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MINUTA DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2018 

 

PREÂMBULO 

 

A Câmara Municipal de Anchieta do Estado do Espírito Santo, localizada na Rua 

Nancy Ramos Rosa, nº 95, Portal de Anchieta, Anchieta/ES, torna público que 

realizará procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, com amparo na 

Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 

1.790/2005, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelas Portarias nº 

08/2018 de 03 de janeiro de 2018 e nº 42/2018 de 24 de abril de 2018, 

respectivamente.  

 

1) DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1. Modalidade: Pregão Presencial;  

 

1.2. Processo Administrativo nº 3.807/2017; 

 

1.3. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL; 

 

1.4. Objeto: Contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte 

especializada na execução de serviços de manutenção corretiva, preventiva e 

evolutiva, sob demanda, no sistema de videomonitoramento existente na 

Câmara Municipal de Anchieta, conforme detalhamento, quantidade e 

especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO 1), deste Edital. 

 

1.5. Dotação Orçamentária:  

a. Ficha nº 014: Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) 

b. Elemento de Despesa:  33903900000 
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2 DATA, HORÁRIO E LOCAL 

  

2.1. Pregão Presencial nº 06/2018  

2.2. Dia: 14/06/2018  

2.3. Credenciamento: 13h50min.  

2.4. Sessão pública de disputa: 14:00 horas  

2.5. Local: Auditório “Pio Salarini” da sede da Câmara Municipal de Anchieta   

  

3) DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

 

3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que tiverem interesse em 

participar do certame deverão retirar o edital no link Licitações, no site 

www.camaraanchieta.es.gov.br, ficando obrigadas a acompanhar as publicações 

referentes à licitação no Diário Oficial do Estado, tendo em vista a possibilidade de 

alterações e avisos sobre o procedimento.  

 

3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão encaminhar os 

pedidos de esclarecimentos ou impugnação sobre o procedimento de licitação ao 

Pregoeiro até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública, através do Setor de Protocolo da Câmara Municipal de Anchieta, endereço 

eletrônico pregao@camaraanchieta.es.gov.br ou pelos telefones (28) 3536-0328 ou 

(28) 3536-0303.  

 

3.3. A impugnação do Edital deverá conter indicação do número do Pregão e do 

Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No 

mesmo momento, deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do 

signatário para a representação da empresa licitante.  

 

3.4 O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

informando ao interessado sobre sua decisão.  

 

http://www.camaraanchieta.es.gov.br/
http://www.camaraanchieta.es.gov.br/
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3.5. Conforme previsto no art. 41 § 1º da Lei 8.666/93, qualquer cidadão é parte 

legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei, 

devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder 

a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 

1º do art. 113 da mesma lei.  

  

3.6 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a 

Administração o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à 

abertura deste Pregão, sendo que o mesmo não terá efeito de recurso. 

 

3.7 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas.  

 

3.8  As impugnações protocoladas intempestivamente, não serão recebidas.  

  

4) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

4.1. Poderão participar desta licitação exclusivamente Microempresas (ME) e 

Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme dispõe o inciso I, do art. 48, Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, do ramo 

de atividade pertinente ao objeto licitado, que atenderem a todas as exigências 

deste Edital e seus anexos, sendo vedada a participação de empresa: 

  

a. Suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a 

Administração Pública;   

b. Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da 

Administração Pública, cuja consulta será feita nos termos do art. 22 da Lei 

12.846/2013;   

c. Que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;    
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d. Sociedade empresária que se encontre em processo de dissolução, 

recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, 

cisão ou incorporação;  

e. Que esteja constituída sob a forma de consórcio;   

f. Que atue na forma de cooperativa;   

g. Cujo o objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.   

  

4.2 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 

licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  

 

4.3. A participação no certame implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 

  

4.4. Não será permitida a subcontratação de empresas. 

 

4.5. Não poderão participar do Pregão Presencial, as empresas das quais o(a) 

Servidor(a) Público(a) do Município de Anchieta/ES seja gerente, acionista, 

controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

 

4.6. Cada licitante, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo 

grupo econômico ou financeiro, somente poderá concorrer com uma única proposta 

individual.  

 

4.7. Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as 

empresas que tenham diretores, acionistas (com mais de 5% de participação) ou 

representantes legais comuns e as que dependam economicamente ou 

financeiramente de outra empresa ou a subsidiem.  

  



 

Rua Nancy Ramos Rosa, 95 - Portal de Anchieta | CEP: 29.230-000 | Anchieta/ES | Telefone: (28) 3536-0300 

5) DO CREDENCIAMENTO 

  

5.1. O credenciamento será iniciado com antecedência de 10 (dez) minutos do 

horário especificado no item 2 para sessão pública do Pregão.  

 

5.2. As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por 

proprietário, sócio ou dirigente, desde que seja apresentado o original ou cópia 

autenticada do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, ou Registro 

Comercial, no caso de empresa individual, a fim de que seja comprovada aptidão 

para a formulação das propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao 

procedimento de licitação. Na mesma oportunidade deve ser apresentada cópia 

autenticada do documento de identidade do representante.  

 

5.3. A representação também poderá ser feita por credenciado, constituído por 

procuração pública ou particular, que comprove a outorga de poderes necessários 

para a formulação de propostas e práticas de todos os demais atos inerentes ao 

procedimento de licitação. Na mesma oportunidade deverão ser apresentadas 

cópias autenticadas dos documentos de identidade do credenciado e do 

outorgante da procuração, assim como o original ou cópia autenticada do Estatuto 

ou Contrato Social e seus termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de 

empresa individual.  

  

5.4. A cópia de identidade do credenciado poderá ser autenticada no momento do 

credenciamento, mediante a apresentação do documento original. 

 

5.5. O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada 

empresa licitante.  

 

5.6. Na fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar o 

TERMO DE CREDENCIAMENTO - ANEXO 2 (MODELO) ou instrumento 

procuratório, o qual deverá constar a devida autorização para participar deste 
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Pregão e a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de 

preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente. 

 

5.7. A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP) que desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar nº 

123/2006 (art. 42 a 45), deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ANEXO 3 (MODELO), quando do seu 

credenciamento, como também apresentar no mesmo momento a CERTIDÃO 

EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento do art. 8º da  

Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio.  

 

5.8. Caso a licitante não seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, 

regido pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar:  

 

a. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I 

e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

b. Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 

– DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a 

DRE; 

c. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ, cópia do contrato social e suas alterações; 

 

5.9. Caso a licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP) seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela 

Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar também o comprovante de 

opção obtido  no  site  do  Ministério  da  Fazenda   

(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional).  

  

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimlesNacional
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimlesNacional
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimlesNacional
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5.10. A apresentação no credenciamento do Estatuto, Contrato Social e seus 

termos aditivos, Registro Comercial devidamente autenticados ou os documentos 

contábeis inseridos no item 8 isenta a licitante de junta-los no ENVELOPE 2 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

 

5.11. O não credenciamento por parte da licitante não é desclassificatório, apenas 

a impede de apresentar lances na sessão de disputa e manifestar interesse 

recursal.  

 

5.12. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por tabelião de nota ou pelo Pregoeiro, como também pela 

Equipe de Apoio da CMA, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer 

previamente ao credenciamento, ou por publicação Oficial.  

 

5.13. O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar 

lances verbais e sucessivos, bem como, para que possa manifestar o interesse 

recursal.  

 

5.14 Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação 

necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira 

proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação 

de novas propostas e a interposição de recurso.  

  

5.15. No caso do não comparecimento, o proponente deverá enviar a declaração 

de que trata o ANEXO 3 (MODELO) em envelope devidamente lacrado, a ser 

entregue junto com os Envelopes 1 e 2, com os seguintes dizeres:   

 

Câmara Municipal de Anchieta/ES  

Pregão Presencial nº  

Envelope - Declaração  
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5.16. Na mesma fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar 

a DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS - 

ANEXO 4 (MODELO).   

 

5.17. A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos 

na esfera civil, penal e administrativa.  

 

6) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

À: Câmara Municipal de Anchieta/ES  

Pregão Presencial nº  

Razão Social:  

CNPJ:  

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇO  

 

À: Câmara Municipal de Anchieta/ES  

Pregão Presencial nº  

Razão Social:  

CNPJ:  

ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7) PROPOSTA DE PREÇO 

 

7.1. A Proposta deverá atender aos seguintes requisitos:  

 

a. Ser datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da 

empresa, sem emendas, rasuras e entrelinhas, com todos os valores 

propostos expressos, com duas casas decimais, obrigatoriamente em 

real, contendo data, assinatura do representante legal e rubrica em todas 

as folhas;   
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b. Deve informar razão social, número do CNPJ, endereço completo da 

empresa licitante, telefone e e-mail;   

c. Deve conter de forma separada na proposta o preço unitário, total e a 

indicação da marca/modelo, sob pena de desclassificação imediata;  

d. Devem estar incluídos os preços propostos, todas as despesas e custos, 

como transporte, frete, tributos de qualquer natureza e todas as despesas 

diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação;   

e. Deve informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data de realização da sessão pública do 

Pregão.  

  

7.2. Ocorrendo diferença entre os preços unitário e total, prevalecerão sempre os 

primeiros, devendo o Pregoeiro promover as correções necessárias. Eventual erro 

somatório simples entre o valor unitário e total, não será causa para 

desclassificação da proposta, cabendo ao pregoeiro, após identificá-lo, promover 

as devidas correções. No caso de divergência entre os valores em algarismos e por 

extenso, prevalecerão os últimos.  

 

7.3. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a 

licitante apresente mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará àquela mais 

vantajosa para a Administração Pública.  

 

7.4. O preço ofertado na Proposta ou em cada lance será de exclusiva e total 

responsabilidade da empresa licitante, não podendo ser alterado após sua 

manifestação, com exceção da negociação constante no art. 4º, XVII da Lei nº 

10.520/2002. 

 

7.5. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as 

condições estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de 

todas as exigências nele contida.  
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7.6. A Proposta de Preço deverá descrever o objeto ofertado, trazendo a indicação 

do fabricante/marca, modelo, conforme especificações e condições contidas no 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 1, evitando sinônimos técnicos, omissões ou 

acréscimos referentes às especificações do objeto.  

 

7.7. Não será aceita proposta parcial (quantidade inferior) com relação ao objeto.  

  

7.8. Serão desclassificadas as propostas que:   

  

a) Não atenderem as disposições contidas neste edital;   

 

b) Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;   

  

c) Apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado;   

  

d) Não indicarem marca e/ou modelo para os produtos;   

  

e) Apresentarem preços superiores aos constantes na planilha abaixo:  

 

PROPOSTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 

ITEM 
IDENTIFICAÇÃO 

DO SERVIÇO 

QUANT. 

DE 

HORAS 

PREÇO POR 

HORA 

VALOR 

TOTAL 

01 

Homem/hora para 

prestação de 

Serviços de 

manutenção 

corretiva, 

preventiva e 

evolutiva, sob 

demanda, no 

200 R$ 212,00  R$ 42.400,00 
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sistema de 

vídeomonitorame

nto 

 

Valor Total estimado: R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais) 

  

8) PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO  

 

8.1. Após a abertura da sessão pública pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos 

licitantes. 

 

8.2. Para o julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO 

GLOBAL. 

 

8.3. O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos 

envelopes, a leitura das propostas de preços, a verificação da conformidade das 

mesmas com os requisitos estabelecidos no edital e seus anexos, identificando as 

propostas aptas à classificação pelo critério estabelecido no item acima. 

 

8.4. Não serão admitidos lances ou propostas fracionadas.  

 

8.5. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos 

deste edital ou imponham condições, que se opuserem a qualquer dispositivo legal 

vigente, ou que consignarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.  

  

8.6. Na sequência o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e 

aqueles que tenham apresentado proposta em valores sucessivos superiores em 

até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem da 

etapa de oferta de lances. 
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8.7. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas de preços na condição acima 

definida, os autores das melhores propostas, até o máximo 03 (três), poderão 

participar da etapa de oferta de lances.  

 

8.8. Na etapa de oferta de lances será concedida às empresas licitantes 

classificadas a oportunidade para a nova disputa, por meio de lances verbais e 

sucessivos, de valores distintos e decrescentes.  

 

8.9. O Pregoeiro convidará individualmente as empresas licitantes classificadas, de 

forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.  

 

8.10. Durante a sessão pública o Pregoeiro poderá estabelecer regras e prazos 

razoáveis para o bom andamento do procedimento licitatório. 

 

8.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, 

implicará na exclusão da empresa licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das 

propostas. 

  

8.12. Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-

se a proponente desistente às penalidades previstas em Lei e neste Edital. 

 

8.13. Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será 

encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério 

de menor preço. 

 

8.14. Verificando o Pregoeiro que os preços apresentados não são compatíveis com 

os atuais praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, 

poderá negociar o preço com a empresa licitante vencedora, buscando a proposta 

mais vantajosa para a CMA. 
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8.15. Nas mesmas situações expostas no item acima, o Pregoeiro poderá decidir, 

justificadamente, pela suspensão do Pregão, para melhor avaliação das regras 

edilícias e aspectos pertinentes ao preço cotado, podendo também optar pela 

repetição do procedimento. 

  

8.16. Sendo aceito a proposta será aberto o ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO.   

  

9) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

a. Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá 

apresentar os documentos abaixo relacionados. 

b. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original 

ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório 

competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na 

data fixada para sua apresentação.   

c. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 

respectivos originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio 

para autenticação, quando da etapa do CREDENCIAMENTO.  

 

9.1) HABILITAÇÃO JURÍDICA 

  

a. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

e suas alterações (ou última alteração consolidada), em se tratando de 

sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do 

documento de eleição de seus administradores;  

c. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício;  
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d. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País.  

  

9.2) DA REGULARIDADE FISCAL  

 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

b. Prova de regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União – Certidão 

Conjunta PGFN e RFB.  

c. Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a 

empresa;  

d. Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a 

empresa;  

e. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  

f. Prova de regularidade com a Seguridade Social – INSS;  

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa;  

 

9.2.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de 

habilitação deverão conter o nome da licitante e, preferencialmente, o número do 

CNPJ e endereço respectivo, observando que: 

 

a. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz;  

b. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial;  

c. Se a licitante for a matriz e a executora do contrato for a filial, a 

documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, 

simultaneamente;  

d. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos, somente em nome da matriz;  
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9.2.2.Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a 

empresa matriz quanto as filiais (INSS e PGFM/RFB).  

  

9.2.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio durante a análise dos documentos de 

habilitação procederão a validação das certidões negativas/positivas apresentadas 

no site dos órgãos oficiais (RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PREVIDENCIA SOCIAL, 

SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO). 

  

9.2.4. Os documentos que não possuam prazo de vigência estabelecido pelo órgão 

expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriormente 

à data de abertura do Pregão.  

 

9.2.5. 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 certame, prorrogável 

por igual período, a critério da administração pública, para regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme disposto 

na Lei Complementar 147/2014, art. 43º § 1º. 

 

9.3) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

9.3.1. Apresentação de atestado de capacidade técnica em nome da empresa 

licitante, fornecido por empresa, órgãos ou entidades da Administração Pública, que 

comprove a aptidão para o fornecimento compatível com as características 

indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 1. 

   

9.3.2. O atestado deve ser emitido em papel timbrado da empresa contratante, 

assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os 

dados da empresa contratada. 
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9.3.3. A Câmara Municipal de Anchieta poderá promover diligências para averiguar 

a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso 

julgue necessário, estando sujeita à inabilitação, a licitante que apresentar 

documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, 

além de incorrer nas sanções previstas na Lei n° 8.666/1993. 

 

9.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA  

  

9.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, 

anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.  

  

9.5. DECLARAÇÕES FIRMADA NOS ANEXOS  

  

9.5.1. A ausência de qualquer das declarações dos anexos contidos neste Edital 

importará em imediata inabilitação do licitante.  

  

10) DOS RECURSOS 

  

10.1. Declarada a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata 

e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 

(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para em 03 (três) dias apresentarem contrarrazões, que 

começarão a correr do término do prazo concedido a recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

  

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, nos termos do art. 

4º, XVIII da Lei 10.520/2002, importará na decadência desse direito.  
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10.3. Os recursos e as contrarrazões deverão ser impressos, contendo a razão 

social, o CNPJ, o endereço, o telefone e o e-mail da empresa licitante, estar 

rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado. 

  

10.4. Os recursos e as contrarrazões devem ser dirigidos ao Pregoeiro e 

protocolizados no Setor de Protocolo da CMA.  

 

10.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pela empresa licitante. 

 

10.6. As intenções recursais relativas a recursos não admitidos e recursos 

rejeitados pelo Pregoeiro deverão ser dirigidas ao Diretor da CMA, através de 

protocolo, nos mesmos moldes do item 3. 

  

10.7. O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

  

11) ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

  

11.1. Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro 

das empresas licitantes credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, 

conforme a ordem de classificação, da análise dos documentos de habilitação, dos 

recursos interpostos, além de outros fatos pertinentes.  

 

11.2 A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando 

houver manifestação de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a 

autoridade superior da Câmara Municipal de Anchieta/ES.   

 

11.3 A Homologação do Pregão cabe a autoridade superior da Câmara Municipal 

de Anchieta/ES.   
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12) ORIENTAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS   

 

12.1. As informações relativas a forma e as especificações do fornecimento do 

produto, estão descritas no TERMO DE REFERENCIA – ANEXO 1.   

  

13) DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

  

13.1. O(s) pagamento(s) será(ão) realizados mediante a apresentação à CMA dos 

documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o 

recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem 

como os documentos de regularidade fiscal exigidos para habilitação no 

procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão 

encaminhados para processamento e pagamento.  

 

13.2. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) 

mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido 

que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova 

fatura, devidamente corrigida.  

 

13.3. A contratada arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou 

indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, 

recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, 

despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação dos 

serviços objeto deste edital.  

 

13.4. Demais informações referentes à prazos de entrega, critérios para 

recebimento e   prazos de pagamentos estão descritos no TERMO DE 

REFERENCIA – ANEXO 1.  
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14) DO CONTRATO 

  

14.1. A efetivação do contrato dar-se-á através de termo próprio a ser assinado com 

a empresa vencedora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a homologação 

do certame pela autoridade competente. 

 

14.2. O não cumprimento de quaisquer obrigações contratuais ou legais sujeitará o 

contratado às penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e 10.520/02, como também 

as determinadas no contrato.  

 

14.3. A aplicação de multa não impede a resolução do contrato a ser firmado.  

 

14.4. A prestação do serviço deverá ser efetuada rigorosamente dentro das 

especificações estabelecidas na proposta vencedora e no respectivo contrato. A 

não observância dessa condição poderá implicar a não aceitação dos mesmos, sem 

que caiba ao contratado inadimplente qualquer tipo de direito ou reclamação, não 

se responsabilizando a Câmara Municipal de Anchieta por qualquer indenização. 

  

14.5. É facultado à Câmara Municipal de Anchieta-ES, quando a empresa 

convocada não assinar o termo de Contrato no prazo e condições estabelecidas, 

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 atualizados em conformidade com o ato convocatório, ou revogar 

a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 

8.666/93. 

  

14.6. A fiscalização do(s) contrato(s) oriundos deste Pregão será(ão) de 

responsabilidade de servidor indicado pela Presidência.  
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15) SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

15.1. A empresa adjudicada deverá observar rigorosamente as condições 

estabelecidas para o fornecimento do objeto contratado, sujeitando-se às 

penalidades constantes no art. 7° da Lei N° 10.520/02 e nos artigos 86 e 87 da Lei 

n° 8.666/93 e suas alterações, conforme disposto:  

  

a) Advertência;  

b) Multa de 1% (um por cento) ao dia, limitado a 15 % (quinze por cento), incidente 

sobre o valor da proposta apresentada, nos casos de: descumprimento do prazo 

estipulado no Edital para a retirada da Ordem de Fornecimento, atraso quanto ao 

prazo de entrega ou pela recusa em entregar o objeto do TERMO DE 

REFERENCIA, calculada pela formula:   

 

M = 0,01 X C X D  

M = valor da multa;  

C = valor da obrigação;  

D = número de dias em atraso 

  

c) O valor das multas aplicadas poderá ser pago diretamente pela CONTRATADA 

ou ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE 

ou, quando for o caso, da caução prestada e se necessária cobrança judicial.  

d) Suspenção temporária de participação em licitação e impedimento do direito de 

licitar com a Administração Pública por um período de até 02 (dois) anos, no caso 

de apresentação de declaração, documento ou produto falso;  

e) A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de 

impedimento de licitar ou contratar.  

f) Caso a CONTRATADA, se recuse a receber a Ordem de Fornecimento, a 

fornecer os produtos objeto desta licitação, a atender o disposto no TERMO DE 

REFERÊNCIA, aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei 10.520/2002, 
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devendo os licitantes remanescentes serem convocados na ordem de classificação 

de suas propostas na etapa de lances;  

g) As sanções administrativas somente serão aplicadas pela CMA após a devida 

notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

h) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso 

de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação 

e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de 

entrega das razões da defesa;  

i) O prazo para apresentação da defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo 

estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993.  

  

16) DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO  

 

16.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público e 

será anulada por ilegalidade, através de parecer escrito e devidamente 

fundamentado, sem que caiba ao licitante o direito à indenização.  

 

17) DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

17.1. As responsabilidades das partes contratante e contratada, constam na minuta 

que integra o TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 1 e Minuta de Contrato - ANEXO 

6 deste edital.  

  

18) DISPOSIÇÕES FINAIS 

   

18.1. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, efetuar 

diligencias a esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada às 

empresas licitantes a juntada posterior de informações, ou documentos que 

deveriam ter sido apresentados para fins de credenciamento, classificação e 

habilitação. 



 

Rua Nancy Ramos Rosa, 95 - Portal de Anchieta | CEP: 29.230-000 | Anchieta/ES | Telefone: (28) 3536-0300 

 

18.2. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, solicitar 

informações complementares. 

  

18.3. É facultado ao Pregoeiro solicitar a contribuição de servidores da CMA para 

subsidiar a análise técnica de qualquer objeto licitado. 

  

18.4. O Pregoeiro resolverá os casos omissos do Edital com base no ordenamento 

jurídico vigente e nos princípios de Direito Público. 

 

18.5. A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo 

responsabilização na esfera civil, penal e administrativa pela prática de atos 

fraudulentos.  

 

18.6. Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as 

condições estabelecidas no presente edital e seus anexos. 

 

18.7. O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor 

a fim de almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

18.8. O proponente é responsável pelas informações e documentações 

apresentadas, sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de 

quaisquer dados ou documentos falsos.  

 

18.9. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se 

porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as 

disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.  

 

18.10. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte: 
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ANEXO 01 – Termo de Referência;  

ANEXO 02 – Termo de Credenciamento;  

ANEXO 03 - Declaração de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte 

(EPP);  

ANEXO 04 – Modelo de Declaração de Atendimento às Exigências Habilitatórias;  

ANEXO 05 – Modelo de Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, Art. 7º, da 

Constituição Federal, Modelo de Declaração de Superveniência, Modelo de 

Declaração de Inexistência de Débito com o Município de Anchieta, Modelo de 

Declaração de Idoneidade.  

ANEXO 06 – Minuta de Contrato. 

 

 

Anchieta 30 de maio de 2018 

 

 

Leonardo Nogueira Camillo 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO 01 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada na execução de Serviços de manutenção 

corretiva, preventiva e evolutiva, sob demanda, no sistema de 

vídeomonitoramento existente na Câmara Municipal de Anchieta (CMA).  

 

2. DO OBJETIVO 

2.1 A crescente preocupação com segurança faz com que as organizações invistam em 

sistemas eletrônicos de segurança, desta forma, devido a eficiência e eficácia 

juntamente com a usabilidade e a funcionalidade desses sistemas as organizações 

criam dependência ou necessidade deles para a execução das atividades 

relacionadas à esta área. Um desses sistemas é o sistema de vídeomonitoramento. 

Assim, esta contratação objetiva manter o sistema de vídeomonitoramento instalado 

na CMA em condições de uso, permitindo assim que o mesmo desempenhe 

plenamente seu papel enquanto sistema de segurança, bem como permitir que o 

videomonitoramento seja adequado às novas exigências da CMA (processo 

3535/2017 e processo 3697/2017) 

  

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1 O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o 

Ministério Público do Estado do Espirito Santo e a Câmara Municipal de Anchieta 

(CMA), no dia 13 de abril de 2016, em sua Clausula Sexta estabelece que:   

 

A COMPROMISSÁRIA providenciará a instalação de câmera (s) de 

monitoramento e gravação de imagens no(s) mesmo(s) local(is) a ser 

instalado(s) o(s) aparelho(s) de leitura das impressões digitais, bem como 

junto à entrada principal do prédio da Câmara Municipal de Anchieta. 
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3.2 Assim, para manter esse sistema em pleno funcionamento atendendo o TAC é 

necessário a contratação de uma empresa especializada na execução de serviços de 

manutenção corretiva (corrigir falhas e defeitos) e preventiva (evitar falhas e defeitos) 

no sistema de vídeomonitoramento, pois, a CMA não dispõe de ferramentas 

apropriadas ou técnicos qualificados para prestar suporte no sistema de 

videomonitoramento que se encontra instalado na CMA. 

3.3 A necessidade da contratação de uma empresa de manutenção corretiva, preventiva 

no sistema de vídeomonitoramento se expande além da exigência legal (TAC), pois o 

sistema de vídeomonitoramento tem como principal objetivo possibilitar o 

monitoramento de vários locais em um único ponto, centralizando o gerenciamento e 

facilitando a tomada de decisões, auxiliando a guarda patrimonial no controle das 

dependências da CMA, proporcionando mais segurança aos servidores e ao público 

em geral. 

3.4  O sistema de videomonitoramento é utilizado com a finalidade de inibir assaltos, 

furtos e registrar fatos ocorridos. Também é utilizado para controlar e visualizar o 

perímetro de toda a CMA de forma a proporcionar uma maior segurança. 

3.5  A contratação de uma empresa de manutenção corretiva e preventiva no sistema de 

vídeomonitoramento possibilitará o pleno funcionamento do monitoramento em todos 

os pontos de acessos ao prédio da CMA, salas, corredores, áreas externas do edifício 

da CMA e em especial áreas sensíveis que demandam maior atenção 

(estacionamentos, recepção e o plenário) o que inegavelmente contribui para a 

elevação da segurança nas dependências da CMA. 

3.6 Logo a contratação de uma empresa de manutenção corretiva e preventiva no sistema 

de vídeomonitoramento visa proporcionar uma maior segurança das autoridades, 

servidores, terceirizados, colaboradores e do público em geral que circulam pela 

instituição, assim como de documentos, equipamentos, mobiliários e materiais 

diversos, necessários à administração e ao bom funcionamento da instituição, 

coibindo ações do tipo invasão, acessos indevidos e furtos, registrando todos os fatos 

ocorridos. 

3.7 Nessa linha, corrobora para mostrar que a solução de contratação de uma empresa 

de manutenção corretiva e preventiva no sistema de vídeomonitoramento possui 
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natureza ótima frente a exigências de monitoramento e gravação, e o fato de que, no 

ano de 2014, a CMA enfrentava alguns problemas (processo 690/2014, 846/2014, 

1217/2014, 1348/2014) em seu sistema de vídeomonitoramento e após a contratação 

de uma empresa para serviços de manutenção (preventiva e corretiva) no sistema de 

vídeomonitoramento (processo 612/2014) os problemas foram resolvidos. Segundo a 

pesquisa de satisfação (pagina 408 a 451) do processo 612/2014, os trabalhos 

desempenhados pela empresa contratada tornaram, naquela época, o sistema de 

vídeomonitoramento extremamente disponível e estável. Além disso, os resultados da 

contratação do processo 990/2016 (pregão presencial nº 03/2017) mostraram que 

contratos dessa natureza atende cabalmente (3697/17, pag. 04) às necessidades da 

CMA. 

3.8  Diante desses fatos a contratação de uma empresa de manutenção corretiva e 

preventiva no sistema de vídeomonitoramento terá um efeito extremamente benéfico: 

o pleno funcionamento e sem risco de paralisações de longo e medio prazo do sistema 

de vídeomonitoramento, garantindo assim, a rotina de geração e gravação de 

imagens, o que, sem sombra de dúvidas, acarreta ganhos para a administração 

pública, pois promove uma maior segurança nas dependências da CMA. 

3.9 O sistema de videomonitoramento da CMA foi implementado no ano de 2012. Assim, 

de acordo com a pesquisa de satisfação do processo 612/2014 (pagina 408 a 451), 

bem como, o processo 3535/2017 e o processo (3697/17, pag. 09) o sistema precisa 

ser evoluído, pois, em alguns aspectos atende de modo insatisfatório as necessidades 

da CMA. Desta forma, existe a necessidade da contratação de uma empresa de 

manutenção evolutiva no sistema de vídeomonitoramento para que seja feita 

modificações e adições de funcionalidades no sistema de modo que ele possa atender 

satisfatoriamente as necessidades da CMA. 

3.10 Após estudo do Setor de Tecnologia da Informação (processo 3535/2017), a 

tecnologia necessária para prover a solução de segurança moderna e eficiente para 

atender de modo satisfatório às necessidades da CMA é o Videomonitoramento IP 

(CFTV IP). O vídeo monitoramento IP possui requisitos de qualidade de imagem muito 

elevados, interoperabilidade e escalabilidade do sistema, possibilitando ainda a 

utilização de recursos de monitoramento analítico, como cercas virtuais, identificação 



 

Rua Nancy Ramos Rosa, 95 - Portal de Anchieta | CEP: 29.230-000 | Anchieta/ES | Telefone: (28) 3536-0300 

de padrões, bem como permitir futuras integrações com sistemas de controle de 

acesso, agregando inteligência a solução de monitoramento, além de aproveitar parte 

da infraestrutura de cabeamento estruturado e recursos de TI já existentes no prédio 

da CMA.  

3.11 Sendo assim, com a manutenção evolutiva espera-se, atender satisfatoriamente às 

necessidades da CMA com destaque em especial: 

a) Melhoria significativa na qualidade das imagens geradas, melhorando a 

vigilância e consequente proteção das pessoas, áreas e patrimônio nas 

dependências da CMA;  

b) Possibilidade de visualização das imagens captadas pelas câmeras em 

tempo real, com qualidade e nitidez que permitam a geração de provas 

e esclarecimento dos contratempos ocorridos;  

c) Garantia na geração e armazenamento das imagens;  

d) Controle da movimentação interna e externa;  

e) Robustez e agilidade na recuperação de eventos ocorridos; 

f) Maior cobertura da área externa, incluindo os estacionamentos; 

g) Efetiva cobertura de todas as áreas de circulação de pessoas nas 

áreas internas e externas; e 

h) Controle de acesso, trânsito e localização de pessoas em todas as 

dependências de pessoas em locais não permitidos e/ou de acesso 

restrito. 

3.12 Assim, a manutenção evolutiva no sistema de vídeomonitoramento fará, do sistema 

de vídeomonitoramento, um sistema adequado, frente às necessidades atuais da 

CMA (processo 3535/2017) 

3.13 Diante de toda conjuntura exposta justifica-se a contratação de uma empresa 

especializada para prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva e evolutiva, 

sob demanda, no sistema de vídeomonitoramento, pois esta contratação tornará as 

atividades relacionadas ao sistema de vídeomonitoramento muito mais eficiente e 

eficaz, o que sem dúvidas se desdobra em ganhos para a administração pública. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DOS SERVIÇOS E DA FORMA DE EXECUÇÃO 

4.1 Especificações e a estimativa do serviço a ser prestado encontra-se detalhada no 

Anexo 1-A.  

 

5. DO FORNECIMENTO /DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1 O serviço deverá ser prestado na sede da Câmara Municipal de Anchieta situada na 

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta/ES - CEP 29.230-000. 

5.2 O licitante poderá realizar visita técnica para que conheça e avalie eventuais 

dificuldades relativas à manutenção corretiva, preventiva e evolutiva no sistema 

de vídeomonitoramento da CMA. 

5.3 A realização de visita técnica não é obrigatória, entretanto, posteriormente não 

serão aceitas pela CONTRATANTE reivindicações referentes a relativas a 

manutenção corretiva, preventiva e evolutiva no sistema de videomonitoramento 

da CMA. 

5.4 Caso seja de interesse do proponente, a visita técnica deverá ser agendada com 

antecedência mínima de 3 (três) dias uteis do certame, através do e-mail: 

ti@camaraanchieta.es.gov.br. 

 

6. DA GARANTIA PELO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

6.1 A garantia será de pelo menos 3(três) meses para o serviço prestado a contar da data 

da assinatura da RAT (relatório de atendimento técnico). 

6.2 No caso especifico de cabeamento estruturado para o sistema de videomonitoramento 

a garantia será de pelo menos 1 (um) ano, a contar da data da assinatura da RAT 

(relatório de atendimento técnico). 

 

7. DO PRAZO  

7.1 O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do 

resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) meses. 

7.2 A prorrogação poderá ser admitida nos termos do artigo 57, da lei Federal nº 8.666/93, 

mediante prévia justificativa e autorização da autoridade competente, devendo ser 

precedida, ainda, de manifestação da Procuradoria da Câmara Municipal de Anchieta. 
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7.3 Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93, a 

duração do contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, limitada a 60 

(sessenta) meses, desde que cumpridas as formalidades necessárias indicadas e 

demonstrado, nos autos, que a medida importará em obtenção de preços e condições 

mais vantajosas para a Administração. 

7.4 A contratada deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos  ou 

supressões que se fizerem necessárias nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor atualizado do contrato. 

7.5 A contratada deverá estar preparada para iniciar a operação no prazo de 7 (sete) dias 

corridos da data de assinatura do contrato. 

 

8. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

8.1 A execução dos serviços será acompanhada (presencialmente durante a execução 

dos trabalhos da contratada e por intermédio da RAT) pelo fiscal do contrato e por um 

servidor lotado no setor de tecnologia da informação (STI). 

8.2 A fiscalização do contrato será realizada por servidor designado por ato oficial da 

Presidência da Câmara Municipal de Anchieta. 

8.3 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas deverão estar obrigatoriamente 

acompanhadas de relatório técnico de execução (RTE) e as certidões negativas 

necessárias ao pagamento. 

8.4 O Fiscal do contrato deverá verificar a consistência da RAT, garantindo que os registro 

da RAT correspondam exatamente ao que foi executado pela contratada, essa 

verificação de consistência será validada pela assinatura do fiscal na RAT. 

8.5 O Fiscal do contrato obrigatoriamente deverá confrontar o Relatório Técnico de 

Execução (RTE) com o Relatório de Atendimento Técnico (RAT), buscando verificar 

se o RTE está em um estado consistente. 

8.6 As Notas Fiscais/Faturas que foram apresentadas com erro ou estiverem em 

desacordo com o relatório de atendimento técnico (RAT) ou ainda apresentarem 

quaisquer inconsistências serão devolvidas ao CONTRATADO para retificação e 

reapresentação, acrescendo-se o prazo de vencimento os dias que passarem entre a 

data da devolução e a da reapresentação. 
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8.7 Todo e qualquer pesquisa de satisfação do sistema de videomonitoramento deverá 

abranger a guarda patrimonial, que é o principal usuário desse sistema. 

8.8 A cada 40(quarenta) horas de manutenção (preventiva ou corretiva ou evolutiva) o 

fiscal deverá efetuar uma pesquisa de satisfação com o intento de aferir as melhorias 

que as manutenções no sistema de vídeomonitoramento proporcionaram e quais os 

pontos que ainda necessitam de intervenções para atender a demandas dos usuários 

do sistema de vídeomonitoramento. Uma cópia dessa pesquisa deverá ser enviada a 

STI e outra ao Núcleo de Contrações. 

8.9 O fiscal sempre que solicitado pela STI deverá fornecer informações sobre a RAT e a 

RTE, bem como, detalhes sobre o andamento do contrato e da nota fiscal. 

 

9. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

9.1 Caberá a responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento da execução dos 

serviços, o servidor designado por ato oficial da Presidência da CMA. Com 

competência necessária para promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto 

contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e 

entregas, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

CONTRATADA por escrito as advertências e as ocorrências de quaisquer fatos que, 

a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

10.1 Possuir qualificação técnica comprovada com Atestado Capacidade Técnica emitida 

por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove a aptidão da 

LICITANTE para desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação. 

10.2 Executar o objeto ajustado, por intermédio exclusivo de integrantes do seu quadro 

de pessoal.  

10.3 Apresentar seus profissionais devidamente uniformizados e/ou identificados, 

levando-se em consideração as restrições internas quanto ao uso de determinadas 

vestimentas, como calções, shorts ou bermudas(Portaria 17/2015). 

10.4 Acatar os dispositivos normativos internos do contratante. 

10.5 Responsabilizar-se, perante o contratante e/ou terceiros, por danos ou prejuízos 
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causados durante a execução do objeto, por dolo ou culpa de seus profissionais; 

10.6 Responsabilizar-se, perante o contratante e/ou terceiros, pela cobertura os riscos de 

acidentes de trabalho de seus profissionais, prepostos ou contratados, por todos os 

ônus, encargos, perdas e/ou danos porventura resultantes da execução do objeto. 

10.7 Responsabilizar-se pela regular quitação de taxas de licenças para execução dos 

serviços, dependentes de quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou municipais. 

10.8 Responsabilizar-se pelos eventuais danos, dolosos ou culposos, ocasionados pelo 

uso da permissão de acesso às dependências do contratante, assegurados os direitos 

ao contraditório e a ampla defesa. 

10.9 Manter durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

10.10 Não subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto demandado, 

exceto nos serviços que demandarem fusão de fibra ótica. Neste caso de 

subcontratação, toda e qualquer responsabilidade, permanece com a 

contratada. 

10.11 Responsabilizar-se pela regular quitação de todos os encargos previdenciários, 

trabalhistas, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do contrato, apresentados 

quando solicitado pela área fiscalizadora, documentação que comprove o seu correto 

e tempestivo pagamento. 

10.12 Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência, 

incluindo aquelas contidas no Anexo 1-A. 

10.13 Executar os serviços dentro dos prazos ajustados, cumprindo os horários 

estabelecidos para atendimento, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos 

advindos de sua inobservância. 

10.14 Observar e executar os serviços de acordo com as especificações do Anexo 1-A.  

10.15 Manter, por seus representantes ou prepostos, sigilo quanto aos trabalhos 

executados e elementos utilizados. 

10.16 No ato de entrega da nota fiscal/fatura para pagamento fornecer juntamente os 

seguintes documentos: 

10.16.1 Relatório técnico de execução (RTE); 

10.16.2 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
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10.16.3 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e 

à Dívida Ativa da União; 

10.16.4 Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública 

Estadual 

10.16.5 Certificado de Regularidade do FGTS  CRF; e 

10.16.6 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais. 

10.17 Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, conforme este termo de referência e seus anexos. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

11.1 Disponibilizar à contratada, quando solicitado, toda a documentação e informações 

inerentes ao correto fornecimento do objeto contratado.  

11.2 Pagar regularmente à contratada o preço estabelecido no contrato, se preenchidos 

os requisitos técnicos e legais. 

11.3 Coordenar, através da área fiscalizadora do contrato, a execução do objeto pela 

contratada, efetuando os registros das ocorrências constatadas. 

11.4 Notificar a contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em 

função da execução do objeto. 

11.5 Informar à contratada, previamente, qualquer alteração nos horários e dias de 

cumprimento das tarefas. 

11.6 Assegurar o acesso dos profissionais da contratada, quando devidamente 

uniformizados e identificados, aos locais em que devem executar as tarefas. 

11.7 Indicar ou designar servidor com competência necessária para promover o 

acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos 

e qualitativos, prazos de vigência e entregas. 

 

12. DA PROPOSTA DE PREÇO 

12.1.1 A Proposta de Preço, conforme modelo fornecido no Anexo 1-B, deverão conter 

obrigatoriamente os preços para os Serviços de Manutenção em Equipamentos e 

Suporte Técnico indicados no item 4 deste Termo de Referência. 

12.1.2 Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos que se fizerem 
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necessárias à perfeita execução do objeto desta contratação. 

 

13. DAS PENALIDADES 

13.1 A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 

prestação dos serviços, sujeitando-se às penalidades constantes na Lei 10.520/2002 

e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

14. DA FORMA DE PAGAMENTO 

14.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência serão recebidos e atestados pelo 

fiscal do contrato designado para fiscalizar e acompanhar a respectiva contratação. 

14.2 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, por meio de depósito 

bancário em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições 

estabelecidas para a contratação. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Na proposta de preços devem estar incluídas todas as despesas e custos, como 

transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas 

relacionadas com o objeto da licitação. 

 

16. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Fabiano Oliveira Rovetta 

Patrik Lima Pereira 

 

Em 04 de Janeiro 2018 

 

____________________________ 

FABIANO OLIVEIRA ROVETTA 

Seção de Sistema de Informação 

_______________________________ 

PATRIK LIMA PEREIRA  

Seção de Suporte Técnico em Informática 
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ANEXO 1-A 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA) NO 

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO  

 

1. OBJETO  

1.1 Contratação de empresa especializada na execução de Serviços de manutenção 

corretiva, preventiva e evolutiva, sob demanda, no sistema de 

vídeomonitoramento existente na Câmara Municipal de Anchieta (CMA). 

 

2. MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVA E EVOLUTIVA 

2.1 A prestação de serviços de manutenção caracterizar-se-á segundo os seguintes 

critérios:  

2.1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA: será realizada em serviço plenamente 

funcional, mas que eventualmente seja foco de recomendação de ajustes por parte 

do fabricante ou parte de um plano de manutenção preventiva pré-concebido ou 

agendado pela Setor de Tecnologia da Informação (STI). Nessa linha a manutenção 

preventiva compreende, genericamente, a verificação do funcionamento básico das 

partes mecânicas, elétricas e eletrônicas, limpeza e lubrificação (caso necessário), 

ajustes, regulagens, eliminação de eventuais defeitos, reparos, testes, substituição de 

peças defeituosas, tal manutenção obrigatoriamente devera obedecer aos preceitos e 

recomendações constante nos manuais e normas técnicas emitidas pelo fabricante 

dos equipamentos, além das melhores práticas. Sempre será de característica NÃO 

EMERGENCIAL. 

2.1.2 A MANUTENÇÃO CORRETIVA será caracterizada pela intervenção de 

profissional da contratada para o reestabelecimento de funcionalidades normais do 

serviço de vídeomonitoramento que apresentem falha ou mesmo interrupção em seu 

funcionamento.  Será de características EMERGENCIAL. 

MANUTENÇÃO EVOLUTIVA: será caracterizada pela prestação de serviços que 

visem nova configuração ou adição de recursos e/ou funcionalidades ao sistema de 

vídeomonitoramento, os chamados de manutenção evolutiva sempre terão a 

característica de NÃO EMERGENCIAL. Quase que na totalidade dos casos a 
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manutenção evolutiva será baseada na tecnologia de vídeomonitoramento IP, 

segue abaixo a descrição de algumas atividades da manutenção evolutiva no que 

permeia a tecnologia de videomonitoramento IP: 

a) Esta manutenção propõe a instalação de um sistema de 

Videomonitoramento para o edifício da CMA e o Plenário. 

Este sistema operará sobre rede Ethernet, utilizando 

protocolo TCP/IP para tráfego de dados. O objetivo do 

sistema é o monitoramento constante de todos os pontos 

de acessos ao prédio, corredores, estacionamentos e 

áreas adjacentes; 

b)  As câmeras serão do tipo IP e terão alimentação elétrica 

provida pelo próprio cabo UTP, utilizando tecnologia PoE 

(Power over Ethernet); 

c)  O cabeamento UTP (CAT6) utilizado para conexão e 

alimentação elétrica das câmeras será abrigado em rede 

de eletrocalhas OU perfilados OU eletrodutos, fixados por 

meio de abraçadeiras ou suportes; 

d)  A troca de tráfego de dados da rede, bem como a 

alimentação elétrica das câmeras, será realizada por 

equipamento do tipo switch, com recurso PoE em todas as 

portas. A interconexão, entre cabeamento horizontal e 

switch, será realizada por intermédio de patch panels, 

ambos abrigados em rack’s; 

e)  As imagens geradas pelas câmeras serão armazenadas 

em NVR e no Gravador Digital de Vídeo Tríbrido HDCVI 

3132 M da fabricante Intelbras adquiridos no pregão 

presencial nº 02/2017, também abrigados em rack, e 

conectado à rede ethernet local; 

f) Poderá ser utilizado todos os recursos lógicos e físicos que 

o Gravador Digital de Vídeo Tríbrido HDCVI 3132 M da 

fabricante Intelbras (pregão presencial nº 02/2017); permite 
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ao interagir com o ecossistema que se encontra instalados 

na CMA; 

g) Poderá ser utilizado todo e qualquer hardware, câmera, 

cabo, configuração, dispositivo ou equipamento compatível 

com o Gravador Digital de Vídeo Tríbrido HDCVI 3132 M 

da fabricante Intelbras (pregão presencial nº 02/2017); 

h) Atividades de levantamento se essa for requerida para a 

manutenção preventivas; 

i) Atividades de consultoria se essa for requerida para a 

manutenção preventivas; e 

j) Atividades de documentação se essa for requerida para a 

manutenção preventiva. 

 

3. FORMA DE EXECUÇÃO  

3.1 A prestação dos serviços de manutenção será autorizada por meio de contrato.  

3.2 Os serviços prestados através deste contrato serão faturados pelo contratado 

somente tendo como base o quantitativo de horas efetivamente consumidas pelo 

contratante. Essas horas poderão ser usadas em atendimentos presenciais 

prestados em horário comercial do contratante (7h às 18h) as quais serão 

demandadas através de Solicitações de Atendimento (SA) específicas geradas 

segundo a conveniência do contratante. Os serviços serão cobrados por hora e serão 

deduzidos do número total de horas contratadas. 

3.3 Será faturado pelo licitante vencedor e pago pelo contratante somente o quantitativo 

de horas efetivamente consumidas pelos atendimentos durante o mês de referência.  

3.4 As Solicitações de Atendimento (SA) serão reguladas segundo as regras abaixo: 

3.5 Níveis de Serviço: para efeito da prestação a contratante considerará os seguintes 

níveis de serviço: 

TIPO TEMPO DE CONSIDERAÇÕES 
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ATENDIMENTO1 

EMERGENCIAL 

MAXIMO DE 36 HORAS 

CORRIDAS A PARTIR 

DO 

REGISTRO DA 

SOLICITAÇÃO 

DE ATENDIMENTO 

Um serviço será considerado 

emergencial quando algum fator 

acarretar paralisação de serviços que 

compõem o sistema de 

vídeomonitoramento ou mesmo quando 

a equipe do contratante detectar falha, 

problema iminente ou necessidade 

imediata de suporte relativos qualquer 

um de seus serviços ou elemento que 

compõem o vídeomonitoramento 

NÃO 

EMERGENCIAL 

MAXIMO DE 144 

HORAS 

CORRIDAS A PARTIR 

DO 

REGISTRO DA 

SOLICITAÇÃO 

DE ATENDIMENTO 

Um serviço será considerado não 

emergencial quando sua execução não 

imediata não acarretar paralisações de 

serviços de vídeomonitoramento ou 

mesmo quando a equipe da Setor de 

Tecnologia da Informação (STI) o 

classificar como tal. 

 

 

3.6 Seguem demais especificações para a prestação eficiente e eficaz dos serviços 

contratados: 

3.6.1 No ato do registro da solicitação de atendimento, o contratante informará de qual tipo 

de serviço se trata (EMERGENCIAL ou NÃO EMERGENCIAL) e o tipo de manutenção 

(preventiva e/ou corretiva e/ou evolutiva), conforme avaliação da equipe técnica da 

Setor de Tecnologia da Informação (STI). 

3.6.2 Após o registro da solicitação de atendimento o fiscal do contrato deverá ser notificado 

da abertura da solicitação de atendimento. 

                                            
1 O tempo de atendimento é o tempo decorrido entre a emissão/registro da solicitação de o início do 
processo de solução do objeto da Solicitação de Atendimento. 
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3.6.3 Os serviços NÃO EMERGENCIAIS e EMERGENCIAS serão prestados em horário 

comercial do contratante (7h às 18h). 

3.6.4 Os serviços deverão ser prestados de maneira a estabelecer o funcionamento normal 

da infraestrutura e recursos de vídeomonitoramento do contratante no menor tempo 

possível, sendo a contratada obrigada a manter quantitativo de pessoas e recursos 

condizentes com a natureza do serviço demandado. 

3.6.5 Os prazos de atendimento poderão ser prorrogados por meio de justificativas escritas 

apresentadas pelo contratado ou quando estas revelarem a necessidade de dilatação 

do prazo, devendo sempre a alteração ser submetida à aprovação da equipe técnica 

da STI. 

3.6.6 Quaisquer que sejam o tipo de serviço (EMERGENCIAL ou NÃO EMERGENCIAL) o 

contratado deverá agendar com a equipe técnica da STI o horário de atendimento, 

que deverá ocorrer no horário comercial do contratante (7h às 18h). 

3.7 Métodos de solicitação e de prestação de serviços:  

3.7.1 As Solicitações de Atendimento serão reguladas segundo as regras abaixo:   

3.7.2 Somente servidores do Setor de Tecnologia da Informação podem abrir chamados 

(Solicitações de Atendimento); 

3.7.3 Os chamados deverão ser abertos pelas responsáveis da contratante no horário 

comercial (7h às 18h). 

3.7.4 Somente o chefe da sessão de suporte técnico em informática e/ou chefe da sessão 

de sistema de informação podem tomar qualquer decisão de natureza técnica no que 

diz respeito aos serviços de manutenção corretiva, preventiva e evolutiva, sob 

demanda, no sistema de vídeomonitoramento da CMA. 

3.7.5 Deverá ser possível a abertura de chamado técnico (Solicitações de Atendimento) via 

e-mail, telefone (fixo ou celular), sistema ou mesmo solicitação por escrito. 

3.7.6 O registro via ferramenta de e-mail será a principal forma de abertura de chamados 

(Solicitações de Atendimento) e de relacionamento técnico entre o contratante e a 

contratada, devendo a contratada gerenciar a troca de e-mails de forma a permitir o 

acompanhamento de todo o ciclo de atendimento. Alternativamente, a empresa 

atenderá os chamados pelos outros meios citados anteriormente. 
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3.7.7 A empresa contratada disponibilizará atendimento através de telefone (fixo e celular 

local), no horário comercial (7h às 18h), de forma a garantir atendimento segundo os 

níveis de serviços especificados. 

3.7.8 Quaisquer que sejam os meios usados para abertura de chamado técnico 

(Solicitações de Atendimento) a contratada é OBRIGADA a gerenciar a troca de 

informações entre contratante e contratada de forma a permitir o acompanhamento 

de todo o ciclo de atendimento. 

3.7.9 As solicitações de atendimento deverão ser classificadas de acordo com o 

estabelecido no Acordo de Nível de Serviço descrito acima, ou seja, EMERGENCIAIS 

ou NÃO EMERGENCIAIS. Os atributos mínimos de uma solicitação são a data/hora 

da solicitação, a classificação (emergencial/não emergencial), e a descrição do 

problema encontrado. 

3.7.10 Será admitida a remoção dos equipamentos de vídeomonitoramento para o 

laboratório da CONTRATADA, apenas com autorização por escrito da STI e com 

patrimônio. 

3.7.11 Os serviços ora especificados serão prestados de forma presencial, conforme 

estabelecido abaixo:  

3.7.11.1  O atendimento às solicitações será obrigatoriamente prestado de maneira 

presencial e o horário de atendimento será o comercial do contratante (7h às 

18h); 

3.7.11.2  Os serviços de suporte presencial serão prestados por meio de especialista 

em procedimentos alinhados ao escopo da solicitação correspondente; 

3.7.11.3 Ao final do serviço será apresentado um Relatório de Atendimento Técnico 

(RAT) pela contratada contendo escopo e prazo de realização do serviço, bem 

como, as ações tomadas para concluir o atendimento; 

3.7.11.4 O preenchimento da RAT contendo escopo e prazo de realização do serviço é 

de total responsabilidade da contratada. 

3.7.11.5 A RAT deve conter no mínimo as seguintes informações: 

a) Número de chamado (Solicitações de Atendimento); 

b) Data/hora do início do atendimento;  

c) Descrição da solicitação;   
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d) Descrição das atividades desempenhadas;   

e) Data/hora de encerramento do atendimento;   

f) A descrição da necessidade de aquisição de componentes para o 

sistema de vídeomonitoramento caso seja necessário a 

substituição de componentes existentes que se encontram 

defeituosos ou inconsistente; 

g) Assinatura do técnico da contratada responsável pela execução 

do chamado;   

h) Assinatura do fiscal do contrato; e 

i) Assinatura de um membro da equipe técnica da STI, validando a 

execução do chamado pelo técnico da contratada. 

 

3.7.11.5.1 O fiscal do contrato deverá garantir que todos os campos do “item 

3.7.1.11.5” sejam preenchidos sem rasuras ou informações inconsistentes. 

3.7.11.5.2 Se o conteúdo da RAT ocupar mais de uma folha, então todas as folhas 

que compõem a RAT deverão estar devidamente assinadas pelo técnico 

da contratada, pelo fiscal do contrato e por um membro da equipe técnica 

da STI. 

3.8 Método de controle dos serviços   

3.8.1 A contabilização das horas de serviço despendidas em chamados do tipo 

EMERGENCIAIS ou NÃO EMERGENCIAIS será regida segundo a tabela abaixo: 

TIPO 
HORA 

TRABALHADA 

HORA 

CONTABILIZADA 

Dias Uteis (07: 00-17:59) 1 1      

Dias Uteis (18:00 - 23:59) 1 1 

Sábados (07: 00 —23:59) 1 1 

Dias Uteis e Sábados (00:00 — 07:00), 

Domingos e Feriados 
1 1 
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3.8.2 A contratada deverá encaminhar ao contratante o Relatório Técnico de 

Execução (RTE) de serviços, devendo constar neste relatório no mínimo as seguintes 

informações:  

3.8.2.1 Número de chamado (Solicitações de Atendimento); 

3.8.2.2 Data/hora da solicitação;   

3.8.2.3 Nome do solicitante;  

3.8.2.4 Data/hora do início do atendimento;  

3.8.2.5 Descrição da solicitação;   

3.8.2.6 Descrição das atividades desempenhadas, de forma a permitir 

confronto entre o Atendimento Previsto e Atendimento Realizado;   

3.8.2.7 Data/hora de encerramento do atendimento;   

3.8.2.8 Total de horas utilizado por atendimento; 

3.8.2.9 Total de hora utilizado em todos atendimentos; e 

3.8.2.10 Quantidade efetiva de horas técnicas despendidas no 

atendimento. Este parâmetro será a base do faturamento dos 

serviços, devendo ser obtido a partir da diferença entre “Data/hora 

do início do atendimento” e “Data/hora de encerramento do 

atendimento”. Não deverão ser contabilizadas horas 

consumidas com: preenchimento de relatório, deslocamentos, 

almoço, lanche ou qualquer outro procedimento não 

relacionado diretamente aos serviços. 

3.8.2.11  Será de responsabilidade da contratada o efetivo controle 

da contabilização das horas técnicas (tabela imediatamente 

anterior). 

3.8.2.12 O relatório técnico de execução deverá ser 

encaminhado ao contratante quando do faturamento dos 

serviços, de forma a servir de referência para a fiscalização.  

3.8.3 Somente serão considerados válidos e passíveis de faturamento os serviços 

devidamente registrados no RTE e validados pelo Fiscal do Contrato.  

3.8.4 O valor a ser faturado será o correspondente ao somatório de “Quantidade 

efetiva de horas técnicas despendidas no atendimento” constante RTE. 
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3.8.5 Se o atendimento for finalizado dentro da 1ª(primeira) fração de hora, será 

considerada 1(uma) hora inteira.  

3.8.6 Para atendimentos presenciais indiferente ao horário de execução, não haverá 

diferenciação na contabilização de horas ou adição de fatores de deslocamento.   

 

4. DAS HORAS CONTRATADAS 

4.1. Será contratado para o período de vigência do contrato o total de 200 horas 

(homem/hora) para prestação de Serviços de manutenção corretiva, preventiva e 

evolutiva, sob demanda, no sistema de vídeomonitoramento. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS  

5.1 A composição de preços homem-hora será fixo independentemente da 

quantidade de profissionais envolvidos nos atendimentos ou do perfil 

profissional alocado para determinado atendimento. 

5.2 A empresa contratada deverá estar apta a prestar suporte às tecnologias de 

videomonitoramente HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e 1080p. 

5.3 A empresa contratada deverá estar apta a prestar suporte ao Gravador digital 

de vídeo Tríbrido HDCVI 3132 M da fabricante Intelbras, uma vez que este é o DVR 

existente na CMA (Pregão presencial n° 02/2017). 

5.4 A empresa contratada deverá estar apta a prestar suporte a vídeo 

monitoramento IP, incluindo a confecção de cabeamento estruturado (CAT5e, CAT6) 

e os recursos de videomonitoramento IP contido no Gravador digital de vídeo Tríbrido 

HDCVI 3132 M da fabricante Intelbras. 

5.5 Além de apresentar atestado de qualificação técnica comprovado com Atestado 

Capacidade Técnica emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado que 

comprove a aptidão da LICITANTE para desempenho de atividade pertinente com o 

objeto da licitação, o licitante deve apresentar também  Atestado(s) ou 

declaração(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, emitido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante 

prestou ou esteja prestando, satisfatoriamente, cada um dos seguintes  serviços 
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compatíveis com os requisitos da manutenção evolutiva deste termo de referência: 

fornecimento e instalação de sistema de videomonitoramento/CFTV IP, 

composto por no mínimo 5 câmeras e gravador de vídeo em rede e serviços de 

instalação de cabeamento lógico categoria CAT 5e ou superior. 

5.6 A contratada não poderá perfurar elementos estruturais (vigas, pilares, lajes, 

sapatas, etc....) para introduzir (passar) eletrodutos que irão conter os cabos de 

dados2, excetos no caso que existir um laudo de um Engenheiro Civil com seu 

respectivo CREA atestando que aquele furo não causará prejuízos estruturais aos 

edifícios da CMA. 

5.7 A contratada é proibida de utilizar eletrodutos da rede elétrica da CMA para 

passar cabos de dados. 

5.8 A contratada é proibida de introduzir eletrodutos que irão conter os cabos de 

dados em qualquer orifício que transpassem elementos estruturais (vigas, pilares, 

lajes, sapatas, etc....), excetos no caso que esse orifício for oriundo da própria 

construção e forem próprios para esse fim do prédio OU quando existir um laudo de 

um engenheiro civil com seu respectivo CREA atestando que aquela introdução não 

causara prejuízos estruturais aos edifícios da CMA. 

5.9 Nos casos em que for necessário a quebra de gesso do teto para passagem 

dos eletrodutos que irão conter os cabos de dados a contratada deverá descrever na 

RAT essa necessidade, mostrando os locais de intervenção e aguardar a autorização 

da CMA. Quando for dada a autorização para a quebra do gesso a contratada não é 

obrigada a prestar o serviço de “fechamento” dos buracos realizados no gesso, porem 

ela é obrigada a dar uma destinação adequada ao entulho gerado, bem como, deixar 

o ambiente limpo isento de poeiras e restos oriundo do processo de quebra do gesso. 

5.10 No(s) caso(s) em que for(em) necessário(s) furo(s) na(s) parede(s) para 

passagem dos eletrodutos que irão conter os cabos de dados ou conduletes, a 

contratada deverá descrever na RAT essa necessidade, mostrando os locais de 

intervenção e aguardar a autorização da CMA. 

                                            
2 Cabo de Dados neste Termo de Referência e seus anexos e referido como qualquer cabo com a finalidade 
específica de suportar o transporte de sinais de dados ou voz ou imagens. 
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5.11 Após o término das manutenções, a contratada deverá efetuar a limpeza do 

local da manutenção, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e 

demais consumíveis utilizados por ela. 

5.12 A contratada deve executar os serviços com rigorosa obediência às 

especificações constantes neste termo de referência e seus anexos, bem como a 

legislação e as normas técnicas vigentes.  

5.13 A contratada deverá prover a sua equipe técnica (funcionários) com todo o 

ferramental necessário para que seja efetuada a manutenção corretiva, preventiva e 

evolutiva nos termos deste termo de referência.  

5.14 A contratada deverá prover a sua equipe técnica (funcionários) com todo os 

equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos de Proteção Coletiva 

(EPCs) necessário à perfeita execução dos serviços. Sendo responsabilidade da 

contratada a fiscalização e o cumprimento deste item. 

5.15 A contratada deverá prover acompanhamento direto e contínuo de sua equipe 

de trabalho no local e fazer cumprir a determinação de uso obrigatório dos EPIs e 

EPCs, bem como às normas de segurança aplicáveis. Sendo de responsabilidade da 

contratada a fiscalização e o cumprimento deste item. 

5.16 Os materiais e equipamentos substituídos deverão ser entregues à CMA para 

fins de controle e baixa no sistema de patrimônio. 
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ANEXO 1-B 

MODELO DE PROPOSTA 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 

2. OBJETO:  Contratação de empresa especializada na execução de Serviços de 

manutenção corretiva, preventiva e evolutiva, sob demanda, no sistema de 

vídeomonitoramento existente na Câmara Municipal de Anchieta (CMA). 

 

3. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data da proposta. 

PROPOSTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 

ITEM 
IDENTIFICAÇÃO DO 

SERVIÇO 

QUANTITATIVO 

DE HORAS 
PREÇO POR HORA VALOR TOTAL 

01 

Homem/hora para 

prestação de Serviços 

de manutenção 

corretiva, preventiva e 

evolutiva, sob demanda, 

no sistema de 

vídeomonitoramento 

200     

 

4. Nos preços ofertados deverão estar previstos todos os custos que se fizerem 

necessárias à perfeita execução do objeto desta contratação. 

 

5. DADOS GERAIS DA EMPRESA: 

BANCO: 

CONTA CORRENTE: 

AGÊNCIA: 

NOME DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 

CARGO QUE OCUPA: 
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ESTADO CIVIL: 

R.G.: 

C.P.F.: 

NACIONALIDADE: 

 

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 02 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

(MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2018 

 

Através deste Termo de Credenciamento a empresa ______________ constitui 

como representante o Senhor(a) _______________, portador(a) do documento de 

identidade nº ______________ e inscrito(a) no CPF nº _______________, para 

participar da licitação acima referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar 

em seu nome, formular proposta comercial, assinar documentos, requerer vista de 

documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao 

certame.  

  

  

  

Anchieta, ___, de __________ de 2018  

  

  

  

(Nome do representante da empresa)  

(Nome da Empresa)  

(CNPJ da Empresa)  

  

  

Obs. 1. No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato 

social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para 

conceder a representação da empresa;  

 Obs. 2. O Termo de Credenciamento pode ser dispensado quando a empresa estiver 

representada na Sessão Pública por um de seus sócios.  
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ANEXO 03 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2018  

  

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________, por 

intermédio de seu representante legal senhor(a) ______________, portador(a) do 

documento de identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF nº 

______________, declara sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer 

dos impedimentos do § 4º do referido artigo.  

  

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 

para a regularização, estando ciente que, do contrário, haverá decadência do direito 

à contratação, como também sujeição às sanções previstas no  art. 81 da Lei nº 

8.666/1993.  

  

  

  

Anchieta, ___, de __________ de 2018  

  

  

  

(Nome do representante da empresa)  

(Nome da Empresa)  

(CNPJ da Empresa)  
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ANEXO 04 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 

(MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2018  

  

Declaro que a empresa ___________, inscrita no CNPJ sob o nº __________, cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de licitação acima 

referenciado, conforme o teor do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002, sob a pena de 

responsabilização nos termos da Lei.  

  

  

  

Anchieta, ___, de __________ de 2018  

  

  

  

(Nome do representante da empresa)  

(Nome da Empresa)  

(CNPJ da Empresa)  
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ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE FATOS IMPEDITIVOS, DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS PERANTE AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA 

(MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2018  

  

A empresa ________________________, sediada no endereço _______________, devidamente 

inscrita no CNPJ sob o nº_______________________________, declara sob as penalidades cabíveis 

que:  

  

1º) Atendemos ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, bem como, para os fins 

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não 

empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.  

  

Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes  (  ).  

Obs. em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

  

2º) Inexiste fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão em referência.  

  

3º) Inexiste débito perante o Município de Anchieta – ES.  

  

4º) Inexiste fatos que venham declarar inidônea pela Administração Pública Federal, Estadual ou 

Municipal, ou que esteja cumprindo a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento em contratar com Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, inclusive, com 

o Município de Anchieta- ES.  

  

  

Anchieta, ___, de __________ de 2018  

  

  

(Nome do representante da empresa)  

(Nome da Empresa)  

(CNPJ da Empresa)  
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ANEXO 06 

MINUTA DO CONTRATO 

 

Contrato nº XX/2018 

Processo nº 3.807/2017 

Pregão Presencial nº 06/2018 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) NO 

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EXISTENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA, CONFORME 

ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 

06/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 

MUNICIPAL DE ANCHIETA E A EMPRESA 

___________________ NOS TERMOS DA LEI 

10.520/2002 E LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 

 

A Câmara Municipal de Anchieta, Poder Legislativo, Estado do Espírito Santo, com 

sede na Rua Nancy Ramos Rosa, nº 95, Portal de Anchieta, cidade de Anchieta, 

inscrito no CNPJ-MF sob o nº 31.803.125/0001-83, neste ato representado por sua 

representante legal, senhor TASSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO, inscrito no 

CPF nº 100.451.917-60 e RG nº 205.855-9 ES - SSP, residente e domiciliado neste 

Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 

________________________ neste ato representada por seu representante legal a 

Sr(a). ________________, portador do RG nº _________________ e inscrito no CPF 

nº ___________________, brasileiro(a), estado civil, residente e domiciliado na Rua 

___________________ ajustam o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO para 

prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de vídeo 

monitoramento, nos termos da Lei nº 10.520 e 8.666/93 e suas alterações, conforme 
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os termos do Processo Administrativo de nº 3807/2017, e de acordo com as Cláusulas 

e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1 Constitui objeto do presente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

(PREVENTIVA E CORRETIVA) NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 

EXISTENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA, conforme anexo I do Edital 

de Pregão Presencial nº 06/2018, processo administrativo nº 3807/2017, que 

independentemente de transcrição passa a fazer parte integrante do presente 

contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: 

2.1- O presente contrato de prestação de serviços terá a vigência a partir do dia 

seguinte à publicação do extrato do contrato na imprensa oficial, vigorando até 31 de 

dezembro de 2018, desde que publicado na forma da Lei. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

3.1 – O Contratante pagará à Contratada pela prestação dos serviços, o valor 

estimado de R$ XXX,XX (POR EXTENSO) por hora, sendo o valor anual estimado 

em R$ XX.XXX,XX (POR EXTENSO), correspondendo ao limite de 200 horas, 

conforme apuração mensal dos serviços prestados, de acordo com a proposta 

comercial homologada. 

3.2 - No valor dos serviços, já estão incluídos todos os custos e despesas com 

encargos fiscais, sociais e trabalhistas, inclusive transporte, taxas, impostos, 

embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados ao serviço. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DOS VALORES 

4.1 - Os preços firmados entre os contratantes não serão passiveis de reajustes 

durante a vigência do contrato administrativo celebrado. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
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5.1 - O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, 

através de depósito em conta corrente do prestador do serviço, no Banco por ele 

indicado, contados da data da prestação dos serviços, constante no verso da Nota 

Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, juntamente com o Empenho, com o visto do 

funcionário competente, do setor responsável pela comprovação dos serviços. 

5.2 - Ocorrendo erro na apresentação das faturas, as mesmas serão devolvidas ao 

fornecedor para retificação, ficando estabelecido que o pagamento seja efetuado após 

a apresentação da nova fatura devidamente retificada, correndo o mesmo prazo 

previsto no item 5.1; 

5.3 - É expressamente vedado ao prestador, cobrança ou desconto de duplicatas 

através de rede bancária ou de terceiros. 

5.4 - Os pagamentos serão efetuados somente após a comprovação da Regularidade 

Fiscal, mediante apresentação junto as Notas Fiscais/Faturas das certidões negativas 

de débitos com Tributos Federais, Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, Trabalhista 

e com a Seguridade Social - INSS e FGTS. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da 

dotação orçamentária Atividade: Ficha – 0014 – Manutenção das Atividades 

Legislativas, Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00000 – Outras Atividades de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – da Câmara Municipal de Anchieta. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 - O presente contrato terá vigência até 31/12/2018, sendo responsável pela 

fiscalização do referido contrato o servidor indicado pela Presidente em ato próprio, 

podendo ser prorrogado na forma prevista no artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à 

aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:  
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8.1.1 Fixa-se a multa de mora em 1 % (um por cento) por dia de atraso, limitado a 

15% (quinze por cento)  a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o 

saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;  

8.1.2 Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 

execução do objeto;  

8.1.3 A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no Edital e na Lei 

Federal nº. 8.666/93;  

8.2 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes 

sanções ao licitante contratado:  

8.2.1 Advertência registrada;  

8.2.2 Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo contratado;  

8.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública Municipal de Anchieta/ES, por prazo não superior a 02 

(dois) anos; 

8.2.4 Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 

Anchieta/ES, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses 

em que o licitante, 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; 

8.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, em toda a Federação, 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 o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na alínea 8.2.3.  
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§ 1º. As sanções previstas nas alíneas 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4 e 8.2.5 deste item, não são 

cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa 

compensatória por perdas e danos (alínea 8.2.2).  

§ 2º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas 8.2.3, 8.2.4 e 8.2.5, a 

Direção Administrativa submeterá sua decisão ao Presidente da Câmara Municipal de 

Anchieta, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública 

Municipal de Anchieta.  

8.3 As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as 

seguintes regras:  

8.3.1 Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a entidade promotora 

do certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de 

defesa prévia;  

8.3.2 A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso 

de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada 

como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende 

aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;  

8.3.3 O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o 

prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser 

observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº 8666/93;  

8.3.4 O licitante contratado comunicará à entidade promotora do certame as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do 

contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência da comunicação;  

8.3.5 Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua 

apresentação, a entidade promotora do certame proferirá decisão fundamentada e 

adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que 

deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº 8.666/93;  

8.3.6 O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à 

análise da (Procuradoria da Câmara Municipal de Anchieta).  
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8.4 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à 

aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:   

8.4.1 Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela 

Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores 

devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do 

contrato;  

8.4.2 Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas 

acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades 

poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.  

8.5 Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor 

residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da 

diferença. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas nos 

artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 9.2 – Se o descumprimento deste Contrato gerar consequências graves para o 

Contratante, este poderá, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades 

previstas no Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

10. Fornecer, sob sua responsabilidade, todos os componentes necessários à perfeita 

prestação de serviços, substituindo total ou parcialmente os equipamentos quando 

necessário; 

10.1 O mantenedor deverá fornecer telefones de contatos e e-mail para a abertura de 

chamados pela equipe da DTI; 

10.2 É vedada a subcontratação do objeto desta licitação, sem que haja a devida 

autorização por parte da CMA; 

10.3 Executar os serviços dentro dos prazos ajustados, cumprindo os horários 

estabelecidos para atendimento, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos 
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advindos de sua inobservância;  

10.4 Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de 

Referência;  

10.5 Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8666/1993. 

 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

10.6 Fornecer todas as informações ou esclarecimentos e cumprir todas as normas e 

condições decorrentes do edital de licitação e seus anexos;  

10.7 Permitir aos técnicos, encarregados na execução dos serviços pela contratada, 

quando necessário, na execução dos serviços, mediante solicitação previa e 

acompanhados de um servidor, acesso as áreas restritas da Instituição;  

10.8 Comunicar a contratada as possíveis irregularidades detectadas na execução 

dos serviços;  

10.9 Acompanhar, fiscalizar, zelar pela boa qualidade do serviço, receber, conferir e 

avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA; 

10.10 Atestar a execução dos serviços, rejeitando o que não estiver de acordo por 

meio de notificação à CONTRATADA; 

10.11 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA 

no prazo estipulado; 

10.12 Indicar ou designar servidor com competência necessária para promover o 

acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos 

e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à CONTRATADA por escrito as advertências e as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte 

desta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS 
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11.1 - Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste instrumento ou de sua 

rescisão, praticados pelo Contratante, cabe recurso no prazo de 02(dois) dias úteis, a 

contar da intimação do ato. 

11.2 - Da decisão do responsável da Contratante que rescindir o presente contrato 

cabe, inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo de 02(dois) dias úteis, a contar 

da intimação do ato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 - O presente contrato será publicado na impressa oficial na forma da Lei 

Orgânica. 

12.2 -  Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições 

estabelecidas no Edital. 

 12.3 - As partes elegem o foro da Comarca de Anchieta, Estado do Espírito Santo, 

com renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir as questões oriundas do 

presente contrato, que não puderem ser resolvidas em comum acordo. 

12.4 - E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02(duas) 

vias de igual teor e forma. 

 

Anchieta, XX de XXXXX de 2018 

 

TÁSSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

CONTRATANTE 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 


