INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
_________________________________________________________________________________
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2015

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAMV, por meio do
Departamento Administrativo e Financeiro, realizará a licitação, na modalidade "Pregão
ELETRÔNICO” no site do Banco do Brasil, conforme Processo Administrativo nº 248/2015
devidamente aprovado pelo Presidente dessa autarquia. O Pregão será realizado pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio, designados pela portaria nº 191/2014 publicada em 04/08/2014, regido pela Lei
Federal nº 10.520/2002, 12.440/2011 e pela Lei Municipal nº 6.928/2007, pelo Decreto Municipal nº
16.199/2014 e Leis Complementares 123/2006, e 147/2014, podendo adotar dentre outros
procedimentos fundamentos nas Instruções Normativas 01 e 02/2008 do TCU, subsidiariamente pela
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, demais normas pertinentes e pelas condições
estabelecidas no presente Edital. Fazem parte integrante deste Edital os Anexos I, II, III e IV.
Anexo I – Declaração da empresa de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo e que concorda
com todas as condições do Edital e seus anexos
Anexo II – Declaração da empresa de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal
Anexo III – Termo de Referência
Anexo IV – Minuta de Contrato

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
1.2 Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado Pregoeiro, mediante a
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página
eletrônica https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.
1.3 INÍCIO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: dia 24.04.2015 às 09:00h.
1.4 LIMITE DE ENTREGA DAS PROPOSTAS ATÉ: dia 07.05.2015 às 09:30h.
1.5 ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 07.05.2015 às 09:45h.
1.6 INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 07.05.2015 às 10:00h.
1.7 Tempo de disputa: facultativo ao pregoeiro mediante encaminhamento de aviso de fechamento
e mais o tempo randômico (aleatório) determinado pelo sistema eletrônico.
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1.8 Formalização de consultas: observado o prazo legal, o licitante poderá formular consultas por email: luiz@ipamv.org.br, telefax (27) 3025-4017, informando o número do Pregão eletrônico citada
no preâmbulo.
1.9 LOCAL DO PREGÃO: Rua Chafic Murad, 712, Bento Ferreira, Vitória - Espírito Santo.

2. DO OBJETO
2.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação para
prover operação e manutenção de link de acesso à Internet dedicado full duplex, síncrono de no
mínimo 10 Mbps, no Instituto de Previdência e Assistência do Município de Vitória, de acordo com as
condições e especificações constantes neste Edital e no Termo de Referência.
2.2 Todos os circuitos deverão ter disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias, a
partir de sua ativação até o término do contrato, com as características técnicas descritas no item 3
do Termo de Referência, interligando o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Vitória à Rede Mundial de Computadores.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas para aquisição do serviço decorrente da presente licitação correrão à conta da
Dotação Orçamentária 04.122.0039.2.0348 – Manutenção dos Serviços Administrativos; Elementos
de Despesas 3.3.90.39.50 – Serviços de Telecomunicações; Recursos Administrativos 2.404.0235 –
Rec. Taxa Administrativa.

4. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
4.1 O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura das propostas,
atentando também para a data e horário para início da disputa.

5. REFERÊNCIA DE TEMPO
5.1 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame. Caso ocorra problemas técnicos no sistema, será emitido
aviso para todos os licitantes e o certame será suspenso.
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6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
6.1 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas
neste Edital e seus anexos possuidores de chaves de identificação e senha fornecidos pelo provedor.
6.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem
em uma ou mais das situações a seguir:
a)
b)
c)
d)
e)

Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da
Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 8.666/93;
Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; e
Enquadrada no disposto do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.

7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
7.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a)

Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b)

Responder as questões formuladas pelos licitantes vencedores, relativas ao certame;

c)

Abrir as propostas de preços;

d)

Analisar a aceitabilidade das propostas;

e)

Desclassificar propostas indicando os motivos;

f)

Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor
preço;

g)

Verificar a habilitação do licitante classificado em primeiro lugar;

h)

Declarar o vencedor;

i)

Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

j)

Elaborar a ata da sessão;

k)

Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

l)

Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de
penalidades previstas na legislação.
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8. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
8.1 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao
órgão provedor, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do
pregão.
8.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil
S/A (certificação digital), sediadas no País, através de um cadastramento simplificado.
8.3 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa
desta AUTARQUIA MUNICIPAL, devidamente justificadas.
8.4 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante.
8.5 O credenciamento do licitante vencedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.

9. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
9.1 Para julgamento das propostas será adotado critério de menor preço.
9.2 Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem as disposições contidas neste edital, na fase de habilitação.
b) Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.
c) Apresentarem preço incompatível com os preços de mercado;
c) Empresas que tiverem sofrido quaisquer sanções administrativas em contratos administrativos
anteriores
9.3 No caso de empate a preferência de contratação será dada para as microempresas e empresas
de pequeno porte. O Intervalo percentual de empate será de 5%(cinco por cento). A empresa de
pequeno porte ou a microempresa mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, adjudicado em seu favor, respeitando o §3º do
art. 45º da Lei Complementar 147/2014.
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9.4 No caso de Pregão, a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão (art. 45, § 3º da Lei Complementar 123/2006).

10. DA PARTICIPAÇÃO
10.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados a data e horário limite estabelecidos. A
informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site http://www.licitacoese.com.br/aop/index.jsp
10.2 Como requisito para participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação prevista no
edital.
10.3 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

11. DA ABERTURA
11.1 A partir do horário previsto no edital e sistema, terá início a sessão pública do pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas.
11.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
11.3 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
11.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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11.5 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais
participantes.
11.6 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta
minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
11.7 Facultativamente, o pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de
aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo aleatório de até trinta
minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances.
11.8 Antes de anunciar o vencedor o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que
seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.
11.9 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa
de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do
lance de menor valor.
11.10 A proposta de preços será definitiva e não reajustável e deverá ter a validade mínima de 60
(sessenta) dias.
11.11 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para,
receber a Ordem de SERVIÇO (OS) no prazo e condições definidos neste Edital.
11.12 Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a
Ordem de SERVIÇO (OS) ou não apresentar situação regular no ato do recebimento da Ordem,
estará sujeito às penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e alterações. Neste caso, o
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos licitantes observadas a ordem de
classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, podendo ser o respectivo, convocado
para negociar redução do preço ofertado.
11.13 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor
da proposta ou lance de melhor proposta.
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12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
12.1 As impugnações e esclarecimentos sobre o Edital poderão ser feitas até 2 (dois) dias úteis antes
da data fixada para recebimento das propostas (letra f, item II, Art. 10º, Decreto Municipal
16.199/2014).
12.2 Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro poderá fazê-lo,
manifestando sua intenção através do sistema eletrônico, imediatamente após a fase competitiva,
com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três)
dias úteis, desde que a intenção de recusar seja acatada pelo pregoeiro. Os interessados ficam, desde
logo, intimados a apresentar contra - razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
12.3 Não serão conhecidas 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 licitante. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do
direito de recurso. Será de 24 (vinte e quatro) horas, motivadamente, sendo concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para protocolar as razões de recurso
12.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo licitante.
12.5 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
12.6 Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo.
12.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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13. PROPOSTA DE HABILITAÇÃO
13.1 Para comprovar a habilitação, o licitante vencedor deverá apresentar no endereço constante do
item 1.9, no prazo de 2 (dois) dias úteis após o encerramento da etapa de lance da sessão pública os
documentos relacionados abaixo, em originais, via internet ou cópias autenticadas em cartório ou
por pregoeiros ou membros da equipe de apoio do IPAMV, ficando os mesmos como parte
integrante do processo Licitatório nos termos do Art.32 da Lei Federal nº 8666/93.
a)

Caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, este poderá ter
estendido o prazo por mais 5 (cinco) dias úteis para apresentação dos documentos fiscais
válidos.

b)

Se houver indícios de inexequibilidade no preço final dos lances, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do Art.
43 da Lei 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar dentre
outros procedimentos os constantes nos Art. 29 §3º, §4ºe §5º da Instrução Normativa
02/2008 do TCU.

c)

No que diz respeito aos resultados das licitações, quando da aplicação do benefício da
exclusividade para as modalidades de licitações previstas na Lei Complementar 123/2006, o
Sistema somente permitirá o registro do fornecedor vencedor se for uma ME/EPP ou Cooperativa
após a verificação, junto à Receita Federal do porte da Empresa ou Cooperativa. Relativamente
ao Pregão Eletrônico, o resultado é encaminhado de forma eletrônica, não cabendo segunda
verificação na Receita, vez que nesse tipo de licitação, a identificação do porte da Empresa e/ou
Cooperativa acontece no momento do envio da proposta.

13.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a)

Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b)

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, acompanhado de prova de
seu registro ou inscrição e de eleição de seus atuais administradores, em se tratando de
sociedades comerciais ou sociedades por ações;

c)

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;

d)

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício.

13.1.2 - REGULARIDADE FISCAL
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
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b)

Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com validade
na data de abertura da Licitação;

c)

Certidão negativa de débitos trabalhistas junto ao Tribunal Regional do Trabalho, com validade
na data de abertura da Licitação;

d)

Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita
Federal com validade na data de abertura da Licitação.

e)

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do Estado do Espirito Santo com validade
na data de abertura da Licitação;

f)

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual da sede do licitante para empresas com
sede ou filiais fora do Estado do Espirito Santo, com validade na data de abertura da Licitação;

g)

Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal do Município de Vitória com validade
na data de abertura da Licitação;

h)

Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal do domicílio da licitante para empresas
com sede ou filiais fora do Município de Vitória, com validade na data de abertura da Licitação;

i)

Declaração da empresa de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo e que concorda com
todas as condições do Edital e seus anexos, conforme Anexo I (modelo);

j)

Declaração da empresa de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal, conforme Anexo II (modelo);

k)

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certame
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

13.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)

No mínimo 1 atestado de fornecimento de serviços de comunicação de dados, em nome da
licitante, devidamente assinado, carimbado ou em papel timbrado, da empresa ou órgão
tomador dos serviços, comprovando que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição os
serviços com características técnicas semelhantes às ora contratadas. Deverá constar que o
serviço opera com fibra óptica, com velocidades iguais ou superiores e quantidades ao descrito
no Termo de Referência. O atestado deverá estar devidamente registrado no CREA,
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico do Engenheiro – CAT;

b)

Apresentação do termo de autorização expedido pela ANATEL para prestação de Serviço de
Comunicação Multimídia – SCM, ou equivalente.

13.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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a)

Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou de Execução Patrimonial expedida pelo(s)
Cartórios Distribuidor(es) da sede ou domicílio da licitante, expedida até 60(sessenta)dias da
data da abertura do pregão.

13.2 Caso as certidões expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal, quando exigidas, não
tragam consignados os respectivos prazos de validade, e estes não sejam do nosso conhecimento, a
Comissão de Licitação considerará como máximos, os prazos vigentes no Estado e Município de
Vitória, 90 (noventa) e 60 (sessenta) dias respectivamente.
13.3 Os interessados que apresentarem o Certificado de Inscrição no Cadastro de Fornecedores
da Prefeitura Municipal de Vitória do Estado do Espírito, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, isentar-se-ão da apresentação dos documentos exigidos nos subitens:
13.1.1 alíneas “a”, “b”, “c”, “d”;
13.1.2 alínea “a”;
13.1.3 alínea “a”
13.4 As Certidões Negativas de Débito (CND) exigidas no item 13.1.2 alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”,
“f” “g” e “h” deverão conter o mesmo CNPJ do Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social.
13.5 Figuram como exceções as Certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto
as Filiais.
13.6 As certidões antes emitidas pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, são atualmente
emitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, sendo exceção somente o caso de
Contribuinte Individual. A DRS-CI (Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte
Individual) será fornecida exclusivamente pelo INSS.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(ões), além das
responsabilidades por perdas e danos:
I – Advertência:
a)

Desistência parcial da proposta, indevidamente justificada;

b)

Cotação errônea parcial ou total da proposta, indevidamente justificada;

c)

Por inexecução parcial da Ordem de Compra.
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II – Multas:
a)

Por atraso injustificado na execução da Ordem de Serviço até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos
por cento) ao dia sobre o valor total contratado;

b)

Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

c)

Por atraso injustificado na execução da Ordem de Serviço, superior a 30 (trinta) dias: 15%
(quinze por cento) sobre o valor global contratado, com consequente cancelamento da Nota de
Empenho ou rescisão contratual;

d)

Recusa do adjudicatário em receber o contrato, a Ordem de Serviço, dentro de 05 (cinco) dias
úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

e)

Por inexecução total ou parcial da Ordem de Serviço: 20% (vinte por cento) sobre o valor total
da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a
Administração:
a)

Por atraso injustificado na execução da Ordem de Serviço, superior a 31 (trinta e um) dias: até
03 (três) meses;

b)

Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c)

Por recusa do adjudicatário em assinar, receber Ordem de Serviço, dentro de até 05 (cinco) dias
úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;

d)

Por inexecução total ou parcial da Ordem de Serviço: até 02 (dois) anos.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Licitante
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.
14.2 As multas previstas no inciso II do item 14.1, serão descontadas, de imediato, do pagamento
devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.
14.3 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 14.1, poderão ser aplicadas juntamente com
a do inciso II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
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14.4 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função da
natureza e gravidade da falta cometida.
14.5 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será
declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.
14.6 A sanção prevista no inciso IV, do item 14.1 é da competência do Presidente do IPAMV,
facultada a defesa do licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente
justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

15. INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS e FISCALIZAÇÃO.
15.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, será emitido o contrato, a Ordem de
Serviço (OS), visando a execução do objeto licitado.
15.2 O Licitante Vencedor terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação,
para assinar a Ordem de Serviço. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração.
15.3 Deverá ainda estar em dia com todas as certidões exigidas no item 13.1.2.
15.4 A recusa injustificada do licitante vencedor sobre o aceite da Ordem de Serviço (OS) e Contrato,
dentro do prazo estabelecido sujeitará, ainda, o licitante à aplicação das penalidades previstas no
item 14.1.
15.5 A Ordem de Serviço(OS) e contrato poderão ser cancelados/rescindidos pelo IPAMV:
a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das
hipóteses contida no art. 78 da Lei 8.666/93;
b) Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada pelo IPAMV;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
15.6 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma e
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido por um representante da
Autarquia, especialmente designado na forma dos Arts. 67 e 73 da lei 8.666/1993 e do Art.6º do
Decreto nº 2.271/1997.
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16. DO PAGAMENTO
16.1 O pagamento dos serviços executados será efetivado até o 10º (décimo) dia útil após emissão
da nota fiscal/fatura, sem emendas ou rasuras, devidamente atestada pelo órgão requisitante no
verso, bem como, da data de protocolo da respectiva fatura, desde que não haja qualquer
irregularidade.
16.2 Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao
fornecedor/contratado para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a
apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura devidamente retificada, iniciando-se nova contagem de
tempo.
16.3 É expressamente vedado ao fornecedor cobrança ou desconto de duplicatas através de rede
bancaria ou de terceiros.
16.4 O IPAMV poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos
pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 O licitante é responsável pela legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante que o
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou Ordem de Serviço, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
17.2 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.
17.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
17.4 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e
a segurança da contratação.
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17.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por
qualquer meio de comunicação, inclusive eletrônico, que possibilite o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado/União e/ou Jornal de grande circulação no Espírito
Santo.
17.6 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na legislação em
vigor.
17.7 A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos do presente
Edital.
17.8 A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulála por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
17.9 É facultado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documentação ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.
17.10 O prazo de entrega admite prorrogação, a critério do setor requisitante, devendo ser
justificado por escrito, ou desde que ocorra algum dos seguintes motivos:
a)

Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de cumprimento do edital;

b)

Aumento das quantidades inicialmente previstas no edital, nos limites permitidos na Lei
8666/93;

c)

Impedimento de cumprimento do Edital por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela
Administração em documentos contemporâneos a sua ocorrência;

d)

Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração.

17.11 O Pregoeiro poderá desclassificar licitantes até a homologação do pregão, por despacho
fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da
Licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
17.12 O valor da proposta comercial deverá ser apresentado em moeda nacional utilizando-se até 02
(duas) casas decimais para o valor unitário, desprezando-se as demais, incluindo todos os impostos,
contribuições sociais etc., bem como quaisquer outros custos relacionados com o fornecimento e
instalação dos equipamentos.
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17.13 As informações e esclarecimentos relativos à presente Licitação serão fornecidos pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio, de acordo com os itens 1.8 e 1.9 deste Edital.

Vitória (ES), 24 de abril de 2015

Luiz Carlos Vieira da Silva
Pregoeiro
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ANEXO I

LOCAL E DATA

DECLARAÇÃO

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIAIPAMV

A empresa (Nome da Empresa), estabelecida à (Endereço Completo), devidamente inscrita no CNPJ
sob o nº (nº do CNPJ), declara sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente
impeditivo e que concorda com todas as condições do Edital e seus anexos para participar no Pregão
nº. xx/2015.

________________________________________________
(Nome e identificação do representante legal)
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ANEXO II
DECLARAÇÃO

A empresa EMPRESA X LTDA, inscrita no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, por intermediário de seu
representante legal o Srº FULANO DE TAL, portador da Carteira de Identidade nº x.xxx.xxx-xx e do
CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999 - regulamentado pelo Decreto
nº 4358/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (se for o caso ).

Vitória, xx de xxxxxx de 2015.

________________
Fulano de Tal
Sócio-Gerente
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ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação para
prover operação e manutenção de link de acesso à Internet dedicado full duplex, síncrono de no
mínimo 10 Mbps, no Instituto de Previdência e Assistência do Município de Vitória, de acordo com as
condições e especificações constantes deste Termo de Referência
1.2 Todos os circuitos deverão ter disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias, a
partir de sua ativação até o término do contrato, com as características técnicas descritas no item 3
desta Especificação, interligando o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Vitória à Rede Mundial de Computadores.
1.3 A licitante vencedora será a que vier a ofertar o menor valor global para o contrato.
1.4 A solução proposta deverá permitir o tráfego de aplicações corporativas (sistemas de informação,
troca de arquivos, correio eletrônico, Intranet, Internet, banco de dados, etc) e voz (VoIP ou Voz
sobre Frame Relay).

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
2.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO
Proporcionar aos setores do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Vitória os meios
necessários para consolidar as informações em um ambiente corporativo de alta performance e
disponibilidade e, em alguns casos, de internalizar bases de dados que contenham informações
relevantes para este Instituto.
2.2 RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
a) Manutenção da eficiência e eficácia no acesso à internet;
b) Manutenção do serviço de conectividade IP-Internet Protocol (velocidade fixa, full duplex,
síncrona, simétrica e permanente), essencial ao bom desempenho das atividades e à troca mais ágil
de informações com a rede mundial de computadores.

_______________________________________________________________________
Rua Chafic Murad, 712 - Bento Ferreira - CEP: 29050-660 - Vitória - Espírito Santo
TEL: (27) 3025.4017 - E-mail: luiz@ipamv.org.br
18

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
_________________________________________________________________________________
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
3.1 O acesso ao serviço de conexão IP (Internet Protocol) dedicado deverá estar implantado sobre
um enlace determinístico de, no mínimo, 10 Mbps.
3.2 O acesso à Internet deverá ser provido através de circuito IP cujo link de comunicação deverá ser
entregue em fibra óptica.
3.3 Deverão ser fornecidos endereços IP’s próprios e válidos na Internet - mínimo de 01 (uma) subrede com um mínimo de 08 endereços IP Classe C (excluindo-se o endereço IP do roteador).
3.4 Todo o serviço de Internet deverá ser disponibilizado por meio de conexão direta e exclusiva da
CONTRATADA a um provedor de backbone Internet.
3.5 A empresa deverá oferecer Registro de Domínio Reverso.
3.6 A empresa deverá oferecer hospedagens dos registros DNS (Sistema de Nomes de Domínio)
primários ou secundários dos IP's do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Vitória válidos na Internet, de modo a permitir o acesso por nomes na Internet (externo
o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória).
3.7 As home-pages e caixas postais de e-mail, de responsabilidade do corpo técnico do próprio
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, ficarão armazenadas
nos servidores do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória,
sendo acessados pelos usuários externos da Internet por meio da conexão dedicada.
3.8 A empresa deverá disponibilizar endereço eletrônico (página web), bem como identificação do
usuário e a senha correspondente, onde estarão disponíveis as estatísticas diárias de uso dos enlaces
contratados. Deverão estar disponíveis as estatísticas dos últimos 30 (trinta) dias corridos e o acesso
deverá ser controlado, sendo permitido apenas para os endereços ou usuários que o Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória informar. O relatório deverá
mostrar, através de gráficos, a taxa média de utilização do link, em kbits/s, através de médias de
períodos de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 24 horas, semanal e mensal, sendo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Utilização geral média e máxima, por porta, em kbps, do tráfego sainte, medida ao longo do mês;
Utilização diária das portas – inbound;
Utilização média e máxima, por porta, em kbps, do tráfego entrante, medida ao longo dos dias;
Utilização diária das portas – outbound;
Utilização média e máxima, por porta, em kbps, do tráfego sainte, medida ao longo dos dias;
Será obrigatório o fornecimento de um roteador para este serviço.

_______________________________________________________________________
Rua Chafic Murad, 712 - Bento Ferreira - CEP: 29050-660 - Vitória - Espírito Santo
TEL: (27) 3025.4017 - E-mail: luiz@ipamv.org.br
19

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
_________________________________________________________________________________

4. MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1.1. Local de execução dos serviços: Rua Chafic Murad, 712, Bento Ferreira, Vitória-ES, CEP.:
29050-660.
4.1.2. A realização dos serviços de instalação e/ou interligação do meio de acesso e configurações de
equipamentos instalados no Contratante deverá ocorrer, preferencialmente, de segunda a sextafeira, entre 9h e 16h, e, eventualmente, no período noturno, nos finais de semana e nos feriados,
caso o Contratante julgue necessário e conveniente, visando à celeridade dos serviços.
4.1.3. Deverão ser executados todos os serviços necessários às instalações, configurações e ativação
do circuito, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sem nenhum custo adicional para a
Contratante.
4.1.4. Da permissividade da subcontratação:
4.1.4.1 Atendendo aos preceitos do art. 72 da Lei nº. 8.666/93, considerando as peculiaridades do
mercado e com intuito de possibilitar a perfeita execução dos serviços objeto do presente Termo de
Referência, é permitido à empresa subcontratar, sob sua conta, risco e responsabilidade, a
instalação, a desinstalação e a assistência técnica.
4.1.4.2 Tal condição deverá ser explicitamente informada por escrito, destacando-se os dados da
empresa subcontratada.

4.2. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
4.2.1 A violação de qualquer um dos níveis de serviço definidos ao longo do contrato que vier a ser
firmado só poderá ser desconsiderada pelo IPAMV quando for decorrente de uma das ocorrências
descritas a seguir:
4.2.1.1 Falha em algum equipamento de propriedade do IPAMV;
4.2.1.2 Falha decorrente de procedimentos operacionais do IPAMV;
4.2.1.3 Falha de qualquer equipamento da Contratada que não possa ser corrigida por
inacessibilidade causada pelo IPAMV.
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4.2.2 O serviço deverá ser prestado 24 horas por dia, 07 dias por semana, todos os dias do ano,
durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções
programadas devidamente autorizadas pela Contratante.
4.2.3 Qualquer interrupção programada pelo Provedor para manutenção preventiva e/ou
substituição dos equipamentos e meios utilizados, desde que possa causar interferência no
desempenho do serviço prestado, deverá ser comunicada à Contratante com antecedência mínima
de 3 (três) dias úteis, por meio de fac-símile ou correio eletrônico, e somente será realizada com a
concordância da Contratante.
4.2.3.1 Somente serão aceitas interrupções programadas quando as referidas manutenções e/ou
ampliações exigirem tecnicamente alterações no(s) equipamento(s) responsável(is) pela conexão
com a Contratante.
4.2.3.2 As interrupções programadas deverão ser efetuadas no período compreendido entre 22h e
06h do horário de Brasília.
4.2.3.3 Quando o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis de comunicação não for atendido, deverá ser
concedido desconto por interrupção.
4.2.4 O serviço será considerado indisponível a partir do início de uma interrupção identificada pela
Contratante, devidamente registrada através de abertura do chamado na Central de Atendimento da
Contratada, até o restabelecimento do circuito às condições normais de operação com a respectiva
constatação da Contratante através da autorização para o encerramento do chamado.
4.2.4.1 Quando não for possível ao IPAMV a abertura de chamado na Central de Atendimento da
Contratada, a indisponibilidade será considerada a partir da efetiva interrupção registrada pelos
sistemas da Contratante e/ou Contratada.
4.2.4.2 Entende-se como condições normais de operação a estabilidade dos serviços prestados, sem
a ocorrência de novas interrupções no curto prazo, e a manutenção de todos os parâmetros de
qualidade dentro dos níveis especificados.

4.3. SUPORTE DE SERVIÇOS
4.3.1 Caberá à Contratada gerenciar a rede de acesso à Internet, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, garantindo os níveis de serviço contratados fim-a-fim, disponibilidade,
percentual de descarte de pacotes e desempenho da rede contratada.
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4.3.2 A gerência inclui o fornecimento de uma Central de Atendimento, que também estará
disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, que fará o registro e
acompanhamento dos chamados, resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas.
4.3.3 A Central de Atendimento da Contratada deverá estar disponível para contato através de
ligações telefônicas, sendo imprescindível que os funcionários de atendimento da Contratada
conheçam os serviços contratados e estejam aptos a dar as informações básicas sobre o serviço.
4.3.3.1 A Contratada disponibilizará uma segunda instância para solução de falhas do serviço.
4.3.4 A Contratada se compromete a realizar as correções necessárias à reativação dos serviços.
Entende-se por reativação dos serviços a série de procedimentos destinados a recolocar estes
serviços em seu perfeito estado de uso, de acordo com o Acordo e Níveis de Serviço contratado.
4.3.5 Quando da solicitação de atendimento ou suporte técnico por telefone, A GTI do IPAMV
fornecerá as seguintes informações:
4.3.5.1 Nome ou código de identificação do cliente e/ou número do circuito fornecido pela empresa
Contratada;
4.3.5.2 Descrição da anormalidade observada; e
4.3.5.3 Nome e telefones do responsável pela solicitação do serviço.
4.3.6 Para cada chamado aberto deverá ser fornecido um número identificador do mesmo para
acompanhamento.
4.3.7 Os chamados registrados na Central de Atendimento da Contratada deverão estar disponíveis
para acompanhamento pela equipe técnica da Contratante, ou de quem este delegar, contendo:
data e hora de abertura do chamado; número do circuito; problema ocorrido; solução; e data e hora
de conclusão.
4.3.8 A prestação de assistência técnica nas dependências da Contratante deverá ser feita por
técnicos identificados. A Contratante poderá solicitar a comprovação, junto à Contratada, de que o
técnico faz parte do quadro funcional da Contratada ou da prestadora de serviço por ela
subcontratada.
4.3.9 A assistência técnica será prestada nos dias úteis, no horário de 9h às 17h, salvo os casos de
interrupção total dos serviços, quando o ingresso às dependências da Contratante deverá ser
realizado imediatamente, independentemente do horário citado, com a devida autorização da
fiscalização.
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4.3.10 Caso não seja permitido o ingresso da Contratada às dependências da Contratante para
realização da assistência técnica, após consulta à fiscalização, a contagem do tempo de
indisponibilidade deverá ser pausada e reiniciada com o acesso do técnico da Contratada às
instalações da Contratante para solução da interrupção.

5. ELEMENTOS PARA GESTÃO DO CONTRATO
5.1 DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINTIVO
5.1.1 O serviço objeto da presente licitação será recebido das seguintes formas:
5.1.1.1 Provisória, mediante recibo, em até 5 (cinco) dias úteis após concluída a instalação,
configuração e ativação dos dispositivos com perfeito funcionamento dos serviços, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade.
5.1.1.1.1 A Contratada deverá executar os serviços constantes deste subitem no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos após a assinatura do contrato.
5.1.1.2. Definitiva, mediante recibo, em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento provisório,
após comprovação da perfeita execução do serviço prestado nos termos contratuais, ocasião em que
se fará constar a atestação da nota fiscal.
5.1.3. Os serviços executados em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório
ou em desacordo com as normas aplicáveis da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e/ou
correlatas, serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a
refazê-los no prazo estipulado pela Fiscalização, contado da data do recebimento de notificação
escrita, necessariamente acompanhada do Termo de Recusa, sob pena de incorrer em atraso quanto
ao prazo de execução.
5.1.4. Essa notificação interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que a
irregularidade seja sanada.
5.1.5. Os aceites provisório ou definitivo não modificam, restringem ou elidem a plena
responsabilidade da Contratada de prestar os serviços de acordo com as especificações, quantidades
e condições estabelecidas, inclusive na proposta de preços, nem invalida qualquer reclamação que a
Contratante venha a fazer em virtude de posterior constatação de serviço fora de especificação,
garantido o devido reparo, sem custo adicional à Contratante.
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5.1.5. O serviço será considerado aceito quando:
5.1.5.1. A Central de Atendimento da Contratada puder ser contatada pela GTI do IPAMV através de
ligação telefônica;
5.1.5.2. Os números telefônicos do preposto forem disponibilizados à fiscalização contratual;
5.1.5.3 O Portal de Acompanhamento de Serviços puder ser acessado pela GTI da Contratante;
5.1.5.4. Houver sido estabelecida a conexão entre a Contratante e a Contratada, e o MDIC tiver
acesso à Internet e vice-versa. A conexão será verificada através de uma série de comandos ping
(ICMP) e suporte a serviços, como: HTTP, HTTPS, FTP, TELNET, SMTP / POP3, LDAP e VPN, dentro do
Acordo de Níveis de Serviço estabelecidos.

5.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.2.1. Efetuar o imediato afastamento de qualquer empregado cuja atuação, permanência ou
comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom andamento dos serviços.
5.2.2. Respeitar todas as regras, disposições, condições e determinações pertinentes aos serviços a
serem prestados.
5.2.3. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos
serviços, correndo por sua conta os ônus inerentes ao serviço prestado, tais como: deslocamento de
técnicos, diárias, hospedagem, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas,
licenças, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de
trabalho, bem como de indenizar todos e quaisquer danos/prejuízos causados à Contratada ou a
terceiros, voluntária ou involuntariamente, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados ou prepostos, durante e/ou em consequência da execução dos serviços contratados,
providenciando imediata reparação dos danos ou prejuízos impostos à Contratante ou a terceiros,
inclusive, se houver, despesas com custas judiciais e honorários advocatícios.
5.2.4. Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando
por sua conta o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de
Proteção Individual - EPI para seus empregados e, eventualmente, da subcontratada.
5.2.5. Determinar que seus empregados e subcontratados trajem uniforme ou crachá de
identificação enquanto permanecerem nas dependências da Contratante.
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5.2.6. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo às reclamações formuladas.
5.2.7. Prover, configurar e ativar os equipamentos necessários à prestação do serviço, atendendo
integralmente às características e às necessidades do Contratante, e prover e responsabilizar-se por
todo meio de transmissão, conexões, materiais e equipamentos, acessórios e mão-de-obra
necessários para o seu bom funcionamento.
5.2.8. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, reparando, corrigindo, removendo,
reconstruindo ou substituindo, às suas expensas, as partes do objeto da presente contratação em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da
execução dos serviços.
5.2.8.1. Substituir os equipamentos de sua propriedade, sempre que seja necessário.
5.2.9. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por
regulamentações da ANATEL.
5.2.10. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas
legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.
5.2.11. Manter a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e
eficaz, além de atender prontamente quaisquer exigências do Ministério inerentes ao objeto dentro
dos padrões de qualidade exigidos.
5.2.12. Atender de imediato às solicitações, corrigindo qualquer ocorrência de interrupção ou mau
desempenho na prestação dos serviços contratados.
5.2.13. Comunicar, por escrito, imediatamente, ao fiscal do contrato, a impossibilidade de execução
de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis.
5.2.14. Toda e qualquer ocorrência relacionada aos serviços ou ao contrato será devidamente
registrada e comunicada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades ou
deficiências apontadas, sendo de inteira responsabilidade desta o refazimento ou a execução de
serviços necessários visando a sua adequação ao exigido. A falta da comunicação não exime a
Contratada de qualquer responsabilidade acerca de eventuais interrupções ou falhas nos serviços
contratados e sua eventual solução.
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5.2.15. Designar, na data de assinatura do contrato, à fiscalização, um profissional da Contratada (art.
68, da Lei 8.666/93), informando o nome e o telefone, o qual se reportará diretamente ao Fiscal do
Contrato para acompanhar e responder pela execução do contrato, atuando como preposto.
5.2.15.1. Qualquer mudança do preposto, ou seus respectivos contatos, deverá ser comunicada em
até 2 dias úteis ao Contratante.
5.2.16. Executar os serviços com observância das especificações técnicas e regulamentação aplicável
ao caso, com esmero e correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela fiscalização, se
necessário.
5.2.17. Fornecer, na forma solicitada pela administração, as faturas para pagamento.
5.2.18. Guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem como de toda e
qualquer documentação gerada, reconhecendo serem esses de propriedade e uso exclusivo da
Contratante.
5.2.19. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto
deste Contrato, sem prévia autorização da Contratante.
5.2.20. Prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independentemente de solicitação.
5.2.21. Responder por quaisquer interferências de intrusos nos acessos aos serviços, bem como zelar
pela integridade da comunicação.
5.2.22. Comunicar à fiscalização contratual, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente.
5.2.23. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.3.1. Permitir acesso dos empregados da Contratada e suas prestadoras de serviço às dependências
do Contratante para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário.
5.3.2. Prover a climatização e alimentação de energia, além de local e instalações adequadas para
que a Contratada possa acondicionar o(s) seu(s) equipamento(s), cabendo a esta a disponibilização
de todas as demais infraestruturas necessárias à prestação do serviço descrito na presente
especificação.
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5.3.3. Prestar as informações e os esclarecimentos relevantes à prestação do serviço que venham a
ser solicitadas pela Contratada.
5.3.4. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho.
5.3.5. Documentar as ocorrências que comprometam a prestação dos serviços, comunicando-as
imediatamente à Contratada.
5.3.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à
continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e
aceitos pela Administração, não devem ser interrompidos.
5.3.7. Emitir pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto ao
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e
à proposta de aplicação de sanções.

6. PENALIDADES
Ocorrendo inadimplemento contratual, de acordo com o estabelecido nos Arts. 86 e 87 da Lei
8.666/1993, a CONTRATANTE poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
penalidades:
6.1 Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(ões), além das
responsabilidades por perdas e danos:
I – Advertência:
a) Desistência parcial da proposta, indevidamente justificada;
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, indevidamente justificada;
c) Por inexecução parcial da Ordem de Compra.
II – Multas:
a) Por atraso injustificado na execução da Ordem de Compra até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos
por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
b) Por atraso injustificado na execução da Ordem de Compra, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze
por cento) sobre o valor global contratado, com consequente cancelamento da Nota de Empenho ou
rescisão contratual;
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, a Ordem de Compra, dentro de 05 (cinco) dias
úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
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e) Por inexecução total ou parcial da Ordem de Compra: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a
Administração:
a) Por atraso injustificado na execução da Ordem de Compra, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03
(três) meses;
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
c) Por recusa do adjudicatário em assinar, receber Ordem de Compra, dentro de até 05 (cinco) dias
úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;
d) Por inexecução total ou parcial da Ordem de Compra: até 02 (dois) anos.
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Licitante
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.
6.2 As multas previstas no inciso II do item 6.1, serão descontadas, de imediato, do pagamento
devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.
6.3 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 6.1, poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.
6.4 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função da
natureza e gravidade da falta cometida.
6.5 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada
em função da natureza e gravidade da falta cometida.
6.6 A sanção prevista no inciso IV, do item 6.1 é da competência do Presidente do IPAMV, facultada a
defesa do licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e
aceita pela autoridade que a aplicou.
6.7 Dos atos da Autarquia Municipal decorrentes da aplicação das penalidades previstas nesta
Cláusula, bem como da rescisão do Contrato, serão cabíveis (Art. 109 da Lei 8.666/93):
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I - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos casos de:
a) Rescisão do Contrato, nos casos a que se refere o inciso I do Art. 79 da Lei 8.666/1993;
b) Aplicação das penas de advertência, de suspensão temporária ou de multa;
II - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III - Pedido de reconsideração de decisão do Presidente do IPAMV, na hipótese do inciso IV do item
6.1, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
6.8 A intimação dos atos a que se refere o inciso I, alínea “a”, do item 6.7, será feita mediante
publicação no órgão de imprensa em que se publicam os atos da autarquia.
6.9 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazêlo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis, contado o recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
6.10 O despacho final de cancelamento da penalidade que tenha sido objeto de divulgação será
publicado no órgão de imprensa em que se publicam os atos da autarquia.

7. DO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO:
7.1 O prazo de contratação será de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis a critério das partes, nos
termos da legislação vigente, comprovada a economicidade do contrato.
7.2 Em caso de reajustamento, após o período de 24 (meses) de vigência, fica estabelecido o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA - apurado pelo IBGE. Será considerado o índice (IPCA%)
apurado nos doze meses anteriores ao término do primeiro período de vigência do contrato.

8. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
8.1 No mínimo 1 atestado de fornecimento de serviços de comunicação de dados, em nome da
licitante, devidamente assinado, carimbado ou em papel timbrado, da empresa ou órgão tomador
dos serviços, comprovando que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição os serviços com
características técnicas semelhantes às ora contratadas. Deverá constar que o serviço opera com
fibra óptica, com velocidades iguais ou superiores e quantidades ao descrito neste Termo de
Referência. O atestado deverá estar devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certidão de Acervo Técnico do Engenheiro – CAT;
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8.2 Apresentação do termo de autorização expedido pela ANATEL para prestação de Serviço de
Comunicação Multimídia – SCM, ou equivalente.

9. DO DESCONTO E DA MULTA POR INTERRUPÇÕES DO SERVIÇO
9.1 Para as interrupções de acesso à Internet, ou provimento e/ou manutenção inadequada dos
registros DNS do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória,
motivadas ou de responsabilidade da CONTRATADA, deverá ser aplicado um desconto na fatura
mensal de acordo com a seguinte fórmula:
DESCONTO = Tempo x Preço / 2880:
Desconto = Valor do desconto em R$ (reais);
Tempo = Número de períodos de 30 (trinta) minutos de interrupção;
Preço = Preço mensal do serviço.
OBS.: Para efeito de descontos, o período mínimo de falha a ser considerado é de 30 (trinta) minutos
consecutivos. Os períodos adicionais de falha, ainda que frações de 30 (trinta) minutos, serão
considerados, para fins de desconto, como períodos inteiros de 30 (trinta) minutos.
9.2 Concomitantemente com o desconto no pagamento da fatura, será aplicada uma multa a ser
descontada da fatura mensal, seguindo a seguinte fórmula:
MULTA = Interrupção x Preço / 100:
Multa = Valor da multa em R$ (reais);
Interrupção = Número de paradas no mês considerado;
Preço = Preço mensal do serviço.
OBS.: A multa limita-se a 20% do preço mensal do serviço.
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº XX/2015
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO IPAMV E A
EMPRESA xxxxxxx.
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, Pessoa
Jurídica de direito público interno, com sede à Rua Chafic Murad, n.º 712, Bairro Bento
Ferreira, nesta Capital, CNPJ n.º 27.741.750/0001-70, neste ato representado pelo seu
Presidente, Sra. Tatiana Prezotti Morelli, CPF n° 031.141.707-81, daqui por diante denominado
CONTRATANTE, e a empresa XXXXX XXXXX XXXXXX, estabelecida à Rua XXXX XXXXX XXXXX
XXXX, CNPJ n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada pelo Sr. XXXXX XXXX XXXX XXXX, CPF n°
XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de
Prestação de Serviços, oriundo do Processo Administrativo n° 248/2015. O presente Contrato é
originário do Pregão Eletrônico n° 09/2015 e será regido pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e
suas alterações, conforme condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação para
prover operação e manutenção de link de acesso à Internet dedicado full duplex, síncrono de no
mínimo 10 Mbps, no Instituto de Previdência e Assistência do Município de Vitória, de acordo com as
condições e especificações constantes no Termo de Referência (o qual passará a ser parte integrante
deste contrato, após assinatura).
1.2 Todos os circuitos deverão ter disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias, a
partir de sua ativação até o término do contrato, com as características técnicas descritas no item 3
desta Especificação, interligando o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Vitória à Rede Mundial de Computadores.
1.3 A licitante vencedora será a que vier a ofertar o menor valor global para o contrato.
1.4 A solução proposta deverá permitir o tráfego de aplicações corporativas (sistemas de informação,
troca de arquivos, correio eletrônico, Intranet, Internet, banco de dados, etc) e voz (VoIP ou Voz
sobre Frame Relay).
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 Efetuar o imediato afastamento de qualquer empregado cuja atuação, permanência ou
comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom andamento dos serviços.
2.2 Respeitar todas as regras, disposições, condições e determinações pertinentes aos serviços a
serem prestados.
2.3 Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos
serviços, correndo por sua conta os ônus inerentes ao serviço prestado, tais como: deslocamento de
técnicos, diárias, hospedagem, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas,
licenças, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de
trabalho, bem como de indenizar todos e quaisquer danos/prejuízos causados à Contratada ou a
terceiros, voluntária ou involuntariamente, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados ou prepostos, durante e/ou em consequência da execução dos serviços contratados,
providenciando imediata reparação dos danos ou prejuízos impostos à Contratante ou a terceiros,
inclusive, se houver, despesas com custas judiciais e honorários advocatícios.
2.4 Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando
por sua conta o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de
Proteção Individual - EPI para seus empregados e, eventualmente, da subcontratada.
2.5 Determinar que seus empregados e subcontratados trajem uniforme ou crachá de identificação
enquanto permanecerem nas dependências da Contratante.
2.6 Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo às reclamações formuladas.
2.7 Prover, configurar e ativar os equipamentos necessários à prestação do serviço, atendendo
integralmente às características e às necessidades do Contratante, e prover e responsabilizar-se por
todo meio de transmissão, conexões, materiais e equipamentos, acessórios e mão-de-obra
necessários para o seu bom funcionamento.
2.8 Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, reparando, corrigindo, removendo,
reconstruindo ou substituindo, às suas expensas, as partes do objeto da presente contratação em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da
execução dos serviços.
2.8.1 Substituir os equipamentos de sua propriedade, sempre que seja necessário.
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2.9 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por
regulamentações da ANATEL.
2.10 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas
legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.
2.11 Manter a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz,
além de atender prontamente quaisquer exigências do Ministério inerentes ao objeto dentro dos
padrões de qualidade exigidos.
2.12 Atender de imediato às solicitações, corrigindo qualquer ocorrência de interrupção ou mau
desempenho na prestação dos serviços contratados.
2.13 Comunicar, por escrito, imediatamente, ao fiscal do contrato, a impossibilidade de execução de
qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis.
2.14 Toda e qualquer ocorrência relacionada aos serviços ou ao contrato será devidamente
registrada e comunicada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades ou
deficiências apontadas, sendo de inteira responsabilidade desta o refazimento ou a execução de
serviços necessários visando a sua adequação ao exigido. A falta da comunicação não exime a
Contratada de qualquer responsabilidade acerca de eventuais interrupções ou falhas nos serviços
contratados e sua eventual solução.
2.15 Designar, na data de assinatura do contrato, à fiscalização, um profissional da Contratada (art.
68, da Lei 8.666/93), informando o nome e o telefone, o qual se reportará diretamente ao Fiscal do
Contrato para acompanhar e responder pela execução do contrato, atuando como preposto.
2.15.1. Qualquer mudança do preposto, ou seus respectivos contatos, deverá ser comunicada em até
2 dias úteis ao Contratante.
2.16 Executar os serviços com observância das especificações técnicas e regulamentação aplicável ao
caso, com esmero e correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela fiscalização, se necessário.
2.17 Fornecer, na forma solicitada pela administração, as faturas para pagamento.
2.18 Guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem como de toda e
qualquer documentação gerada, reconhecendo serem esses de propriedade e uso exclusivo da
Contratante.
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2.19 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto
deste Contrato, sem prévia autorização da Contratante.
2.20 Prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,
independentemente de solicitação.
2.21 Responder por quaisquer interferências de intrusos nos acessos aos serviços, bem como zelar
pela integridade da comunicação.
2.22 Comunicar à fiscalização contratual, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente.
2.23 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1 Permitir acesso dos empregados da Contratada e suas prestadoras de serviço às dependências do
Contratante para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário.
3.2 Prover a climatização e alimentação de energia, além de local e instalações adequadas para que a
Contratada possa acondicionar o(s) seu(s) equipamento(s), cabendo a esta a disponibilização de
todas as demais infraestruturas necessárias à prestação do serviço descrito na presente
especificação.
3.3 Prestar as informações e os esclarecimentos relevantes à prestação do serviço que venham a ser
solicitadas pela Contratada.
3.4 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho.
3.5 Documentar as ocorrências que comprometam a prestação dos serviços, comunicando-as
imediatamente à Contratada.
3.6 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à
continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e
aceitos pela Administração, não devem ser interrompidos.
3.7 Emitir pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto ao
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e
à proposta de aplicação de sanções.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 Os recursos orçamentários para o cumprimento das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE
para o presente Contrato, correrão por conta Dotação Orçamentária 04.122.0039.2.0348 –
Manutenção dos Serviços Administrativos; Elementos de Despesas 3.3.90.39.50 – Serviços de
Telecomunicações; Recursos Administrativos 2.404.0235 – Rec. Taxa Administrativa.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS
5.1 A vigência do Contrato a ser firmado com a empresa vencedora será de 24 meses, a contar da
assinatura do contrato pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços
e condições mais vantajosas para a Administração, observado o limite de duração previsto no art. 57,
IV, da Lei 8.666/93.
5.2 Os prazos de início dos serviços admitem prorrogação, a critério da CONTRATANTE, devendo ser
justificada por escrito pela CONTRATADA e previamente autorizada pela CONTRATANTE, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos:
5.2.1 Alteração das especificações pela CONTRATANTE;
5.2.2 Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do Contrato;
5.2.3 Aumento/redução das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos
pela Lei 8666/93;
5.2.4 Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documentos contemporâneos a sua ocorrência;
5.2.5 Omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATANTE que resulte diretamente
impedimento ou retardamento na execução do Contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis
aos responsáveis;
5.2.6 Constatada a interrupção dos serviços, por motivo de força maior, o prazo estipulado no
Contrato deverá ser prorrogado pelo período razoavelmente necessário à retomada dos serviços.
5.3 O prazo para atendimento ao chamado técnico será de até 24 horas, conforme proposta
apresentada pela CONTRATANTE por ocasião da licitação.
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CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR GLOBAL
6.1 O valor global do presente contrato é de R$ xxxxx (xxx reais), sendo o valor mensal de R$xxxxxxxx
(xxxxx) já incluídos todos os impostos, taxas e manutenções, bem como quaisquer outras despesas
decorrentes da presente contratação.

CLAUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado no prazo de até o 10º dia útil, contado da data de protocolo do
requerimento de pagamento e respectiva Nota Fiscal, desde que não haja qualquer irregularidade
com a mesma ou falta de alguma documentação.
7.2 O pagamento será feito em parcelas mensais por serviços efetivamente realizados e aceitos e
após verificação da regularidade fiscal da CONTRATADA quanto à manutenção da situação exigida
para a contratação (art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93), através de conta corrente do fornecedor,
no Banco por ele indicado, contados da data de execução dos serviços, constantes no verso da Nota
Fiscal/Fatura, juntamente com o instrumento de autorização, com visto do funcionário competente,
do setor de recebimento definitivo da comprovação da prestação dos serviços.
7.3 O pagamento somente será efetuado mediante apresentação dos seguintes documentos,
originais ou devidamente autenticados, registrados no Sistema de Protocolo Geral desta Autarquia:
a)

Ofício de encaminhamento ao IPAMV;

b)

Nota Fiscal emitida, conforme o padrão estabelecido pela FEBRABAN;

c)

Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d)

Certidão negativa de débitos trabalhistas junto ao Tribunal Regional do Trabalho;

e)

Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita
Federal;

f)

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do Estado do Espirito Santo;

g)

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual da sede do licitante para empresas com
sede ou filiais fora do Estado do Espirito Santo;

h)

Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal do Município de Vitória;

i)

Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal do domicílio da licitante para empresas
com sede ou filiais fora do Município de Vitória;

7.4 Ocorrendo erro na(s) Nota(s) Fiscal (is) de Serviço/Fatura(s) apresentada(s), estas serão
devolvidas à proponente vencedora, para correção, ficando estabelecido que o prazo para
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pagamento seja contado a partir da data da apresentação da(s) mesma(s), devidamente corrigidas,
ou de nova(s) Nota(s) Fiscal (is) de Serviço/ Fatura(s), que substituirá (ão) aquela(s).
7.5 A Contratante poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem
devidas pela Contratada em decorrência de inadimplemento deste Contrato.
7.6 Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante nos seguintes casos:
a)
Não cumprimento das obrigações previstas na Cláusula Quinta ou quaisquer outras que
possam, de alguma forma, prejudicar a Contratante;
b)
Não apresentação da documentação constante no item 7.3;
b)
Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município de Vitória, por conta do
estabelecido no contrato;
c)
Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviço.
7.7 É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação de realização dos serviços
solicitados.
7.8 É expressamente vedado à Contratada cobrança ou desconto de duplicatas através de rede
bancária ou de terceiros.
7.9 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas
observadas. As decisões e providências que ultrapassarem o limite de competência da fiscalização
deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção de medidas cabíveis.
7.10 O responsável pela fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA de
qualquer obrigação prevista neste Contrato.
7.11 A fiscalização terá que atestar a execução dos serviços, sem o que não serão permitidos
quaisquer pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA
ADMINISTRATIVOS.

–

DAS

SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS,

PENALIDADES

E

RECURSOS

8.1 Ocorrendo inexecução total ou parcial, de acordo com o estabelecido nos art. 86 e 87 da Lei
8.666/93, a CONTRATANTE poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
penalidades:
I – Advertência:
a)

Por inexecução parcial do Contrato.
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II – Multas - nos seguintes casos e percentuais:
a)
b)

c)
d)

Por atraso injustificado na execução da Ordem de Serviço até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos
por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço, superior a 30 (trinta) dias:
15% (dez por cento) sobre o valor global contratado, com consequente cancelamento da Nota
de Empenho ou rescisão contratual;
Recusa do adjudicatário em receber o contrato, a Ordem de Serviço, dentro de 05 (cinco) dias
úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
Por inexecução total ou parcial do Contrato/Ordem de Serviço: 20% (vinte por cento) sobre o
valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a
Administração:
a) Por atraso injustificado na execução da Ordem de SERVIÇO, superior a 31 (trinta e um) dias: até
03 (três) meses;
b) Por recusa do adjudicatário em assinar, receber Ordem de SERVIÇO, dentro de até 05 (cinco)
dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;
c) Por inexecução total ou parcial da Ordem de SERVIÇO: até 02 (dois) anos.
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
Contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
8.2 À CONTRATADA não incorrerá em multa quando o descumprimento dos prazos estabelecidos
resultar de força maior devidamente comprovada, ou de instruções da Administração do IPAMV.
8.3 As multas previstas no inciso II do item 8.1 serão descontadas, de imediato, do pagamento
devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.
8.4 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 8.1, poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
8.5 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada
em função da natureza e da gravidade da falta cometida.
8.6 Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA.
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8.7 A sanção prevista no Inciso IV, do subitem 8.1. é da competência do Presidente do IPAMV,
facultada a defesa da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
abertura de vistas dos autos à mesma, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de
sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.
8.7.1 As demais sanções previstas nos Incisos I, II e III do subitem 8.1 são da competência do Diretor
Administrativo e Financeiro da CONTRATANTE.
8.8 As Sanções também serão aplicadas pela Autarquia no descumprimento das obrigações da
contratada, quais sejam:
a) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos
locais de trabalho;
b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia e expressa
anuência do CONTRATANTE;
c) Atender, satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais, o objeto contratado.
8.9 Dos atos da Autarquia Municipal decorrentes da aplicação das penalidades previstas nesta
Cláusula, bem como da rescisão do Contrato, serão cabíveis:
I - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos
casos de:
a) Rescisão do Contrato, nos casos a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93;
b) Aplicação das penas de advertência, de suspensão temporária ou de multa.
II - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da Licitação/Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III - Pedido de reconsideração de decisão do Presidente do IPAMV, na hipótese do inciso IV do item
11.1, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
8.9.1 A intimação dos atos a que se refere o inciso I, alínea “a”, do item 8.9, será feita mediante
publicação no órgão de imprensa em que se publicam os atos Municipais.
8.9.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazêlo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis, contado o recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
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8.9.3 O despacho final de cancelamento da penalidade que tenha sido objeto de divulgação será
publicado no órgão de imprensa em que se publicam os atos Municipais.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo:
I - Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei 8.666/93;
II - Amigável entre as partes, nos termos do art. 79, II, da Lei 8.666/93;
III - Por ato da CONTRATADA nos casos dos incisos XIII a XVI, do art. 78 da Lei 8.666/93.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece que, na hipótese de inexecução total ou parcial do
presente Contrato, a CONTRATANTE poderá rescindi-lo unilateralmente, sem prejuízo das sanções
contratuais e legais que lhe forem inerentes.
9.2 Caso ocorra rescisão, prevista nos itens acima, fica a CONTRATANTE obrigada a devolver todas as
cópias dos sistemas, bem como manuais pertinentes, no prazo de 30 (trinta) dias, após a data de
rescisão.

CLÁUSULA DECIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1 – O Contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
10.1.1 – Unilateralmente pela CONTRATANTE:
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por lei.
10.1.2 – Por acordo entre as partes:
a) Quando necessária a modificação do regime de execução em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários.
b) Pelo aumento ou diminuição do teor da proposta ocasionando acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE
11.1 – Os preços propostos poderão ser reajustados, com base na variação do IGP-M (Índice Geral de
Preços do Mercado), calculado e divulgado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), variação esta a ser
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aplicada na periodicidade de 12 (doze) meses a contar do início da vigência do contrato. Na hipótese
de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGP-M como índice de atualização de preços, fica,
desde já, eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo ou, na hipótese de não determinação
deste, aquele que melhor reflita a variação ponderada dos custos da contratada, desde que
publicamente divulgado, como índice substitutivo a vigorar entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A execução do contrato será acompanhada pelo Gerência de Tecnologia de Informação ou por
outro servidor responsável por esse acompanhamento, assim designado nos termos do Art. 67, da
Lei. n.º 8.666/93, que deverá atestar a execução dos serviços, observada a Cláusula Sétima, sem o
que não serão permitidos quaisquer pagamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como regularmente
feitas, se entregues ou enviadas por correspondência oficial ao endereço: Rua Chafic Murad, 712 Bento Ferreira - CEP: 29050-660 - Vitória - Espírito Santo; pelo e-mail: xxxxxxxx ou pelo fax: 27
3025.4002.
13.2 - As comunicações feitas por fax deverão ser realizadas com remessa do original, dentro de 24
(vinte e quatro) horas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
13.1 – Fica eleito o Foro da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, Comarca da Capital –
Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em três vias de igual teor e
forma, juntamente com duas testemunhas igualmente signatárias.

Vitória, ....... de ................. de 2015.
______________________________________
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV
CONTRATANTE
______________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA
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