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Fonte de Recursos:

Objeto:

Entrega de Envelopes:

Abertura dos Envelopes:

Edital e Informações:

Município de llha Comprida
Estância Balneária

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
(DEPARTAMENTO DE COMPRAS)

AVISO DE LICI Ão
PREG o PRESENCIAL N'053/20I4

Verba Consignada no Orçamento Vigente.

Contratação de empresa especializada para Fornecimento de

Serviços de Solução de Tecnologia, para o Desempeúo das

Tarefas dos Agentes ComunitiiLrios de Saúde do Município Ilha

Comprida.

dia 18 de Dezembro de 2014 às l0H00M

dia 18 de Dezembro de 2014 às 10H00M

O Edital poderá ser retirado junto à sede do Município de Ilha

Comprida, Avenida Beira Mar, n" 11'000 - Boqueirão Norte -

Balneario Meu Recanto - Ilha Comprida, Estado de São Paulo -

CEP 11925.000. Informações - Fax (013) 3842.1141 - Fone

(013) 3842.7000 - Ramal 7069 - no horário comercial.
E-MAIL: uridi ahoo.com.br

Ilha Comprida' 24 eN vembro de 2014.

DÉCI
P unicipal
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Mumct io de llha Comprida
Estôncia Balneária

uuNrcÍprooE ILHA coMPRTDA
(DEPARTAMENTO DE COMPRAS)

avrso oB lrclracÃo
PROCES so N" 053/2014

pnncÃo pnrsENCIAL N'.053/2 014

TIPO : MENOR PRECO GLOBAL

abertura dos envelopes de proposta e documentação o

10H00M, na Sala de Reuniões, situada à Avenida

O Município de Ilha Comprida, entidade pública, sediada à Avenida Beira Mar, n' 11'000

- balneário Meu Recanto, neste Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, regularmente

inscrita no CNPJ^,ÍF sob o no 64.037.872/OOO1-07, por seu Prefeito Municipal Senhor DECIO
JOSÉ VENTURA, toma público, para ciência dos interessados, que por intermédio de seu

pregoeiro, designado pelo Decreto Municipal no. 538 de 28 de Dezembro de 2007' realizará

iicitaçao na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a Contratação de empresa

especializada para Fomecimento de Serviços de Solução de Tecnologia, para o Desempenho das

Tarefas dos Agentes Comunitarios de Saúde, deste Município de Ilha Comprida, Estado de São

Paulo, em conformidade com as especificações constantes deste edital e seus anexos, que será

regido pela Lei Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei complementar n" 123, de 14 de

deiembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couber as disposições da Lei Federal n'.

8666193 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentares, aplicáveis a espécie. A
correrá no dia 18 de Dezembro de 2014. às

Beira Mar, n'. 1 1.000 - Balneário Meu

Recanto, neste Municipio de Ilha Comprida - São Paulo'

As propostas deverão obedecer às especificações deste insfumento convocatório e anexo

que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo as documentações e proposta comercial, deverão ser entregues no

ato da abertura dà Sessão Julgamento, no endereço acima mencionado, às 10H00M, na sala de

Reuniões do Gabinete do seúor Prefeito Municipal, juntamente com os documentos de

credenciamento dos participantes interessados que se apresentarem para participar do certame,

sendo conduzida peló Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do

processo em epígrafe.

I. DO OBJETO

1 A presente licitação tem por objeto deferir a contratação de empresa para fomecimento de

soluçáo de tecnologia, para o desempeúo das tarefas dos Agentes Comunitarios de Saúde deste

Município Ilha Comprida, Estado de São Paulo, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, prorrogável

para periodos sucessivos de 12 (doze) meses, até o limite permitido por lei.

II - DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitagão, as pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade
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Municíp io de llhn Comprida
Estôncia Balneária

compatível com o objeto desta licitação, que satisfaçam as condições exigidas neste Edital.
observada a necessátia qualificação.
2.2, Não poderão participar desta licitação:
a) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou
punidas por órgão do Govemo do MLTNICIPIO ILHA COMPRIDA, com suspensão temporiíria
para licitar ou contratar, nos termos do artigo 87, incisos III e IV, da Lei Federal n" 8.666193.

b) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) Empresas que possuÍrm, em sua diretoria ou quadro técnico, funcionririo público vinculado
Comissão de Licitação, participando desta licitação;
d) Empresas que possuam, em sua diretoria, integrante participando em mais de uma proposta;

e) Empresas 
-inaáimplentes 

com obrigações asiumidas junto ao GOVERNO DO MLINICÍPIO
ILHACOMPRIDA;
f) Empresa estrangeira que não funcione no País, nem interessado que se encontre sob falência,

recuperação extrajudicial ou judicial (conforme Lei n" 11.101/05), concurso de credores,

dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.3. Encerrada a fase de credenciamento, das proponentes presentes à sessão, não será permitida a
participação de retardatarios.

III - DO CREDENCIAMENTO

3,1, A representagão da empresa junto à Comissão de Licitações formalizar-se-á com a

apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social da empresa, procuração pública ou
paÍicular com firma recoúecida ou credenciamento, na forma seguinte:
a) No dia, horilrio e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, se presente à sessão, o

representante da empresa deverá apresentar documento que o credencie a participar desta licitação
respondendo por sua representada, devendo, ainda, identificar-se civilmente exibindo a Carteira
de Identidade ou outÍo documento equivalente com foto.
b) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou instrumento particular
procuração, neste caso, de acordo com o Modelo de Carta de Credenciamento constante do Anexo
I do Edital, com firma recoúecida em cartório, no qual constem expressos poderes para atuar em'

todas as fases desta licitação, inclusive para decidir quanto à interposição e renúncia ao direito de

recurso, desistências e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do

proponente/ outorgante.
c) Em caso de credenciamento por procurador ou substabelecimento é obrigatória a apresentação

da Procuração original ou fotocópia autenticada nos termos do item 4.5 da Seção 4, que concede
poderes ao Procurador.
d) No caso de representação por sócio, proprietiírio, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, tal condição deverá ser demonstrada, mediante apresentação de documento de

identificação civil, acompanhado do respectivo Contrato ou Estatuto Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer individualmente direitos e assumir obrigações pela empresa.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO

4.1. A Proposta de Preços e os documentos referentes à Habilitação, serão entregues à

COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em 02 (dois) envelopes distintos lacrados, contendo em suas

partes extemas frontais os seguintes sobrescritos:

3
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coMrssÃo cERAL »o lrclraçÁo
pnrcÃo PRESENCIAL N' os3/2014
ENVELOPE N. OOl

PROPOSTA DE PREÇOS
Razão Social, endereço completo e CNPJ

covrrssÃo GERAL uo r,IcIreçÂo
rnpcÁo PRESENCTAL N" 053/2014
ENVELOPE N, O()2

HABILITAÇÁO
Razão Social, endereço completo e CNPJ

data prevista para o recebimento dos envelopes da Proposta e Documentação.
4.6. A Proposta de Preço e os documentos referentes à Habilitação, bem como toda e qualq

documentação impressa encamiúada pelas Licitantes, serão apresentados em língua poÍuguesa

V-DO PROCEDIMENTO

5.1 Impreterivelmente no horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de

processamento do Pregão, sendo encerrada a admissão de novos participantes, quando finalizado o
credenciamento dos representantes das proponentes presentes. No ato do credenciamento os

representes presentes entregarão a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de

acordo com o estabelecido no ANEXO V do Edital, e, em envelopes separados, entregarão a proposta

de preços e os documentos de habilitação, ficando vedada a desistência ou retirada de propostas.

5.2 Depois de aberta a sessão à comissão iniciará seus trabalhos primeiramente com o credenciamento
dos interessados presentes.

5.3 A ausência do representante e / ou credenciado, decairá a licitante do direito de formulação de

lance.
5.4 Abertos os Envelopes de no 003 contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, estas serão

rubricadas pelos Membros da Comissão de Licitação para em seguida serem oferecidas ao exame

e a rubrica dos representantes credenciados dos Licitantes presentes ao Ato.
ttt./
I -,/
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4.2. A Documentação exigida nesta licitação deverá comprovar a habilitação jurídica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira da

licitante;
4.3. A Proposta de Preços e os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados em

02 (duas) vias completas, separadas e de igual teor, contendo os documentos exigidos,
preferencialmente, na ordem indicada neste Edital;
4.4. Para garantir a integridade da Proposta de Preços e dos documentos referentes à Habilitação,
recomenda-se que estas conteúam índices (com a relação abreviada dos documentos I 

^apresentados, na ordem em que são solicitados neste edital) e folhas numeradas e timbradas com o i\ I \
nome, logotipo ou logomarca do licitante, além da rubrica ou assinatura de seu representante legal \\ \1
em todas as folhas. U$
4.5. Todos os documentos deverão ser apresentados em formato original ou em cópias /l -
autenticadas por Cartório competente ou por servidor da Administração, neste último caso, af \
autenticação será feita por servidor designado pelo Departamento Jurídico, até o dia anterior y' 

\
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5.5 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste

Edital e seus anexos, sendo desclassiÍicadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
.

b) eue apresentem preços todl Global simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
' *. oi preços pràticados no mercado, ou que se revelem manifestamente inexequíveis, nos

termos do artigo 48, inciso Il, da Lei 8.666193;

5,6. As propostas nãã desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância

dos seguintes critérios:
a) selegão da proposta de menor preço e as demais com preços até l07o superiores aquela;

bi Nao'harerào pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alinea anterior, serão

selecionadas u. propo.tu, que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (trôs). No

caso de empate nos preços, serãô admitidas todas as propostas empatadas, independentemente

do número de licitantes.

5.7 O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a_formular lances de

forma seq-uencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de

valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate.

S.8 ós lances devérão ser formulados considerando VALOR GLOBAL para 36 meses sobre os

serviços objeto deste instrumento de licitação e apresentados no Termo de referência em anexo.

S.9 - A eápa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa

declinarem da formulação de lances'

5.10 - Caso não se reaiize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de

menor preço e o valor de referência para contratação.

5.11 -'Enóerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores conSiderando-se para as selecionadas o último

preço ofertado.
i.fi - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redugão do

preço.
3.tá - epOr a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,

decidindo motivadamente a respeito.

5.14 - Considerada aceitável a óferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos

de habilitação do seu autor.

5.15 Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, será assegurada, preferência, conforme

I dispOe o parágrafo 2o do art. 3o da Lei n"-8.666/93 sucessivamente a:

a) empresa brasileira de capital nacional;

b) empresa brasileira.
5,15,1 Pârsisiindo, ainda assim, o empate, a decisão far-se-á por sorteio conforme previsto no

I parágrafo 2" do art. -45 da Lei no 8 .666/93 .' i.te-- a verificação será certificada pelo Pregoeiro e não sendo apresentados os documentos exigidos

para habilitação conforme descritos na Cláusula Sexta do Edital a licitante será inabilitada.

i.tZ - Constâtudo o atendimento dos requisitos de habilitação exigidos neste Edital, a Iicitante será

habilitada e declarada vencedora do certame.

5,18 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o Seu autor, decidirá sobre

a úa aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitilvel cujo autor atenda aos requisitos de

habilitação, caso em que será declarado vencedor.

5.19 - A vencedora áo ."rturn. obriga-se a apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da

data da adjudicação do objeto, novi proposta, contendo os novos preços unitários e totais para a

Avenida Beira Mar, n" 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPNDA/SP - CEP: 11925-000
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contratação, apurados a paÍir do valor total final obtido no certame.

5.20 - A Licitante vencedora Íica vedado a emitir Nota Fiscal com CNPJ diferente do apresentado no

"Envelope de Habilitação", sob pena de não ser recebida.

5.21 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor

preço e valor estimado para a contratação.
5.22 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor

da proposta ou lance de menor preço.

VI - DA HABILITAÇÃO

6.1 - Para habilitação no certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na

forma da legistação vigente. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, no original

ou em cópia autenticada:
6,2- No envelope de n.o 02 "Documentos de Habilitação" o licitante deverá apresentar os

seguintes documentos:
6.2.1- Habilitação Juridica:

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou pÍocesso de recuperação judicial ou

extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica com data

não superior a 90 (noventa) dias da data da licitação;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comercias, e, no caso de sociedade por ações, acompaúado de

documentos de eleição de seus administradores;
c) Registro comercial e suas alterações, quando existirem, em se tratando de empresario

individual;
d) Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova da

direto.ia em exercício, para as sociedades simples e demais entidades;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6.2.1.1 Os documentos mencionados nas alíneas "b", "c" e "d", da Cláusula Sexta deverão estar

acompaúados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
6.2.2- Regularidade Fiscal e trabalhisúa:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Inscrição estadual e inscrição municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, através da apresentação de Certidão

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,

conforme Decreto Federal n" 5.512, de 15/8/2005, admitindo-se que seja emitida via
intemet;

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, ou outra equivalente, na forma da

lei, em validade;
e) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) através de CeÍidão

Negativa de Débitos - CND;
f) CertiÍicado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS);

Ávenida Beira Mar, n' 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 11925-000
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g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emita pelo Tribunal
Superior do Trabalho (Lei n" 12.440, de 07 de julho de 20 i 1);

h) Prova de regularidade relativa a Fazenda Municipal (mobiliarios e Imobilirírios) em
que esteja situada a sede.

i) Declaração de Inexistência de lmpedimento Legal para Licitar ou Contratar com a

Administração Pública (ANEXO IV)'
j) Prova de regularidade relativa a Fazenda Estadual;
k) Prova de regularidade relativa a Fazenda Federal
l) Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho. (Modelo Anexo IV).

6.2.3- Qualificaçâo Técnica:
6,2.3.1 - Objetivando a seleçãô de empresa capaz de executar a concessão que se pretende deferir,
devem as licitantes apresentar:

a) Comprovar, por meio de contrato registrado em Junta Comercial, que o obj eto social da

empresa contempla pelo menos uma das atividades categorizadas pelo CNAE 2.1, listadas na

seção J, Divisão 62, Grupo 620, que tratam de atividades de Prestação de Serviços de Tecnologia
da Informação;

b) Atestado(s) de Aptidão Técnica, fomecido(s) por pessoajurídica de direito público
ou privado, que comprove(m) a boa e regular experiência na prestação de serviços de objeto
semelhante ao deste Edital, com firma recoúecida e com validade de até 6 meses anteriores à

data deste edital.

6.2.4- QualiÍicação Econômico-F inanceira
a) Cópia do Balanço Patrimonial e das demonstrações contábeis da licitante, do úl

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição po

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais q

ILG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) , obtido pela aplicação da seguinte fórmula:

ATIVO CIRCULANTE

I
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encerrados há mais de três meses da data de apÍesentação das propostas exigidos neste Edital. N{ 
i

caso ainda, de empresa constituída como Sociedade Anônima, deverá, obúgatoriamente. \ |

comprovar que o Balanço Patrimonial está arquivado na Junta Comercial da Sede ou Domicilio da \ I
licitante, conforme art.289, § 5o, da Lei n'6.404176; \-/

b)- A comprovação da boa situação de liquidez será feita atravós da demonstração, com
base no balanço e atraves de memória de cálculo assinada por profissional devidamente habilitado
em contabilidade, de que atende aos seguintes índices financeiros:

b1) Índice de Liquidez Geral (ILG) obtido pela aplicação da seguinte fórmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
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ILC= ----- -----------> I
PASSIVO CIRCULANTE

c)- Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei no 11.101/05),
expedida pela Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou
da sede do licitante, em validade.

cl)- Onde não houver Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser apresentada
Certidão emitida pela Secretaria do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente, do domicílio ou da
sede do licitante, constando a quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de
Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei n' 11.101/05), devendo ser apresentadas as

certidões expedidas pelos cartórios indicados no respectivo documento.
d)- Capital social integralizado, equivalente à 5"/" (cinco por cento) do valor total do

serviço, ou garantia da proposta no valor equivalente à l% do valor para a execução dos serviços
desta licitação, o qual poderá ser efetuada por meio de uma das modalidades indicadas no art. 56,

§ 1", da Lei n" 8.666/93.
dl)- No caso de garantia, e se esta garantia for caução em diúeiro, o licitante deverá

utilizar DAR (Documento de Arrecadação) e inserir no mesmo o código 9826 (Garantias
Contratuais - Fiança), bem como informar os dados da licitação e da Secretaria interessada,
devendo ser juntado o comprovante de documentos de habilitação.

6.2.4- Exigências complementares de habilitação
a)- Declaração de que não mantém, em seu quadro de funcionrários, menor de 18 anos em

trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 anos em qualquer atividade, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.

b)- Declaração expressa do licitante de que recebeu o edital e todos os documentos que o
integram, dispondo de todos os elementos e informações necessarios à elaboração da proposta de
preços com total e completo coúecimento do objeto e condições de execução, conforme modelo
constante do Anexo IV do Edital;

c)- Declaração expressa de que a licitante se submete e concorda com todos os termos do
presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente, conforme
modelo constante do Anexo Mo Edital.

d)- Declaração de que a licitante se compromete a comunicar à Comissão de Licitação
eventual fato impeditivo a sua participação na licitação, se ocorreÍ durante o procedimento
licitatório, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.
6.3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer
processo de cópia, desde que autenticada por cartório competente, ou por funcionário deste órgão.

6.4 - Sob pena de inabilitagão, todos os documentos apresentados (CGC / CNPJ) deverão estar:
a) Em nome da matriz se a licitante for a matriz;
b) Em nome da filial se a licitante for a filial.

6.4.1 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.5 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
6.6 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Comissão de Licitação considerará a Licitante
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inabilitada;
6,7 As certidões valerão durante os prazos que lhes são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar-
se-ão válidas por 90 (noventa) dias corridos, contados de sua expedição.
6.8 A aceitação de certidões emitidas via intemet ficará sujeita à confirmação de sua validade

mediante consulta on line ao cadastro emissor respectivo.
6.9 o Pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das Licitantes, que prestem

esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Habilitação, desde que as informações não

correspondam àjuntada de documentos que, originariamente, deveriam figurar da documentação
(ou proposta).

VII - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÂO

7.1 - O PREGOEIRO decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 horas e, sendo acolhida, será

definida e publicada nova data para realização do certame.
7,2 - Não serão coúecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para

responder pelo proponente.
7.3 - Após declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma
imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, com o registro da síntese de suas razões,

sendo-lhes facultado apresentar as razões de recurso no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais,

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prulzo, que começará a

contar do término do prazo do recorrente, sendoJhes assegurada vista dos elementos

indispensáveis à defesa dos seus interesses.
7,4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
importará da decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao

licitante declarado vencedor.
7.5 - Caso a adjudicação ao proponente vencedor não seja proferida na própria sessão, o prazo de

recurso passará a contar a partir da publicação do resultado do certame no Diririo Oficial do

Município
7.6 - Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Ilha
Comprida, Estado de São Paulo, situada na Avenida Beira Mar, 1 1.000 - Balneario Meu Recanto,

neste Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, sendo que seus encaminhamentos se

darão por inlermédio do Pregoeiro.
7,7 - Não será concedido pÍazo para recursos sobÍe assuntos meÍamente protelatórios ou quando

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
7,8 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
7.9 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.
7.10 - Não havendo recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente
declarado vencedor e colocará o processo à disposição do Seúor Prefeito para homologação.

VIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8,1 - Se ocorrer atraso injustificado na entrega do objeto licitado, ou de sua entrega total ou
parcial, a Administração reserya-se no direito de rescindir o contrato e aplicar multa de l0% (dez
por cento) sobre o valor acordado, além das demais sanções previstas no aÍigo 87 da Lei

9
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8.666t93:
a) AdveÍência;
b) Por dia de atraso na realização do objeto licitado será cobrado multa moratória no

valor de O,1o/o (zero vírgula um por cento) sobre o valor do Registro de Preço.s'

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o MUNICIPIO DE

ILHA COMPRIDA, por período não superior a 02 (dois) anos'

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o MUNICIPIO DE ILHA
COMPRIDA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou a penalidade'

8.2 - Neúuma sanção será aplicada sem o devido processos administrativos, que prevê defesa

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendoJhe franqueada vista ao

processo.'t.l 
- er multas rescisivas e moratória não se excluem, podendo ser descontados de eventuais

pagamentos devidos a proponente vencedora.

IX- DO PAGAMENTO

9.1 - O pagamento será efetuado no mês subsequente á prestação do serviço, mediante

apresentação da nota fiscal, a qual será devidamente conferida.
g.Z - a Licitante vencedora fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto de qualquer

título originario de seus créditos atravós de rede banciiria ou com terceiros, permitindo-se, tão

somente,-cobrança em carteira simples, ou seja, diretamente na sede do MUNICÍPIO DE ILHA
COMPRIDA.
9.3 - Os reajustes nos pÍeços da prestação de serviços serão, conforme o prazo de previsão legal e,

no índice dó IPC - FIPE, fomecido pelo Govemo Federal, ressalvada as hipóteses previstas no

artigo 65 da Lei Federal 8.666193.

x - DA CONVOCAÇÁO E DO CONTRATO

l0.l - Homologada a licitação pela autoridade competente, o MUNICÍPIO DE ILHA
COMPRIDA, firmará contrato especifico com o proponente vencedor, nos termos da minuta que

integra o Anexo IV deste Edital, visando a execução do objeto desta licitação.

lg.t- A CONTRATADA recebendo o ,,TERMO DE CONTRATO" conforme art. 62, § 4" da

Lei 8.666193, Íerá o prazo de 48 horas para manifestar sua discordância quanto aos termos constantes

do documento. Decorrido tal prazo, considerar-se-á perfeito e acertado o fornecimento do objeto

10.3 - No caso do licitante vencedor recusar-se injustificadamente a assinar o contrato, no prazo

estabelecido, contado da data da sua efetiva e documentalmente comprovada convocaçào, os

demais licitantes serão chamados a feaê'lo, na ordem da classiÍicagão.

10.4 - O MUNICÍpIO DE ILHA COMPRIDA poderá considerar resilido o contrato de pleno

direito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem

que, por isso, seja obrigado a suport ônus de indenização, multa ou pagamento extra' a qualquer

título, se o contratado:
a) Deixar de executar o fomecimento contratado, nos prazos estipulados, ou infringir

qualquer disposição contratada;
b) Tiver declarada sua falência, dissolver-se ou extinguir-se;
c) Recusar-se a receber ou executar qualquer solicitação ou instrução para melhor execução
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do serviço;
d) Atrasar, injustificadamente, o fomecimento;
e) Cometer faltas durante a execução do objeto do contrato;
f) Promover alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, sem

prévia comunicação, que prejudique a execução do contrato.
10.5 - Na rescisão do contrato, o MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA aplicará a multa prevista

no item 8.1 deste edital, reservando-se ainda o direito de intentar ação judicial para indenização
por perdas e danos.
10.6 - Constituem obrigações da Contratada:
10.6.1 - Executar o fomecimento do objeto de acordo com o que esta estabelecido nesle edital.
10.6.2 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo MUNICÍPIO DE ILHA
COMPRIDA, quanto ao objeto do contrato.
10.7 - A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões de até 25Vo (vinte e cinco por cento) do seu total, de acordo com o aÍigo 65, II, §1" da

Lei Federal n' 8.666193, considerando possiveis reajustes autorizados em processo devidamente
justificados, formalizado pela Administração.
10,8 - O MUNICÍPIO DE ILHA CoMPRIDA, em todo o tempo e sem qualquer ônus ou
responsabilidade para si, independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial, poderá,

sem prejuizo das penalidades aplicáveis à Contratad4 rescindir o contrato, amparada na Lei n."
&.666/93 e suas alterações.

XI - DA HOMOLOGAÇÃO N NO.TUOICAÇÃO, DA GARANTIA E DA ASSINATURA
DO CONTRATO

11.1. A homologação e adjudicação do objeto desta licitação será efetuada mediante despacho

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
11.2. A Adjudicatária deverá comparecer para assinar o ContÍato no prazo de 05 (cinco) d
úteis, contados da data da convocação para esse fim, sob pena de decair do direito de contrataç
sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei Federal no 8.666193.

d

raS

11.2.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
11.3 A Garantia de Manutenção da Proposta será liberada, para as empresas inabilitadas, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis após esgotada a fase administrativa respectiva, ou após a adjudicação para

as demais, exceto a da vencedora da licitação, que será liberada após a entrada em operação,
devidamente vistoriada.
11.4 A adjudicataria deverá aprcsentar, no momento da assinatura do contrato, garantia contratual
no valor correspondente a 5%ô do valor do contrato, sob pena de se configurar inexecução total do

contrato.

XII - DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO E DE EXECUÇÁO

12.1. Este Edital, o Termo de Referência, os documentos que o integram e seus anexos bem como
a Proposta de Preços farão parte integrante do Contrato a ser celebrado com a licitante vencedora,
independente de transcrição.
12.2. O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, pronogável para períodos
sucessivos de 12 (doze) meses, até o limite permitido por lei.

ll
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XIII - DO PAGAMENTO

13,1 Os serviços prestados pela contratada serão pagos conforme cronograma de desembolso

segundo as fases da proposta comercial de acordo com as especificações deste edital e a lei
8.666/93.

XIV-DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

14.1. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o

Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para

a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas

que deram origem a tal situação.
14.2. Findo o prazo recuÍsal e publicado o resultado de julgamento da presente licitação, as

documentações, das empresas não vencedoras, poderão ser retiradas, mediante requerimento por
escrito protocolizado nesta Repartição.
14.3 Os envelopes ficarão em poder da Comissão de Licitação, devidamente rubricados por todos

os licitantes presentes, pelo período de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação do resultado
de julgamento acima mencionado. Ultrapassado o período supra, será providenciada a destruição
dos documentos. Os demais documentos (documentação das empresas habilitadas e inabilitadas,
propostas de preços das empresas classificadas e desclassificadas) não serão devolvidos, vez que

farão parte do processo licitatório respectivo.
14.4 As Licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas.

Município Ilha Comprida não será responsável por tais custos, quaisquer que sejam
procedimentos seguidos na licitação ou os seus resultados.
14.5 Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente dispo
em contrário.
14.6 Neúuma indenização será devida às licitantes pela aquisição dos elementos necessá,rios

organização de sua proposta.
14.7 Neúuma pessoa fisica ou jurídica ainda que credenciada poderá representar mais de uma
empresa concorÍente, sob pena de não participação neste certame das empresas representadas.
14.8 Estará sempre ressalvado à Administração, por despacho motivado da Autoridade
competente do Orgão Requisitante, do qual dará ciência as licitantes, o direito de revogar ou
anular esta licitação, sem que caiba a estes o direito à indenização, exceto, nos casos previsto no

artigo 59, parágrafo único, da Lei n' 8666/93.
14,9 Independentemente das demais disposições deste Edital, é facultada ao Pregoeiro e

respectiva Equipe de Apoio, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente dos envelopes.
14.10 Qualquer comunicação ao Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, exceto impugnações,
recursos, Íepresentações e pedidos de reconsideração, far-se-á no seguinte endereço:
Presoeiro e Equipe de Apoio - Edital de Licitacão - Presão Presencial n' 053/2014
Avenida Beira Mar, n' 11.000 - Balneário Meu Recanto
ILHA COMPRIDA/SP - CEP II925.OOO
ou através do e-mail: iuridicoilha@yahoo.com.br
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14.11 A apresentação de impugnações e questionamentos, a interposição de recursos
administrativos e representações, referentes a presente licitação, poderão ser realizadas,
diariamente, no honirio das 09H00M às 12H00M e das 14H00M às 17H30M, no Setor de

Protocolo da Administração Pública de Ilha Comprida. Sito à Avenida Beira Mar, n" 11.000 *
Balneário Meu Recanto - Ilha Comprida/SP
14,12 São paÍes integrantes do presente Edital, como anexos, os seguintes documentos:

a) Anexo I Minuta do Termo de Contrato;
b) Anexo II Termo de Referência;
c) Anexo III Modelo de Carta de Credenciamentol
d) Anexo IV Modelo de Declarações de Habilitação;
e) Anexo V Modelo de Declaração se Comprometendo a seguir especificações da

Administração;
f) Anexo VI Modelo de Atestado de Aptidão Técnica;
g) Anexo VII Modelo de Declaração de Qualificação de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte
14.13. Não serão objeto de exame ou deliberação, os fatos ou alegações não invocadas até o
encerramento dos trabalhos que não constaÍem das respectivas Atas. Os casos omissos neste

Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com agxÍiiq da Equipe de Apoio, com fundamento na
legislação de regência, doutrina e jurisprudêncf dom\antes.
14.14. Fica eleito o foro da Comarca de Iguat'e. Estado de São Paulo. para solução de quaisquer
pendências ou controvérsias advindas da 4lresente licitação e do Contrato dela deconente. /
renunciando as partes a qualquer outro Ror mtis privilegiado que seja. t

I
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ANEXO I - MINUT A DE CONTRATO
rRncÁo PRESENCIAL N" 053/2014

CONTRATO N" I2OI4.

PROCES s0 FOI-HA

1l

TERMO DE CONTRÂTO DE FORNECIMENTO
DE sERvrÇos DE sor,uÇÃo DE
TECNOLOGIÀ, PARA O DESEMPENHO DAS
TAREFAS Dos AcENTEs covruNrrÁnros
or saúnn no vruNrcÍpIo, euE cELEBRÂM
ENTRE sI, o vruNrcÍpro DE ILHA
COMPRIDA, E A EMPRESA

no _, na cidade de

- CEP inscrita no CNPJÀ'ÍF sob n.o

Inscrição Estadual no doravante designada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Seúor

RG n" e inscrito no CPF sob n' residente e
Estado dedomiciliado à

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n"........./2014, e de

acordo com o resultado do Edital de Licitação - Pregão Presencial n'05312014, ajustam entre si o
presente Termo de Contrato, que se regerá pelas normas da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,

com as alterações introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de juúo de 1993, e pelas cláusulas e

condições seguintes:

CLÁUSULA I - OBJETO - Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao

CONTRATANTE o Fornecimento de Serviços de Solução de Tecnologia, para o Desempenho
das Tarefas dos Agentes Comunitarios de Saúde do Município Ilha Comprida, conforme a
proposta datada de _ de de 2014 , constantes do Edital de Licitação - Pregão
Presencial n" 053/2014 e Termo de referência, que e passam a integrar o presente instrumento,
como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA II - REGIME DE EXECUCÃO - Os serviços ora contratados serão realizados sob

o regime de empreitada por preço global.
PARAGRAFO UNICO: O objeto deste contrato será recebido provisoriamente e definitivamente

t4
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( ) dias do mês de do ano de dois
mil e _ (__J, as partes, de um lado o MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, entidade
pública, inscrita no CNPJÀ,IF sob o no 64.037.872/0001-07, com sede à Avenida Beira Mar , no

1 1000, no balnerírio Meu Recanto, neste Municipio de llha Comprida, Estado de São Paulo,

doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito
Municipal, o Seúor DÉCIO JOSÉ VENTURA, portador da Carteira de Identidade RG no

8.761.433lSSP/SP e inscrito no CPFÀIÍF sob o n.o 051.163.808-66, adiante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa

, b"t." ', ;'"ojl'"'o'S" o. 
u 

--, 
,u*i" l"

, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade I

I
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como disposto no art. 73, da Lei no 8.666193.

clÁus III o osRrclcÕns »A CONTRATAD A _ A CONTRATADA é

obrigada a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em

consequência da execução dos trabalhos.

pARÁGRAFO (XICO: A CONTRATADA é obrigada a reparar, conigir, remover ou substituir,

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificam vícios, defeitos

ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA IV OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA A

CONTRATADA é única, integml e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos

e prejuízos, de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a

teiceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, objeto deste contrato e

quaisquer que teúam sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus

sgcessores, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o

acompaúamento pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO pRIMEIRO: A CONTRATADA é também responsável por todos os encargos e

obrigações concemente às legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, securitiíria,

previdenciária que resultem ou venham a resultar a execução deste contrato, bem como por todas

às despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horarios extraordinátios (diumo e

notumo), despesas com inshlações e eqüpamentos necessários aos serviços e, em Suma, todos os

gastos e encargos com material e mão-de-obra necessários à completa realização dos serviços.

pARÁGRAFO SEGLINDO: A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos

decorrentes das legislações mencionadas no parágrafo primeiro, não transfere à

CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem pode onerar o objeto do confato
ou restringir a regularização e o uso do equipamento reparado.

pARÁGRAFO TERCEIRO: Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos ao CONTRATANTE,
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notihcação à CONTRATADA, do

ato administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de multa'

CLÁUS ULAV-DACO NTRATAÇÃo »B MÁO-DE-OBRA - Havendo necessidade de

contratação de mão de obra para a execução do objeto do presente contrato, a CONTRATADA
deverá efetuar, sob a sua exclusiva responsabilidade, a sua captação por intermédio dos órgão

competentes.

CLÁUSULA VI - PRAZO DA PRESTAÇÃo DoS SERVIÇOS - O prazo de duração dos

serviços ora contratados é de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da expedição da Ordem de

Início dos Serviços, que deverá ocorrer após a publicação de seu extÍato no Diiírio Oficial do

Estado de São Paulo.

PARÁGRAFO ÚrNtco: o CONTRATANTE é obrigado a rejeitar, no todo ou em paÍe, osa
serviços executados em desacordo com o contrato. I )i-4
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CLÁUSU LAVII-DO PRECOD S SERVICOS - Pelos serviços ora contratados a contratada

receberá o valor mensal de R§

CLÁUSULA VIII -DAFORMA DE PAG o - O pagamento à CONTRATADA será

efetuado na forma da Lei Federal n" 8666/93, mediante apresentação de faturas devidamente

atestadas pelo setor competente da CONTRATANTE' faturas essas que serão processadas e

pagas segundo a legislação vigente, devendo nesta oportunidade ser comprovado o recolhimento

dos encargos previdenciários decorrentes desse contrato.

CLÁUSU LAX-VALOR_O valor global do presente contrato é de F§

, para o período de 36 (trinta e seis) meses'

pARÁGRAFO úN1CO: A inadimplência da CONTRATADA quanto aos recolhimentos dos

an.*go. previdenciários, autoriza o Contratante, na ocasião do pagamento' a retenção das

impoãâncius devidas, como garantia, até a comprovaçio 
-perante 

a fiscalização, da quitação da

dívida, na forma do parágrafo primeiro, do aÍ. 31, da Lei n' 8'212191'

CLÁUSULA IX - GARANTIA DOS SERYICOS -^A CONTRATADA garante os serviços

efeito que se verifique no prazo de até 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da entrega dos mesmos'

CLÁUSULA XI - PENALIDADES - Em caso de inexecução total ou parcial, execução

ou infração contratual a CONTRATADA, sem prejuízo

ficará sujeito às sanções previstas no artigo 87 da Lei
imperfeita ou qualquer inadimplemento
das responsabilidades civil e criminal,
Federal no 8.666193.

pARÁGRAFO PRIMEIRO: As penas acima referidas serão impostas pela autoridade competente,

assegurado à CoNTRATADA a prévia e ampla defesa na via administrativa.

PARÁGRAFO SEGIINDO: PENALIDADES - Serão aplicadas as seguintes penalidades:

I. Advertência;

II. Multas moratórias de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até o trigésimo dia de

ut *o, ,. o objeto não for entregui na data prevista, sem justificativas aceitas pelo Município de

Ilha Comprida;

III. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato não realizado, em caso de inexecução

parcial da obrigação assumida.

IV. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da

obrigação assumida.

V. Multa de 10% sobre o valor do contrato, em caso de recusa da prestadora do serviço em assinar

o contrato.

AvenidaBeiraMar,n'l1.000,Baln.MeuRecanto-ILHACOMPNDA/SP-CEP:1192
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clÁusul-l xrr - REs rsÃo no coNTRATo - O presente contrato poderá ser rescindido
em uma das hipóteses elencadas pelo artigo 78, através de uma das formas prescritas pelo artigo
79, ambos os artigos da Lei Federal n' 8.666/93.

CLÁUSULA XIII . RXCONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE _ A
rescisão determinada por ato unilateral da CONTTRATANTE acarreta as seguinles

consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, recoúecendo a CONTRATADA, desde já,

os direitos de CONTRATANTE de:

a) assungão imediato do objeto deste contrato no estado em que se encontrar, por ato seu;

b) ocupação e utilização, se for o caso, do local, instalações, equipamentos, material e pessoal

envolvidos na execução deste contrato;
c) retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao

CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A aplicação das medidas previstas nos itens "a" e "b" desta cláusula
fica a critério do CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução direta
ou indireta.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese do Parágrafo Primeiro, deste artigo, o ato será precedido

de expressa autorização da Diretora do departamento Municipal de Saúde do Município.

CLÁUSULA cEssÁo O presente contrato não poderá ser objeto de cessão o

transferência, total ou parcial, a não ser com a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE
sempre mediante instrumento próprio a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cessionário ficará sub-rogado em todas as responsabilidades,
obrigações e direitos do cedente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pedido de cessão deverá ser formulado por escrito e devidamente
fundamentado, cabendo à CONTRATADA indicar e comprovar as razões de força maior que

impossibilitem o cumprimento do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O cessionário indicado deverá atender a todas as exigências
relacionadas com a sua capacidade e idoneidade e preencher Íodos os requisitos estabelecidos no

edital e na legislação específica.

CLÁUSULA XV . SUSPENSÃO DIREITO DE PARTICIPAR DE
LICITAÇ o. DIMENTO DE CONTRATAR E DECLARACAO DE

? il5s

INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR - Caberá a declaração de suspensão

temporaria do direito de participar de licitação, ou do impedimento para contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa que aplicou a sanção; já a declaração de inidoneidade para

licitar e contratar é aplicável à Administração Direta e Indireta da União, do Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei no 8.666193
facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) ou de I

Avenida Beira Mar, n' 11.000, Baln, Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 11925-000
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panÁcnapo PRIMEIRo: A CoNTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas co

contÍatuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços ora contratados, em alé 2

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do con§ato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitiíri
para os serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limite
estabelecidos no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo

CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente
corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão

desde que regularmente comprovados.

PARÁGRAFO QUARTO: Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos,
bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação

da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para

mais ou para menos, conforme o caso.

PARÁGRAFO QUINTO: Incumbe, obrigatoriamente, à CONTRATADA comunicar ao

CONTRATANTE os eventos previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os acréscimos ou

diminuição dos pregos dos serviços ora contratados, sob pena, de no caso de redução do valor dos

l8
Avenida Beira Mar, n' 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 11925-000
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(dez) dias, conforme se trate de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade,
respectivamente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente
publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do

impedimento para contratar não poderá ser superior a 05 (cinco) anos.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar perdurará

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se promova a reabilitação,
perante a própria autoridade que a aplicou, após 02 (dois) anos.

CLÁUSULA xVI - DOS RECURSOS - Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a

CONTRÂTADA poderá, sempre sem efeito suspensivo:
a) interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias da

ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência e multa;
b) interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias da

publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito de licitar,
impedimento de contratar ou rescindir administrativamente o contrato;

c) formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de declaração

de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 dias da intimaçâo da I
Administração; ;

/t:1

fr

cLÁusULA xvII - ALTERACÃO DE CoNTRATo - o presente contrato poderá se/

"lt*"d"/"t. 65 da Lei n' 8.666193. I
I

,tA





Municíp io de llha Com rida
Estôncia Balneária

serviços, ser obrigada a indenizar imediatamente o CONTRATANTE com a cominação das

demais penalidades cabíveis.

ct-Áusur,.q. xvIII - coNTRoLE - A coNTRATANTE providenciará, nos prazos legais,

remessa de exhato do presente contrato ao Diario Oficial do Estado, para a devida publicação. O
CONTRATANTE não se responsabilizará por indenização de qualquer natureza em decorrência
de atos ou fatos vinculados à Fiscalização e ao Controle da Execução Orçamentrfu:ia e da

Administração Financeira.

CLÁUSULA XIX - DOCUMENTACÃO - A CONTRATADA E SEUS representantes legais

apresentaram neste ato os documentos comprobatórios de suas condições jurídico-pessoais

indispensáveis à lavratura do presente, inclusive a Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais
previdenciários públicos, a que estiver vinculada.

CLÁUSULA XX - DOTACÁO ORCAMENTÁRIA E EMPENHO _ AS dEspesas com a

execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta da seguinte dotação

orçamentária: tendo sida emitida pelo CONTRATANTE, em
no valor de RS (.......................). No exercício.......1.......1.......... a Nota de Empenho n'

seguinte, as despesas ocorrerão à conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro.

CLÁT]SULA XXI - FORO- O foro do presente contrato é o Comarca de Iguape, com expressa

renúncia da CONTRATADA a qualquer outro que teúa ou veúa a ter, por mais privilegiado
que seja.

CLÁUSULA xxll - PUBLICACÃo - o CoNTRATANTE obriga-se a prover às suas

expensÍ§, devendo nesta data providenciá-la, a publicação, em forma de extrato, do presente

contrato, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias no Diario Oficial do Estado de São Paulo, a

contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura.

CLÁUSULA xxr[ - CLÁUSULA ESSENCIAL - Constirui, também, cláusula essencial do
presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade,
perante o CONTRATANTE, de exceção de inadimplemento, como fundamento para a unilateral
intemrpção da prestação dos serviços, exceto nos casos previstos na Lei no 8.666/93.
PARAGRAFO UNICO: A CONTRATADA está obrigada a manter, durante toda a execução do

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA XXIV - NORMAS APLICÁVEIS O Presenle Contrato rege-se por toda a
legislação aplicável à espécie e ainda pelas disposições que a complementarem, alterarem ou
regulamentarem, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes do presente termo,
especialmente a Lei Federal no 8.666, de 21 de juúo de 1993, e a legislação referente aos Planos
Econômicos do Governo Federal que atinjam as cláusulas econômicas deste contrato, declarando
a CONTRATADA conhecer todas essas noÍÍnas, e concordando em sujeitar-se às estipulações,
sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não expressamente
transcritas no presente instrumento.

Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA,/SP - CEP: 11925-000
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De tudo, para constar, foi lawado o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença

das testemuúas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos.

Ilha Comprida (SP), _ de de 2014.

DÉCIO JoSÉ VENTURA
Prefeito Municipal

Contratada

Testemunhas:

I.-
NOME:
RG.

[-
NOME:
RG:
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-TER]\4O DE RE NCIA
PREG O PRESENCIAL N" 053/2014

1. DETALHAMENTO DO PROJETO

As funções dos aparelhos dos Agentes Comunitários de Saúde, deverão estar disponíveis para

o uso em qualquer local, mesmo sem a cobertura de telefonia móvel e/ou internet.

1.1. Hardware (Equipamento):

A empresa deverá fomecer o equipamento (hardware) necessario à execução da aplicação de

uso do Agente Comunitrírio da Saúde, consistindo em aparelho tipo Tablet, fomecido

mediante contrato de comodato, com as seguintes características mínimas:

o Processador Intel Dual-Core

o Memoria a partir de I GB

r Capacidade de Armazenamento de 16 GB

o WiFi
o Tela Multitoque Capacitiva

o Tela de 7 a 10 polegadas

. Tela de Alta Definição a partir de (i 280 x 800)

o Recursos de GPS - geo-posicionamento

o Conectividade por wireless.

1.2. Software (Sistema/Solução):
O Sistema/solução deverá apresentar as seguintes funcionalidades:

a

r Controle e digitação das fichas:

o Cadastro de morador,

o Cadastro de domicílio,

o Cadastro de acomPanhamento,

conforme layouts de campos, definidos pelo sistema eSUS-AB do DATASUS

A solução utilizada deverá permitir:

O registro de Justificativas pelo não atendimento do acompanhamento da família

assistida.

A Integação com o SCNES (Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos

de Saúde).

A Integração com o sistema eSUS-AB do DATASUS.

Avenida Beira Mar, n" 1 1.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDÁ/SP - CEP: 11925-000
E-mail : j utidicoi lha(@) a h o o. c onl b t

a

a

a
Município

( f
U





t a
O

Municíp io de llha Comprida

4

1.3. Implantação
Comó parte integrante do processo de implantação, a empresa contratada deverá:

. Permitir lmportar o cadastro dos Agentes comunitririos da Saúde (ACS), através

inte$ação com o SCNES (Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de

Saúde);

1.4. Treinamento

Avenida Beira Msr, n. 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 11925-000
E-moi I : ju dlcoi Iha(@) ahoo. conl b t

22

Estância Balneária

_le0cESS0 FOI.HA

o A Captura de assinatura eletrônica do morador ou responsável pela famíla'

o A Captura de foto do morador

. A Captura de foto do domicílio,

o A Captura dos registros das coordenadas de GPS do domicílio

o A Captura do registro das coordenadas de GPS para as atividades de visita dos

ACS.

o o uso do sistema do Tablets, em qualquer local, sem a necessidade de cobertura de

internet.

o Armazenar os dados capturados nas Íichas de acompanhamento diretamente nos

Tablets

. Transferir os dados armazenados nos Tablets para um ambiente onde os dados

possam estar disponíveis em um Banco de Dados em ambiente intemet, sem que os

Tablets necessitem de conexão de intemet.

o Manter o Banco de Dados na intemet em Ambiente de Nuvem, em DataCenter

próprio ou de terceiros, a ser definido pela prefeitura.

o A distribuição de vídeos de até 3 minutos, paÍa serem executados diretamente nos

Tablets, usando os mesmos processos de comunicação que transferem os dados dos

Tablets para um Banco de Dados na intemet, ou seja, os Tablets não necessitemT

estar conectados à intemet, permitindo assim a dirulgação de material dí
treinamento das equipes de agentes de saúde, e campaúas ou informf
publicitários de interesse da população. 

I

A empresa contratada, fomecer serviços e material de treinamento, conforme a seguir:

Os treinamentos ocorrerão em nas Unidades de Saúde do Município, determinadas pela

Diretora do Departamento Municipal de Saúde, sendo:
. Minishado para pelo menos 1olo (um por cento) do total de Agentes Comunitarios de

Saúde, e Gestores, Coordenadores e Enfermeiro' sendo cada turma com o máximo de

até 60 participantes, com:
. Carga Horária: mínimo de 6 horas;
. Local: definido e de responsabilidade do departamento Municipal de saúde do

Mnnicipio de Ilha ComPrida. /-'
/-.-.:a
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1.5, Suporte
A CONTRATADA deverá fomecer suporte técnico de acesso exclusivo aos gestores e

coordenadores da Estratégia da Saúde da Família, através de portal na intemet ou email, a

ser definido pelo fomecedor, para esclarecimentos de dúvidas.
A CONTRATADA deverá prestar, sem ônus para o Departamento Municipal de Saúde do

Município de Ilha Comprida, a manutenção corretiva durante todo o período de vigência do

contrato.
Entende-se por manutenção corretiva, todas as atividades referentes à correção de erros de

não conformidade de funcionamento do sistema versus à descrição técnica da função
proposta.
O Suporte deverá estar disponivel para atendimento remoto, em dias úteis e horarios

comerciais.
O início de atendimento do suporte deverá ocorrer no prÍLzo máximo de 24 (vinte e quatro),

dentro do horário estabelecido, contadas a partir do registro formal da solicitação feita pelo

o Departamento Municipal de Saúde do Município de Ilha Comprida.

2. PLATAFORMAS
O sistema deverá rodar em ambientes WEB, com o armazenamento dos dados em ambiente

"CLOUD" (nuvem), extemo ou intemo, compartilhado ou exclusivo, de acordo com a

definição e o ambiente disponibilizado pelo o Departamento Municipal de Saúde do

Município de Ilha Comprida, para a instalação da base de dados.

WEB:
A plataforma web segue o conceito de computação em nuvem onde todas as informações d

sistema ficam armazenadas remotamente e disponíveis em qualquer computador com acess

a internet.
O sistema web deverá ser compatível com os principais browsers do mercado. A segu'

apresentamos a lista de compatibilidade da aplicação web:
. Intemet Explorer 7.X ou superion
o Firefox 4.X ou superior;
. Chrome;
. Safari;

3. REQUISITOS PARACONTRATAÇÃO
O fomecedor deverá dispor e manter espaço fisico adequado para abrigar o escritório de

suporte e manutenção com uma estrutua administrativa e de operações, além de dispor de

link de comunicação que possibilitem o perfeito desempenho dos serviços ofertados.

Avenida Beira Mar, n' 11.000, Baln, Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 11925'000
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ANEXO DELO DE CART ENCIAME
PREG O PRESENCIAL N" 053/2014

Ao
Município de Ilha Comprida
A./C Departamento Municipal de Compras
Ilha Comprida/SP,

, 

-de

de 2014

(Nome e Assinatura: Presidente, Diretor ou Assemelhado da Empresa).
FIRMA RECONHECIDA EM CARTORIO

(Nome e Assinatura: Representante Credenciado)
FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO

Observação: Esta caúa deverá ser entregue à Comissão Geral de Licitação pessoalmente
pelo representanúe credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para inicio da
licitação, previsto no Aviso de Licitação do presente Edital.

F0t-Hl
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-(empresa), 

estabelecida à 

--, 

telefone il
nomera e "onriii-ui 

r.u bãstante procurador o seúor(a) L4 ,t

lquutifrcaçao;, ao qual confere poderes para representá-la perante o Muni;ípio de Iltra Compnda- / V"

em especial no procedimento licitatório Pregão Presencial n" 053/2014, podendo requerer, / ft

transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim. / '\
praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato 

I \
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ANEXO IV-M DELO DE DECLARA ES DE HABILITA Ào
PREG O PRESENCIAL N' 053/20T4

Ao
Município de Ilha Comprida
A./C Departamento Municipal de Compras
Ilha Comprida/SP.

DECLARA.ÇÕES

Em cumprimento ao item 6.2.4 - Alíneas "a", "b", "c" e 'íd"' do Edital de Licitação - Pregão

Presencial no 05312014, a Empresa com endereço à

por seu representante legal, o seúor
(qualifi cação completa), DECLARA:

*Que não mantém, em seu quadro de funcionários, menor de 18 anos em trabalho notumo,

perigoso ou insalubre e nem menoÍ de 16 anos em qualquer atividade, salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 anos;
*Que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e

informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo coúecimento
do objeto e condições de execução;
*Que se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações

nele contidos e que os cumprirá fielmente;
*Que se compromete a comunicar à Comissão de Licitação eventual fato impeditivo a sua

paÍicipação na licitação, se ocorrer durante o procedimento licitatório;

, 

-de

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

5

)
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de 2014
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ANEXO V - MODELO DE DECLARA Áo sE CoMPRoMETEND0 A SEGUIR
P A E AADMINISTRA o
PREG O PRESENCIAL N" 053/2014

Ao
Município de Ilha Comprida
A./C Departamento Municipal de Compras
Ilha Comprida/SP.

DECLARAÇÃO

Em cumprimento às determinações da Administração, constantes do Edital de Licitação - Pregão
Presencial n' 053/2014, esta Empresa DECLARA que executará os
serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e quantitativos fomecidos pela
ADMINISTRAçÁO e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados em
sua proposta comercial.

de de 2014

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

Ávenida Beira Ma4 n' 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 11925-000
E-ms i I : j u r idi co i I h o@1 altoo. com- b r
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Municíp io de llha Comprida
Estôncia Balneária

FOI.HA

(y,t4l

ANEXOVI-MODE LO DE ATESTADO nR,,lprr»Ão TECNICA
pnrcÁo PRESENCIAL N' os3/2014

Ao
Municipio de Ilha Comprida
A,/C Departamento Municipal de Compras
Ilha Comprida/SP.

Atestarnos que a empresa CNPJ n."

sediada em

os serviços abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone no desempeúo de suas I^atividades.

Cidade/data
Cargo,Nome/Qualifi cação e assinatua (com fi rma recoúecida)
Dados da empÍesa emitente (câso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado,

deverá constar no atestado o nome, o CNPJ e o endereço da empresa).

OBS: O cabeçalho deverá conter o timbre da pessoa juridica de direito público ou privada

emitente do atestado.

de de 2014

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

Avenida Beira Mar, n. 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 11925-000
E-mail : ju rdicoi I h o@! uh o o. co n ; b r
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Municíp io de llha Com rida
Estância Balneária

ANEXO VII - MOI) ODED cÁo nn OUALIFICAC AO DE

(l-
) I ttl

MICROEMPRE sAoU EMPRESA DE PEOUENO PORTE
PREcÃo PRESENCIAL N' 053/2014

Ao
Município de Ilha ComPrida
A/C Departamento Municipal de Compras
Ilha Comprida/SP.

DECLARAÇÃO

Em conformidade com o disposto no artigo 1o do Decreto n" 28.182, de 18 de dezembro de 2008,

que dispõe sobre o tratamento diferenciado concedido às Microempresa(s) e Empresa(s) de

Pequeno Porte, nas licitações de bens, serviços e obras na Administração Pública Estadual Direta

e Indireta:

poÍador da Cédula de Identidade RG no

legalmente nomeado representante da empresa CNPJ

com sede à (endereço completo),

paÍicipante do procedimento licitatório - Pregão Presencial n'05312014, declaro, sob as penas

lei, que, a empresa a qual represento cumpre todos os requisitos legais, previsto na lei. para

qualificação como Microempresa (ou Empresa de Pequeno Porte), estando apta a usufruir d

tratamento diferenciado, e, que, não se enquadra em neúuma das vedações previstas no §4o

anigo 3o da Lei Complementar n'.123106.

, 

-de

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

Avenida Beira Mar, n' 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP' CEP: 11925-
E-ma i I : j u ridi c o ilh t@y ah o o. co m- b r
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Município de llha Comprída
Estdncia Ba.lnedria

TVTUXICÍPTO DE ILHA COMPRIDA
(DEPARTAMENTO DE COMPRAS)

AvrsqDE LIcrraÇÃo
PREGAO PRESENCIAL N" 053/2014

Fonte de Recursos: Verba Consignada no Orçamento Vigente.

Contratação de empresa especializada para Fornecimento de
Serviços de Solução de Tecnologia, para o Desempenho das
Tarefas dos Agentes Comunitários de Saúde do Município Ilha
Comprida.

Entrega de Envelopes: dia 18 de Dezembro de 2014 às 10H00M.

Abertura dos Envelopes: dia 18 de Dezembro de 2014 às 10H00M

Edital e Informações: O Edital poderá ser retirado junto à sede do Município de Ilha
Comprida, Avenida Beira Mar, n" 11.000 - Boqueirão Norte -

Balneário Meu Recanto - Ilha Comprida, Estado de São Paulo -
CEP 11925.000. Informações - Fax (013) 3842.1141 - Fone
(013) 3842.7000 - Ramal 7079 - no horário comercial.
E-MAIL: iurid-iàoilha@vahoo.com.br

ovembro de 2014.

DÉCIo sr vBNTURA
P Municipal

Av. Beira Mar, I1.000 - Balneário Meu Recanto - Ilha Comprida/SP - CEP 11.925-000- Tel. (13)3842-7000.
juridicoilha@yúoo.com.br
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