião da participação do presente certame licitatório, deverá ser apresentado toda 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 
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c.2.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do presente certame, prorrogável por igual período, a critério da entidade 

promotora da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

c.2.2) A não regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei federal 

nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, sendo facultado à entidade promotora da licitação, 

convocar as empresas licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

instrumento contratual, ou revogar a presente licitação. 

 

d) As micro empresa e empresas de pequeno porte deverão apresentar no momento do 

credenciamento, declaração sob penas da lei, de que são “ME” ou “EPP” (conforme o caso) e se 

enquadram na Lei Complementar nº. 123/06. 

 

e) O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, somente é aplicável no 

que concerne aos documentos relativos a Regularidade Fiscal, conforme previsto no art. 43, § 1º 

da Lei Complementar nº 123/2006 e Art. 29, inciso I a IV da Lei 8.666/93. O tratamento 

diferenciado não é aplicável a Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica e Qualificação 

Econômico-Financeira.  

2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

2.1 – É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital por 

registro cadastral expedido por órgão da Administração Municipal no ramo de atividade compatível 

com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados 

nos subitens 1.1; 1.2, alíneas “a” a “e”, e 1.3 deste item VI, que não tenham sido apresentados para 

o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na 

data de apresentação das propostas.  

2.1.1 – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.4 e 1.5 deste 

item VI, que deverão ser apresentados por todos os licitantes.  

2.2 – 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.  

OBSERVAÇÕES 

a) O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 

b) Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão 

ressalva que autorize a sua aceitação, ou seja: será aceita Certidão Positiva de Débito com efeito de 

Negativa. 
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c) Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o 

número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte: 

c.1) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 

matriz, 

ou; 

c.1.2) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, 

exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que 

é valido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o 

licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o 

documento comprobatório de autorização para a centralização, ou; 

c.1.3) Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os 

documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, 

simultaneamente; 

c.1.4) Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles 

documentosque, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

c.1.5) O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, implicará na inabilitação 

do 

licitante. 

c.1.6) Quando a execução do contrato for executada por filial, as certidões deverão ser em nome da 

matriz, ou da filial, conforme o caso, dando assim cumprimento a exigência do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, conforme texto abaixo: 

“Processo – TC- 39597/026/08 ... 

Extrai-se da redação expressa no aludido subitem dois aspectos já amplamente debatidos, tendo o 

E.Plenário acordado a respeito da regularidade fiscal que tal demonstração “para fins de 

aplicação do artigo 29 da Lei de Licitações, é devida somente em relação ao fato gerador do 

tributo, ou seja, deve guardar correlação com o objeto pretendido pela Administração” (TC-

030818/026/08). 

Outro ponto, atinente à obrigação envolvendo todos os estabelecimentos da licitante no Estado de 

São Paulo, aliás, sobre o qual a representante evidencia maior preocupação, igualmente já 

alcançou entendimento pacificado nesta Casa na direção de exigir-se mencionada prova 

exclusivamente do estabelecimento encarregado do cumprimento da obrigação não importando sua 

condição de matriz ou filial. Neste sentido, vale lembrar excerto consignado no Voto proferido no 

TC-001846/009/08, verbis: 

“Ora, se a finalidade do artigo 29, III, da Lei n.8.666/93 é averiguar a habilitação do licitante, 

visando à segurança na contratação, não há como dele valer-se como restrição de direitos outros 

que não aquele estabelecido pela própria norma legal. Basta que demonstre regularidade fiscal 

aquele que pretende ser parte da relação contratual, obrigando-se, se depois efetivamente 

contratado, a manter estas condições de habilitação durante toda a execução contratual, consoante 

dicção do art.55, XIII, da Lei n. 8.666/93...(...)” 

 

d) A aceitação dos documentos obtidos via “internet” ficará condicionada à confirmação de sua 

validade também por esse meio, pela Comissão de Apoio a Pregoeira. 

e) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica autenticada por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais, 

pelo Pregoeira ou por Membro da Equipe de Apoio, à vista do original. 
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f) A autenticação dos documentos feita pela Unidade de Licitações deverá ser solicitada até, no 

máximo, o dia útil anterior à data marcada para a abertura da presente licitação, não sendo feita 

nenhuma autenticação na data de abertura. Caso a licitante não autenticar os documentos junto à 

Unidade de Licitações até a data mencionada, deverá fazê-lo em cartório. 

g) Nenhum documento será autenticado no dia da licitação. 

h) Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados, ao processo 

licitatório. 

i) Os documentos exigidos, para habilitação deste Edital, não poderão, em hipótese alguma, ser 

substituído por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos 

posteriormente ao prazo fixado para a abertura do certame. 

VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  

2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II 

deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

3 – A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;  

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

3.1 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 

erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 

para apuração do valor da proposta.  

3.2 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios:  

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela;  
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b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso 

de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número 

de licitantes.  

4.1 – Para efeito de seleção será considerado o preço global do lote.  

5 – A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma seqüencial, 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.  

5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

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

lances.  

6 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

7 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último 

preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e 

empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras, de acordo 

com os Art. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123 de 14/12/06: 

 

7.1 – A pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta 

de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao 

valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão  do direito de preferência. 

7.1.1 – A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 

condições do subitem 7.1.  

 

7.2 – Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, 

serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as 

demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas 

condições indicadas no subitem 7.1. 

 

8 – A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas 

disposições dos subitens 7.1 e 7.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o 

subitem 7, com vistas à redução do preço. 

9 – Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  
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9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento.  

10 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 

de habilitação de seu autor.  

11 – 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 mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

11.1 – A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser juntados aos autos do processo de 

licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada.  

11.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

11.3 – Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida 

comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados 

no subitem 1.2, alíneas “a” a “e” do item VI deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições 

impeditivas à referida comprovação.  

12 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, a 

Pregoeira, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município. 

13 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

14 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a 

Pregoeira, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 7 deste item VII,  examinará a 

oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, 

em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 

vencedor. 

VIII – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 

sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as 

demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos.  

2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

3 – Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

6 - A adjudicação será feita pelo menor preço global do lote.  

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE MANUTENÇÃO E ENTREGA 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1 – Os serviços  desta licitação deverão ser realizados PARCIALMENTE conforme a requisição e 

Ordem de Compra da Divisão Geral de Compras deste Município em dias úteis 

preferencialmente, podendo em casos excepcionais serem solicitados nos finais de semana e/ou 

feriados devido tratar-se de manutenção em equipamentos da unidade de saúde que podem ser 

imprescindíveis para o atendimento. O horário em qualquer situação para o atendimento será das 

8h00 às 16h00 e o atendimento da ordem de serviços deverá ser em até 2 (dois) dias corridos, 

contados do recebimento da requisição supracitada, conforme as condições estabelecidas no Anexo 

I deste Edital. O prazo para a execução dos serviços é de até 05 (cinco) dias corridos após 

atendimento do chamado ou após o recebimento das peças quando for imprescindível para a 

realização dos mesmos correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da prestação dos serviços. 

2 – Deverá a empresa realizar os serviços do objeto desta licitação preferencialmente na sede das 

Unidades de Saúde de Águas da Prata conforme abaixo: 

- Unidade de Saúde Leopoldo de Araújo - Avenida Lázaro Anselmo Ramos, 200 - Jardim Aguas da 

Prata, Águas da Prata – SP 

- Unidade de Saúde Albertina Gomes em São Roque da Fartura; 
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- Unidade de Saúde  Ana Zacarias no bairro da Cascata; 

3 – Caso seja necessário a remoção de equipamentos, esses deverão ser retirados e devolvidos no   

mesmo local das 8h00 Às 16h00.  

4 – A execução dos serviços conforme consta no item 1 é de até 5 dias corridos, ficando o 

contratado desde já ciente que na necessidade de prazos maiores deverá ser negociado e justificado 

com o responsável do setor. 

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1 – O objeto da presente licitação será recebido integralmente, nos locais, endereço e horário 

indicados no subitem 2 do item IX anterior, mediante conferência das quantidades indicadas 

na respectiva Nota Fiscal Eletronica e requisição e Ordem de Compra da Divisão Geral de 

Compras. 

2 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome, a 

assinatura e o número do RG, emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da 

Contratante responsável pelo recebimento. 

3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 

ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

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

Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

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

da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado. 

4 – O recebimento do objeto se dará definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis da data do 

recebimento provisório, uma vez verificado atendimento integral da quantidade e das especificações 

requeridas, mediante recibo devidamente atestado na respectiva Nota Fiscal eletronica. 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 
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1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da Nota Fiscal  

eletrônica/fatura, devidamente atestada, na forma prevista no subitem 04 do item X. Em hipótese 

alguma será pago serviço ainda não executado integralmente. 

2 – As notas fiscais eletrônicas/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 

e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  

3 – O pagamento será feito em cheque, que deverá ser retirado na tesouraria do município em nome 

da Contratada, ou em boleto bancário ou depósito bancário em nome da contratada. 

4 – O valor a ser pago sempre terá como referência os serviços executados no mês anterior ao do 

pagamento. 

XII – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos a 

pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002.  

 

2 – A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas 

no Artigo 87 da Lei 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser 

registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES.  

 

3 – Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

- Advertência por escrito; 

- Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da nota 

fiscal correspondente ao fornecimento em atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor 

total do Contrato; 

- Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

XIII – DA GARANTIA CONTRATUAL 

1 – Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.  
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XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação.  

 

2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 

assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes.  

 

2.1 – Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 

ata.  

 

3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem.  

 

4 – O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, 

serão publicados no DOE e divulgados no quadro de avisos do Prédio desta Prefeitura sito à Av. 

Washington Luiz 473, Centro – Águas da Prata SP. 

 

5 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão devolvidos ao 

final da sessão. 

 

6 – Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

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

 

6.1 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de até 1 (um) 

dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  

 

6.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  

 

7 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.  

 

8 – Integram o presente edital:  

 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Declaração de Pleno Atendimento; 

Anexo III – Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo IV – Declaração de Inexistência de Impedimento Legal; 

Anexo V – Termo de Credenciamento. 

Anexo VI – Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro empresarial. 

Anexo VII – Minuta da ATA de Registro de Preços. 

 

09 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da São João da Boa Vista, Estado de São Paulo. 
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Águas da Prata, 15 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA  

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOKS MONITORES, COMPUTADORES  

E IMPRESSORAS), SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA. 

Descrição Prévia dos Serviços à serem executados de acordo com a necessidade da Prefeitura de 

Águas da Prata, devendo proceder a : 

 

 Limpeza Externa (incluso higienização de teclado); 

 Limpeza Interna (limpeza completa com aplicação de diclofluoretano ou outra substância 

que realize a limpeza devida nas placas, troca de pasta térmica do processador, limpeza e 

lubrificação do cooler e dissipador de calor); 

 Realização de Backup (cópia de segurança) dos arquivos pessoais e de sistema; 

 Formatação, particionamento, reinstalação do sistema operacional e softwares aplicativos; 

 Atualização do Sistema Operacional (Windows) e Antivírus; 

 Realização de troca de peças em geral, conforme necessidade da municipalidade; 

 

Descrição da limpeza interna Micro e Notes: 

 

 O acúmulo de sujeira causa superaquecimento do processador correndo risco de queima, a 

limpeza corretiva/preventiva é feita através da desmontagem total do gabinete, jateamento 

com ar comprimido e escovação das placas, aplicação de diclorofluoretano em todo o 

circuito, remoção das pastas térmicas endurecidas no processador e aplicação de nova 

demão de pasta, limpeza e lubrificação do cooler do processador e seu dissipador de calor, 

remontagem final com limpeza externa do gabinete e higienização dos teclados. 

Descrição da limpeza interna Monitores: 

 

 Limpeza interna com jateamento de ar comprimido e escovação em geral. 

Estima-se para realização dos serviços a quantidade de equipamentos: 

45 UNIDADES de Microcomputadores completos 

20 UNIDADES de Notebooks; 

39 UNIDADES DE IMPRESSORAS SCANER LASER E DESKJET 

 

 

QUANTIDADES ESTIMADAS PARA 12 MESES 
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ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

01 300 SERVIÇOS 
Limpeza externa (incluso higienização de 

teclado) 

02 300 SERVIÇOS 

Limpeza Interna (limpeza completa com  

aplicação de fluoretano nas placas, troca de 

pasta térmica do processador, limpeza e 

lubrificação do cooler e dissipador de calor) 

03 500 SERVIÇOS 

Realização de backup (cópia de segurança) dos 

arquivos pessoais e de sistema 

 

04 300 SERVIÇOS 
Formatação, particionamento, reinstalação do 

sistema operacional e softwares aplicativos 

05 300 SERVIÇOS 
Atualização do Sistema Operacional 

(Windows) e Antivírus 

06 150 SERVIÇOS Limpeza de Monitores LCD e similar 

07 40 SERVIÇOS Limpeza de Monitores CRT 

08 200 SERVIÇOS Trocas de peças em geral 

09 50 SERVIÇOS Visita Técnica 
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PROPOSTA PADRONIZADA  

 

À  

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata 

 

Ref.: Pregão Presencial n.º ___/2018 

 

A empresa.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°.................., estabelecida à Av./Rua 

........................., n° ......, bairro.................., na cidade de ................, telefone................, fax ....................., vem 

pela presente apresentar em anexo sua proposta de preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

(NOTEBOOKS MONITORES, COMPUTADORES  E IMPRESSORAS), SEM FORNECIMENTO 

DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE ÁGUAS DA PRATA,  de acordo com as exigências do presente Edital.  

 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 300 SERVIÇOS 
Limpeza externa (incluso higienização de 

teclado) 
  

02 300 SERVIÇOS 

Limpeza Interna (limpeza completa com  
aplicação de fluoretano nas placas, troca 

de pasta térmica do processador, 
limpeza e lubrificação do cooler e 

dissipador de calor) 

  

03 300 SERVIÇOS 

Realização de backup (cópia de 
segurança) dos arquivos pessoais e de 

sistema 
 

  

04 300 SERVIÇOS 
Formatação, particionamento, 

reinstalação do sistema operacional e 
softwares aplicativos 

  

05 300 SERVIÇOS 
Atualização do Sistema Operacional 

(Windows) e Antivírus 
  

06 150 SERVIÇOS Limpeza de Monitores LCD e similar   

07 40 SERVIÇOS Limpeza de Monitores CRT   

08 200 SERVIÇOS Trocas de peças em geral   

09 50 SERVIÇOS Visita Técnica   

 

VALOR GLOBAL POR 

EXTENSO:____________________________________________________________________ 

 

 

 

(assinatura do responsável pela empresa) 

Nome/Cargo 
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ANEXO II 

 

Declaração de Pleno Atendimento 

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em 

participar no processo licitatório, Pregão n.º ___/2018, da Prefeitura da Estância Hidromineral de 

Águas da Prata, declaro, sob as penas da lei, que esta empresa atende aos requisitos de habilitação 

constantes no edital. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

Em papel timbrado da empresa licitante 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 

   Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa 

jurídica), interessada em participar no Edital de Pregão nº. ___/2018, da Prefeitura da Estância 

Hidromineral de Águas da Prata, declaro, sob as penas da lei, que nos termos do § 6.º do artigo 27 

da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1.989, a (nome da pessoa jurídica), encontra-se em situação 

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

XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal. 

 

   Local e data. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em papel timbrado da empresa licitante 
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ANEXO IV – MODELO:  

 

Declaração de Inexistência de Impedimento Legal 

 

 

   Declaramos a inexistência de impedimento legal desta empresa para licitar ou 

contratar com essa Administração, referente ao Pregão nº. __/2018 da Prefeitura da Estância 

Hidromineral de Águas da Prata. 

Declaramos ainda, que caso lhe seja adjudicado algum item, segue abaixo a 

identificação da responsável para a assinatura do contrato. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V 
 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

 

A empresa _________________, com sede na ______________, CNPJ N.º 

__________________, representada pelo(a) Sr.(ª) ___________, CREDENCIA o(a) Sr.(ª) 

__________, portador do R.G. n.º _________ ____ e CPF n.º _____________, para representá-la 

perante o Município de Águas da Prata em licitação na modalidade Pregão Presencial n.º ___/2018 

podendo formular lances, negociar e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e 

desistir de recursos em todas as fases da licitação. 

 

 

 

 

 

 

Local __________, __ de _______ de 2018. 

 

 

 

 

__________________ 

assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregar esta via fora do envelope Documentação 
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Anexo VI 

 

Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro comercial 

 

 

 (nome da empresa), devidamente inscrita ao CNPJ nº.(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), Inscrição 

estadual nº. (XXXXXXXXXXXXXXXXX), sediada na Rua/Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

Bairro XXXXXXXX, cidade XXXXXXXXXXXX, Estado XX, neste ato representada por 

(XXXXXXXXXXXX), portador da cédula de identidade nº. XXXXXXXXXXX, inscrita ao CPF 

nº. XXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua/Av. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, cidade XXXXXXXXXXXX, Estado XX, 

para os fins de dar cumprimento às exigências do processo licitatório nº. ____/2018, DECLARA 

SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados, tais como: estatuto social, contrato 

social e sua respectiva última alteração (se couber) ou outro instrumento de registro empresarial, 

registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo 

atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência dessa investidura, tratam-se de 

documentos em vigência e efetivamente válidos e verídicos na data da licitação. 

 

 

DATA: XX/XX/XXXX 

_________________________________________________________. 

(Representante da empresa) 

 

 

(reconhecer firma da assinatura em cartório competente) 

 

 

 

Observação: O presente anexo é meramente um modelo, o qual as licitantes deverão transcrevê-lo 

em impresso próprio, assinar e carimbar, para apresentação dentro do envelope – documentos de 

habilitação. 
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ANEXO VII 

 

                Minuta - CONTRATO ___/2018 

 

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

(NOTEBOOKS , MONITORES, COMPUTADORES  E IMPRESSORAS), 

SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA 

__________________________________________________ 

 

Cláusula Primeira - DAS PARTES 

1.1 - CONTRATANTE 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA, CNPJ nº. 44.831.733/0001-43, com sede na Av. 

Washington Luis, 473, Centro, na cidade de Águas da Prata, estado de São Paulo, neste ato 

representado pelo seu Prefeito, Sr. Carlos Henrique Fortes Dezena. 

 

1.2 - CONTRATADA 

___________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, com sede na Rua 

___________________ nº ____, ________________ município de ___________/__, CEP 

___________, neste ato representado pelo Sr. __________________, ________brasileiro, 

______casado, ____________ (profissão), portador da Carteira de Identidade nº 

________________SSP/__ e do CPF n° ________________, residente e domiciliado em 

________________________________________________.  

 

1.3 - FUNDAMENTOS 

A presente Contratação decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nº. ___/2018, Processo 

Administrativo Licitatório nº. ____/2018, efetuada com base na Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 e 

a Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações e legislação em vigor. 

 

Cláusula Segunda - DO OBJETO  
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2.1. DO OBJETO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

(NOTEBOOKS , MONITORES, COMPUTADORES  E IMPRESSORAS), SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA 

 

2.2. DA FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

1 – Os serviços  desta licitação deverão ser realizados PARCIALMENTE conforme a requisição e 

Ordem de Compra da Divisão Geral de Compras deste Município em dias úteis 

preferencialmente, podendo em casos excepcionais serem solicitados nos finais de semana e/ou 

feriados devido tratar-se de manutenção em equipamentos da unidade de saúde que podem ser 

imprescindíveis para o atendimento. O horário em qualquer situação para o atendimento será das 

8h00 às 16h00 e o atendimento da ordem de serviços deverá ser em até 2 (dois) dias corridos, 

contados do recebimento da requisição supracitada, conforme as condições estabelecidas no Anexo 

I deste Edital. O prazo para a execução dos serviços é de até 05 (cinco) dias corridos após 

atendimento do chamado ou após o recebimento das peças quando for imprescindível para a 

realização dos mesmos correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da prestação dos serviços. 

2 – Deverá a empresa realizar os serviços do objeto desta licitação preferencialmente na sede das 

Unidades de Saúde de Águas da Prata conforme abaixo: 

- Unidade de Saúde Leopoldo de Araújo - Avenida Lázaro Anselmo Ramos, 200 - Jardim Aguas da 

Prata, Águas da Prata – SP 

- Unidade de Saúde Albertina Gomes em São Roque da Fartura; 

- Unidade de Saúde  Ana Zacarias no bairro da Cascata; 

3 – Caso seja necessário a remoção de equipamentos, esses deverão ser retirados e devolvidos no   

mesmo local das 8h00 Às 16h00.  

4 – A execução dos serviços conforme consta no item 1 é de até 5 dias corridos, ficando o 

contratado desde já ciente que na necessidade de prazos maiores deverá ser negociado e justificado 

com o responsável do setor. 

 

Cláusula Terceira - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Compete à CONTRATADA: 

3.1. Garantir a execução dos serviços necessários, de acordo com as especificações do item 2.2 

deste contrato, conforme as exigências das especificações do anexo I do edital Pregão nº. ___/2018 

e as ordens de compras. 

 

3.2 – Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 

Contrato, no prazo determinado; 

 

3.3 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina; 

 

3.4 – Submeter à fiscalização, previamente e por escrito, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo; 

 

3.5 – Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo de 10 (dez) dias úteis, fica facultado ao 

Contratante requerer que ela seja executada à custa da contratada, descontando-se o valor 

correspondente dos pagamentos devidos à Contratada; 

 

3.6 – Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços de entrega, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de 

força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou 

dos bens do Município e/ou do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 

ocorridos em via pública na obra; 

 

3.7 – Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pelo Contratante; 
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3.8 – Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante, ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos 

relativos aos serviços executados ou em execução; 

 

3.9 – Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer fornecimento que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros; 

 

3.10 – Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato; 

 

3.11 – Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como pela contratação de seguro 

contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora 

contratados; 

 

3.12 – Executar os trabalhos de acordo com as especificações técnicas anexas ao edital, 

especificações municipais, boas normas de higiene, segurança e normas da ABNT; 

 

3.13 – Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina 

do trabalho e sua regulamentação devendo fornecer aos seus empregados, quando necessário, os 

EPI’s básicos de segurança. 

 

Cláusula Quarta - DO VALOR, PRAZO, PAGAMENTO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

REAJUSTAMENTO 

 

4.1. Do Valor 

 

4.1.2. O valor global estimado da presente contratação é de R$ ________________ (_________).  
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4.1.3. Nos preços constantes do subitem 4.1.1 estão incluídos todos os custos operacionais e os 

tributos eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, carga, descarga e 

transporte, não cabendo ao CONTRATANTE nenhum custo adicional.  

4.1.4- Os pagamentos serão realizados de acordo com os serviços executados no mês. 

 

4.2. DO PRAZO 

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze meses), contados da assinatura do contrato, ou 

conforme o término da estimativa programada, podendo ser prorrogado por mais um período, de 

acordo com a lei 8.666/93. 

 

4.3. DO PAGAMENTO 

4.3.1. O pagamento será efetuado em até (trinta) dias corridos após a entrega da nota fiscal/fatura, 

atestada pelo órgão responsável pelo recebimento do serviço da respectiva nota, ou no 1º dia 

subseqüente se o vencimento ocorrer em dia que não houver expediente na Prefeitura Municipal de 

Águas da Prata. 

 

4.4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.4.1. As despesas serão suportadas pela dotação orçamentária nº. XXXXXXXXXXXXXX da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 4.5. DO REAJUSTAMENTO 

4.5.1. O preço acordado será fixo e irreajustável durante a vigência deste contrato. 

 

Cláusula Quinta - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1. Efetuar os pagamentos na forma do item 4.3. 

5.2. Fiscalizar os serviços prestados. 

5.3. Aplicar as penalidades cabíveis. 

5.7. Fornecer à CONTRATADA as Ordens de Compra que serão expedidas pela Divisão Geral de 

Compras ou divisão de Engenharia. 

5.8. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do fornecimento.  
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Cláusula Sexta - DAS MODIFICAÇÕES E OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

6.1. Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou redução) dos serviços, objeto 

deste contrato, poderá ser determinada pelo CONTRATANTE, mediante assinatura de termos 

aditivos observados os limites previstos no § 1º, do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.  

 

Cláusula Sétima - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

7.1. Compete à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o acompanhamento e controle 

da execução do serviço e zelar pelo fiel cumprimento da execução do contrato. 

 

Cláusula Oitava - DAS PENALIDADES 

8.1. A CONTRATADA estará sujeita, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa, à 

aplicação das seguintes penalidades, independentemente das demais sanções previstas no art. 87, da 

Lei Federal nº. 8.666/93: 

 

8.1.1. A inexecução total do contrato sujeitará o contratado à multa de 20% (vinte por cento) do 

valor total do contrato. 

 

8.1.2. A inexecução parcial do contrato sujeitará o contratado à multa de 10% (dez por cento) do 

valor total do contrato. 

 

8.1.3. A não observância das exigências e prazos contidos no item 2.3.1, implicará na multa prevista 

no item 8.1.1 e implicará na rescisão do contrato. 

 

8.2. A aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade é de competência do Prefeito 

Municipal, facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 

contados da abertura de vista. 
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8.3. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo 

específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os 

meios a eles inerentes; 

 

8.4. As multas são excludentes e independentes e não eximem a CONTRATADA da plena 

execução dos fornecimentos contratados. 

 

8.5. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento da Nota Fiscal, se não houver 

recurso ou se o mesmo estiver definitivamente denegado. 

 

8.6. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, 

não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito 

ou de força maior, devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não eram possíveis evitar, 

ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.  

 

Cláusula Nona - DA RESCISÃO 

9.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 

 

9.1.1. Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o 

contraditório e a plena defesa nos casos do artigo 78, inc. I a XII e XVII e Parágrafo Único da Lei 

8666/93. 

9.1.2. Amigável por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração. 

9.1.3. Judicial nos termos da legislação. 

9.2. No caso de rescisão do contrato, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA, até que se 

apurem eventuais perdas e danos. 

Cláusula Décima - DO FORO 
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10.1 Fica eleito o foro da Comarca de São João da Boa Vista - SP, para dirimir quaisquer dúvidas 

referentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer, por mais especial que seja. 

 

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na 

presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

 

Águas da Prata, ______ de ________________ de 2018. 

 

 

 

_____________________ 

Carlos Henrique Fortes Dezena 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

________________________ 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

  


