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PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2017 - PROCESSO Nº 65/2017 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços modalidades: Solução de 
segurança suportado por uma plataforma integrada com um equipamento (UTM Unified Threat 
Management) com software que permite limpar sob demanda a informação sensível que se encontra 
associada aos metadados dos arquivos nas estações de trabalho incluindo locação de estações de 
trabalho com seguro e link de saída dedicada a rede mundial de computadores e locação de impressoras 
incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos 
equipamentos, exceto papel, de conformidade com as especificações constantes no Anexo I. 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE                   

DATA DA REALIZAÇÃO: 09/01/2018 

HORÁRIO: 9h30  

LOCAL: Avenida Eng. Antônio de Castro Figueirôa, nº 100 – Centro  - Alumínio/SP ( Paço 

Municipal) 

             

1. PREÂMBULO 

 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR LOTE para os 
OBJETOS: contratação de empresa especializada para prestação de serviços modalidades: Solução de 
segurança suportado por uma plataforma integrada com um equipamento (UTM Unified Threat 
Management) com software que permite limpar sob demanda a informação sensível que se encontra 
associada aos metadados dos arquivos nas estações de trabalho incluindo locação de estações de 
trabalho com seguro e link de saída dedicada a rede mundial de computadores e locação de impressoras 
incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos 
equipamentos, exceto papel, de conformidade com as especificações constantes no Anexo I. 
. 

1.2. Os documentos relativos ao “CREDENCIAMENTO” e aos ENVELOPES “Nº 1 - PROPOSTA” 

e “Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública 

de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 

participar do certame com início às 9h30 no dia 09 de JANEIRO de 2018 e com a condução dos 

trabalhos pela Pregoeira e equipe de apoio. 

 

1.3. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

respectivos anexos que dele fazem parte integrante. 

 

1.4. Integram o presente edital os seguintes Anexos: 
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Anexo I - Termo de Referência;  

Anexo II – Modelo de Proposta Padrão; 

Anexo III - Minuta de Contrato; 

Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo V - Modelo de Declaração de que atende ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal;  

Anexo VI - Modelo de Declaração de Concordância com os termos do Edital; 

Anexo VII - Modelo de declaração de fato impeditivo; e 

Anexo VIII - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

Anexo IX- Modelo de Ata de Registro de Preços 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços modalidades: Solução de 
segurança suportado por uma plataforma integrada com um equipamento (UTM Unified Threat 
Management) com software que permite limpar sob demanda a informação sensível que se encontra 
associada aos metadados dos arquivos nas estações de trabalho incluindo locação de estações de 
trabalho com seguro e link de saída dedicada a rede mundial de computadores e locação de impressoras 
incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos 
equipamentos, exceto papel, de conformidade com as especificações constantes no Anexo I. 
 
 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

 

3.2. Será vedada a participação: 

 

3.2.1. De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 

Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 

3.2.2. De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de 

contratar com a (o) Prefeitura Municipal de Alumínio, nos termos do artigo 87, III da Lei Federal nº 

8.666/1993 (e posteriores alterações); 
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3.2.3. De quem estiver em processo de concordata ou falência; 

 

3.2.4. Sob a forma de consórcio. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por 

intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, 

no ato de credenciamento, identificar-se exibindo o original da carteira de identidade ou outro 

documento equivalente, conforme Anexo IV deste Edital. 

 

4.2. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:  

 

4.2.1. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, cópia do 

respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, 

devidamente acompanhado de documentos de eleição dos administradores. 

 

4.2.2. Instrumento público ou particular de procuração com poderes para formular ofertas, negociar 

preços, interpor recursos ou deles desistir e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

em nome do licitante, com prazo de validade em vigor e acompanhado dos documentos elencados 

no item 4.2.1 e dos documentos de eleição dos seus administradores.  

 

4.3. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto.  

 

4.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 

4.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante 

no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 

 

4.6. A ausência de credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 

da licitante por ele representada, salvo em caso de autorização expressa do Pregoeiro.  
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4.7. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não 

puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará 

impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de 

interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço 

apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 

propostas e apuração do menor preço. 

 

4.8. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 

credenciados. 

 

4.9. Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os 

documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no 

fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 

 

 

ENVELOPE Nº 1 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017 

PROPOSTA DE PREÇO 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

 

 

 

ENVELOPE Nº 2 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

 

 

 

5. DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser apresentada fora 

dos Envelopes nº 1 e 2 de acordo com modelo estabelecido no Anexo VI ao Edital. 

 

5.2.  A declaração de microempresa ou empresas de pequeno porte visando ao exercício da 

preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº  
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147/2014), deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2, conforme modelo estabelecido no 

Anexo VIII deste Edital. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

6.1. O Anexo II – Modelo de Proposta Padrão, que acompanha este ato convocatório, deverá ser 

utilizado, preferencialmente, para a apresentação da proposta. 

 

6.2. Deverão estar consignados na proposta: 

 

6.2.1. Dados Cadastrais contendo nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 

 

6.2.2. Indicação do número do Processo e do Pregão Presencial; 

 

6.2.3. Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com o Anexo I deste Edital; 

 

6.2.4. Indicação obrigatória do valor unitário da tarifa, valor mensal, valor anual e preço total, em 

moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, bem como, com a inclusão, além 

do lucro, de todas as despesas e custos, inclusive, custos com transportes, tributos de qualquer 

natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a realização do objeto da 

presente licitação; 

 

6.2.5. Número do registro da empresa na ANATEL (somente para os lotes 1 e 2); 

 

6.2.6. Prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 

data de sua apresentação na sessão pública. 

 

6.3. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

 

6.4. A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas 

deste Edital, dos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993, no que 

couber, e demais normas suplementares aplicáveis. 
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6.5. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, digitadas por meio mecânico ou 

eletrônico, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 

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

juntando-se a procuração. 

 

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

 

7.1. Para efeitos de habilitação, todos os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos 

constantes deste item e conforme abaixo relacionados.  

 

7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA (Art. 28 da Lei Federal nº 8.666/1993): 

 

7.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

7.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial (em caso de sociedades comerciais) ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas (em caso de sociedades civis), acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores ou de prova da diretoria em exercício; 

 

7.2.3. 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. 

 

7.3. Os documentos relacionados no item 7.2. não precisarão constar do ENVELOPE Nº 1 - 

DOCUMENTAÇÂO quando tiverem sido apresentados para o CREDENCIAMENTO neste Pregão. 

 

7.4. REGULARIDADE FISCAL (Art. 29 da Lei Federal nº 8.666/1993): 

 

7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

 

7.4.2. Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se houver relativo ao 

domicilio ou sede da instituição, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

desta licitação; 
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7.4.3. Certidão de regularidade fiscal das Fazendas Federal (Secretaria da Receita Federal e 

Procuradoria Geral da República), Estadual e Municipal da sede da licitante emitidas pelos órgãos 

arrecadadores, atinentes à atividade da licitante, ou, outra prova equivalente, na forma da Lei; 

 

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

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa (CNDT); 

 

7.4.5. Certidão de regularidade relativa ao Sistema de Seguridade Social (INSS) - Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

7.5. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014). 

 

7.5.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

7.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 

débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

  

7.5.3. Caso a regularização da documentação não seja efetivada no prazo previsto no subitem 

7.5.2, o licitante decairá de seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital e convocando-se os licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 

procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

7.5.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação da 

regularidade fiscal para o momento posterior ao julgamento das propostas e ter preferência no 

critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar n° 

123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014) deverão apresentar, também, declaração 

de que estão enquadradas como microempresa ou empresas de pequeno porte (conforme o caso) 
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nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, e que querem exercer a preferência no critério de 

desempate no julgamento das propostas de preços.  

 

7.5.5. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope de 

habilitação os documentos referentes á regularidade fiscal, todavia, apresentada a declaração 

constante no item 7.5.4., eventual restrição poderá ser sanada após o julgamento das propostas 

de preços, como condição para a assinatura do contrato, na forma Lei Complementar nº 123/2006 

(alterada pela Lei Complementar nº 147/2014). 

 

7.6. HABILITAÇÃO TÉCNICA (Art. 30 da Lei Federal nº 8666/1993): 

 

7.6.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.  

 

7.6.1.1. A comprovação se dará mediante a apresentação de atestado (s) fornecido(s) por pessoas 

de direito público ou privado, no qual esteja indicado que a empresa já executou, satisfatoriamente, 

serviços iguais ou semelhantes ao objeto desta licitação. 

 

7.6.1.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante, tanto para UTM 

como para locação computadores. 

 

7.6.1.3 Para as licitantes interessadas a participar no lote do serviço segurança UTM, essa deverá 

apresentar Certificação TIER 3.  

 

7.6.2. Declaração de que a licitante possui Contrato de Concessão ou Termo de Autorização para 

a prestação dos serviços de telecomunicação licitados, devidamente outorgada pelo poder 

concedente, nos termos da legislação em vigor.  

 

7.6.3. Declaração de que a licitante encontra-se em situação regular frente a Agência Nacional de 

Telecomunicações - ANATEL, e que, em sendo a vencedora da licitação, fornecerá cópia do 

registro naquele órgão em até 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação pelo Pregoeiro. 

 

7.7. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO - FINANCEIRA (Art. 31 da Lei Federal nº 8.666/1993): 
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7.7.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor de sua sede da 

pessoa jurídica, datada de no máximo 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da 

proposta; 

 

7.7.2. Declaração da licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, nos moldes do Anexo V. 

 

7.8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

7.8.1. É facultada as licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

pelo comprovante de Certificado de Registro Cadastral (CRC) para participar de licitações junto à 

Administração Direta do Município de Alumínio, no ramo de atividade compatível com o objeto do 

certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 

7.3, 7.4 e 7.5 deste item 7, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou, se 

apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentação 

das propostas.  

 

7.8.2. O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 7.4 e 7.6 deste 

item 7, devendo ser apresentados por todos os licitantes.  

 

7.8.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas.  

 

8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

8.1. A sessão de processamento do Pregão será aberta no horário e local indicados no preâmbulo, 

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

mínima de 30 (trinta) minutos.  

 

8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão aA Pregoeiraa Declaração de 

Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação, conforme Anexo VI deste Edital e, em envelopes 

separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  
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8.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame, não sendo 

permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Pregão. 

 

8.4. A análise das propostas pela Pregoeira visará à verificação do atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que não 

atenderem às exigências essenciais deste instrumento, em especial, as que tenham objeto que 

não atendam as especificações, prazos e condições fixados neste ato convocatório e as que 

apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

 

8.4.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

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

eventuais erros e tomando-se como corretos os preços unitários, sendo que as eventuais 

correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.  

 

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

 

8.5. O julgamento será feito pelo valor de MENOR PREÇO POR LOTE 

 

8.6. A Pregoeira procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 

classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a de menor oferta. 

 

8.7. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preço nas condições 

definidas no item anterior, A Pregoeira classificará as menores propostas subsequentes, até o 

máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

8.8. No caso de empate nos preços, serão admitidas para a etapa seguinte, todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de licitantes. 

 

8.9. Classificadas as propostas e uma vez iniciada a etapa competitiva, A Pregoeira convidará 

individualmente as licitantes classificadas de forma sequencial a apresentar lances verbais, a partir 

da licitante classificada, detentora da proposta de maior oferta e as demais, em ordem decrescente 

de preços ofertados, decidindo-se a ordem por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
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8.10. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

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

lances. 

 

8.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 1,00 (um real), aplicável 

inclusive em relação ao primeiro.  

  

8.11.1. Havendo empate, será assegurada a preferência de contratação para 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

 

8.11.2. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

ao melhor preço. 

 

8.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as licitantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

 

8.12.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances 

sob pena de preclusão.  

 

8.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas, na ordem crescente dos 

valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 

 

8.14. Considerada aceitável a MENOR OFERTA, será aberto o envelope contendo os documentos 

de habilitação. 

 

8.15. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço. 

 

8.16. Após a negociação, se houver, A Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 

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

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 

juntada aos autos por ocasião do julgamento.   

 

8.18. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o ENVELOPE Nº 2, contendo os 

documentos de HABILITAÇÃO da empresa. 

 

8.19. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste 

Edital ou com irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior à 

sessão. 

 

8.20. É facultada a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 

proposta/documentação. 

 

8.20.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de HABILITAÇÃO 

poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão e até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive, mediante a substituição e apresentação de documentos ou a verificação 

efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

 

8.20.2. A verificação será certificada pela Pregoeira e os documentos passíveis de obtenção por 

meio eletrônico deverão ser anexados aos autos, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

 

8.20.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos no momento da verificação, sendo que ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos exigidos por este Edital, a licitante será inabilitada.  

 

8.21. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

8.22. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, 

A Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim  
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sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

9.1. Com antecedência superior a 2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório deste Pregão.  

 

9.2. As impugnações devem ser protocoladas na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE  

ALUMÍNIO e dirigidas ao subscritor deste Edital que decidirá no prazo de 1 (um) dia anterior à data 

fixada para o recebimento das propostas. 

 

9.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada 

nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas.  

 

9.2.2. Não serão aceitos esclarecimentos, providências ou impugnações pelos meios postal, 

eletrônico ou via fac-símile. 

 

9.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital implicará 

na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.  

 

9.4. Em face dos atos da Pregoeira caberá recurso, devendo haver manifestação verbal imediata 

na própria sessão pública com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, 

abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias. 

9.4.1. O prazo começará a fluir a partir da declaração do vencedor para a apresentação das razões 

por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar 

contrarrazões, no mesmo prazo, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

 

9.4.2. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará 

na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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9.4.3. As razões de recurso deverão ser protocolizadas no prazo supra junto ao Setor de 

Protocolo, no endereço indicado no preâmbulo do presente Edital, em dias úteis, no período 

compreendido entre 8 e 16 horas, sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso 

manifestada na sessão pública. 

 

9.4.4. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará 

na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e 

no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

 

9.4.5. Na hipótese de interposição de recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

 

9.5. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao 

licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de 

contrato, cuja minuta integra este Edital, conforme previsto no Anexo III. 

 

10.1.1. O contrato será formalizado, com observância das disposições da Lei Federal nº 

10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993, no que couber e, será subscrito pela autoridade 

competente. 

 

10.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional e da Fazenda 

Municipal, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por 

meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 

anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 
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10.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a licitante será 

notificada para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de 

que trata o subitem 10.2, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de 

validade em vigência, sob pena de não se efetivar a contratação. 

 

10.4. A adjudicatária deverá comparecer a sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 

para assinar o termo de contrato.  

 

10.5. Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o subitem 10.3, ou se recusar a celebrar a contratação, 

serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública com 

vistas a celebração da contratação.  

 

10.5.1. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos itens 7 

e 8 deste Edital. 

 

10.6. A execução dos serviços deverá ter início imediato, a contar do recebimento da Ordem de 

Serviços. 

 

10.7. A emissão da Ordem de Serviços e a fiscalização da execução dos serviços serão de 

responsabilidade do Departamento Municipal de Educação 

 

10.8. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses. 

 

10.9. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, com vistas à obtenção de preços e condições 

mais vantajosas para administração, conforme artigo 57 inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 (e 

suas alterações). 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1. São obrigações da Contratada: 

 

11.1.1. Executar todos os serviços constantes do Anexo I; 

11.1.2. Designar, por escrito, o funcionário responsável pela resolução de eventuais ocorrências 

envolvendo a execução do contrato; 
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11.1.3. Zelar pela fiel execução do contrato, usando todos os recursos materiais e humanos 

necessários; 

 

11.1.4. Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários 

decorrentes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei de Licitações; 

 

11.1.5. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar a Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

 

11.1.6. Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam 

ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados; 

 

11.1.7. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

11.1.8. Não suspender o cumprimento de suas obrigações e tolerar os possíveis atrasos de 

pagamentos, no prazo previsto no artigo 78, inciso XV da Lei Federal nº 8.666/1993 (e suas 

alterações posteriores); 

 

11.1.9. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela Contratante, os eventuais vícios, 

defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização dos serviços; 

 

11.1.12. Disponibilizar serviço de atendimento ao cliente, gratuito, no qual a Contratante possa 

efetuar comunicação de qualquer problema com a prestação de serviço objeto deste certame; 

 

11.1.13. Não divulgar em serviços de informações nem em catálogos telefônicos os números dos 

telefones móveis, objeto da contratação; 

 

11.1.14. Levar imediatamente ao conhecimento da Contratante qualquer fato extraordinário ou 

anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

 

11.1.15. Prestar o serviço, objeto desta contratação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 

por semana, durante todo o período de vigência do contrato; 
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11.1.16. A Contratada deverá conduzir o fornecimento do objeto deste certame em estrita 

observância à legislação federal, estadual, municipal, encargos trabalhistas, tributários e 

securitários incidentes sobre a execução do contrato pertinente objeto do presente contrato;  

 

11.1.17. A Contratada deverá prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela 

Contratante, ou por seus prepostos, sobre o fornecimento dos aparelhos e serviços; 

 

11.1.18. Informar imediatamente à Contratante ocorrências de duplicação fraudulenta (“clones”), 

bloqueando possíveis chamadas e providenciando a solução para troca do equipamento em 

questão. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

12.1. São obrigações da Contratante: 

 

12.1.1. Efetuar o pagamento dos valores contratados pela execução do serviço, desde que haja a 

apresentação da documentação que demonstre a regularidade fiscal da Contratada; 

 

12.1.2. Esclarecer eventuais dúvidas da Contratada com relação ao serviço; 

 

12.1.3. Designar, por escrito, o funcionário responsável pela resolução de eventuais ocorrências 

envolvendo a execução do contrato; 

 

12.1.4. Fiscalizar a execução do contrato. 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

13.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALUMÍNIO poderá:  

 

13.1.1. No caso de se tratar de irregularidade relativa à especificação, rejeitar no todo ou em parte 

o objeto e determinar sua substituição ou rescindir a contratação, sem prejuízo das demais 

penalidades cabíveis;  
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13.1.1.2. Na hipótese de substituição, a empresa deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Administração e, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito e com 

a manutenção do preço inicialmente contratado;  

 

13.1.2. No caso de irregularidade decorrente da diferença de quantidade, poderá a Administração 

determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das demais penalidades 

cabíveis;  

 

13.1.2.1. Na hipótese de complementação, a empresa deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração e, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da 

notificação por escrito e desde que mantido o preço inicialmente contratado. 

 

14. DO PAGAMENTO 

 

14.1. O pagamento ocorrerá após a prestação do serviço mediante apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura mensal, conforme a Resolução n.º 477/2007 da ANATEL (para o LOTE 1). 

 

14.1.1. As faturas deverão discriminar os serviços efetivamente executados e estar devidamente 

atestadas pelo gestor do contrato (Responsável pelo Departamento Municipal de Educação).  

 

 

14.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 

que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

14.3. A Nota Fiscal/Fatura, se apresentada com incorreções, será devolvida à empresa para 

correção; 

 

14.4. No caso de correção da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer 

ônus à Prefeitura. 

 

15. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia 

Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000  - Fone/Fax (0XX11)4715-5500 

C.N.P.J 58.987.629/0001-57    -   E-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br  
 

 
 
 
 
 

Pág.19/51 

 

 

15.1. O não cumprimento das condições estabelecidas neste Edital, e ainda, a prática de qualquer 

transgressão contratual por parte da Contratada, sujeitará a mesma às seguintes sanções: 

 

15.1.1. Advertência por escrito; 

 

15.1.2. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, aplicado 

sobre o valor do contrato, até limite de 10% (dez por cento) desse mesmo valor; 

 

15.1.3. Excedido o limite de 10% (dez por cento), a Contratante poderá rescindir unilateralmente o 

contrato e suspender a licitante vencedora de seu cadastro de fornecedores, sem prejuízo da 

multa acima prevista e sem renúncia das providências legais cabíveis; 

 

15.2. Poderá ainda ser aplicada a Contratada às demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da 

Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

15.3. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta  do Município de Alumínio 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 

pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

15.4. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 

previstas na Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

15.5. Na aplicação das penalidades deverá ser garantido o exercício do contraditório e da ampla 

defesa. 

 

15.6. As sanções aplicadas deverão ser registradas no C.R.C. da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALUMÍNIO. 

 

16. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

16.1.   A Contratada deverá oferecer garantia total, incluindo troca de equipamentos defeituosos e 
assistência técnica;  
 
16.2.   A Contratada será responsável pela garantia do produto ofertado de acordo com as normas 
exigidas (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica). 
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17. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

  

17.1. O fornecimento do objeto dessa licitação iniciará mediante assinatura do contrato. 

 

17.2. O adjudicatário deverá firmar o termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente, no 

prazo máximo de 3 (três) dias úteis da data em que for convocado pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ALUMÍNIO, sob pena de perda do direito da contratação, conforme previsto no artigo 64 da Lei 

Federal nº 8.666/1993; 

 

17.3. O prazo de entrega dos  equipamentos e serviços (lotes: 01, 02 e 3) será de 15 (quinze) 

dias após a assinatura do contrato sob supervisão da Divisão de Informática da PMA, 

também não será aceita entregas parciais ou fracionadas no local Avenida José Emilio de 

Moraes, 798, Vila Industrial, Alumínio, SP. sob supervisão da Divisão de Informática da PMA 

 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidades entre as licitantes e, desde que, não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

 

19.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes. 

 

19.2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata. 

 

19.3. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado - D.O.E., assim 

como, todos os demais atos pertinentes a esta licitação e que forem passíveis de divulgação.  

 

19.4. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

19.5. Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-lo, 

na PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no horário de expediente das 8 às 16 horas e até o 

último dia útil que antecede a data de abertura da licitação.  
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19.6. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO poderá, a qualquer tempo, motivadamente, 

revogar no todo ou em parte a presente licitação. 

 

19.7. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Mairinque /SP. 

                                                                

           

          Alumínio, 15 de dezembro 2017. 

 

 

ANTÔNIO PIASSENTINI 
Prefeito 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

PROCESSO Nº 65/2017 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

44/2017 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2017 

DATA DE REALIZAÇÃO: 09/01/2018 

HORÁRIO: 9H30  

LOCAL: Paço Municipal - Avenida Eng. Antônio de Castro Figueirôa, 100-  centro- Alumínio/SP 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços modalidades: Solução 

de segurança suportado por uma plataforma integrada com um equipamento (UTM Unified Threat 

Management) com software que permite limpar sob demanda a informação sensível que se 

encontra associada aos metadados dos arquivos nas estações de trabalho incluindo locação de 

estações de trabalho com seguro e link de saída dedicada a rede mundial de computadores e 

locação de impressoras incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo 

necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, de conformidade com as 

especificações constantes no Anexo I. 

 

Do Acesso Dedicado a Internet em fibra óptica;  
 

 Acesso fornecido com cabo fibra óptica no endereço:  Avenida José Emilio de Moraes, 
798, Vila Industrial Alumínio/SP, na velocidade 30 Mbps. 
 

 Acesso bidirecional (trafegar nos dois sentidos);  
 

 Acesso simétrico (mesma velocidade nominal nos dois sentidos); 
 

 Velocidade mínima de 100% da velocidade nominal; 
 

 Disponibilidade média mensal de 99,2% (SLA);  
 

 Fornecimento mínimo de 1 endereço IP (V4) por acesso; 
 

 A contratada deverá possuir licença SCM para operar no município  
 

 A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto à quantidade (em bytes) 
e conteúdo da informação trafegada no acesso; 
 

 Central de Atendimento 24 h por dia, 365 dias por ano através de um número 0800. 
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Serviço de locação de Notebook com as seguintes características: 

 

 EQUIPAMENTO NOVO – primeiro uso 

 Arquitetura tipo Notebook 

 Formato: Notebook 

 Processador CORE I5 3.2 GHz; 

 Memória RAM de 8 GB; 

 Disco rígido de 500 GB; 

 Monitor mínimo 14" Anti-reflexiva; 

 Portas USB 4 (quatro); 

 Sistema Operacional Windows 10 Pro - 64 bits; 

 Com suporte via telefone e assistência técnica in loco de até 24h gratuito; 

 Com seguro contra furtos, roubos e incêndios; 
 

 
Serviço UTM 
 
O equipamento deverá suportar os seguintes atributos: Antivírus, Filtro Conteúdo, Firewall, Proteção de 
Intrusão, Controle Banda, Controle Aplicação e Prevenção de Ameaças. 
 
O equipamento deverá permitir monitoramento remoto por um SOC o qual deverá possuir especialistas 
de segurança que deverão prestar suporte para ajustes e melhorias no equipamento. 
 
O equipamento deverá suportar até 80 usuários simultâneos e velocidade máxima do link Internet 80 
Mbps. 
 
 
EQUIPAMENTO IMPRESSORA 
 
A empresa contratada fornecerá serviço de Outsourcing de Impressão sendo os 
Equipamentos locados (novos e 1º uso) em Regime de Comodato. Atenderá as 
Quantidades e configurações mínimas exigidas. 
 
Controle das impressões feito através dos contadores internos das impressoras. 
 
 
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS EM COMODATO CPNFIGURAÇÕES MINIMAS 
EXIGIDAS: 
 
 
Impressora multifuncional, monocromática, funções: copiadora, impressora, scanner e fax, Tecnologia de 
impressão a Laser, Velocidade de impressão: 30ppm, Tempo de impressão para a 1º página de no 
máximo: 8,0 seg ; Memória,128MB; Formato do papel: A4 e Carta/ofício com gramatura de até 160g/m² 
(manual); capacidade de alimentação de folhas: gaveta 1: 250 folhas - manual: 50 folhas; frente e verso  
 
automático; conectividade: placa de rede 10/100 e USB 2.0; ciclo de trabalho: mínimo 5.000 
páginas/mês. Fornecimento de Tonner e demais insumos (exceto papel). Equipamentos conforme o 
modelo acima descrito ou superior, equipamento novo e 1º uso 
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DA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS  
 
- Fornecer os serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de 
consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos (exceto o papel); 
  
- A Contratada deverá atender aos pedidos de manutenção preventiva e corretiva de forma ON-SITE (no 
local), quando solicitados pelo Departamento de Educação nos locais em que os equipamentos que 
estiverem instalados, no prazo máximo de 24 ( vinte e quatro) horas, conforme horário de funcionamento 
da Secretaria, ou seja das 08:00/12:00hs e das 13:00/17:00hs, de segunda a sexta-feira, sendo de sua 
responsabilidade todo material necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos; 
 
- Os equipamentos devem ser mantidos em perfeito estado de funcionamento, sendo que para tanto as 
manutenções preventivas e corretivas não podem implicar em qualquer ônus para ao Departamento de 
Educação. 
 
- As execuções das manutenções devem seguir as recomendações técnicas do fabricante, sem que isso 
ocasione qualquer prejuízo à execução dos serviços. 
 
- Caso a manutenção preventiva ou corretiva exija troca de peças que não tenham reposição imediata 
e/ou caso seja necessária a retirada do equipamento, inclusive por indisponibilidade de peças, a 
contratada deverá providenciar a instalação de outro equipamento com as mesmas especificações, 
facultado à empresa a reposição da impressora consertada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas.  
 
- A Contratada deverá providenciar a substituição do equipamento que apresentar quantidade excessiva 
de defeitos e manutenções, causando atrasos e prejuízo ao serviço, a critério ao Departamento Municipal 
de Educação, por outro em perfeito funcionamento e de mesma especificação do substituído, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas a partir da solicitação feita pelo Departamento Municipal de Educação. 
 
- A Contratada deverá proceder à substituição de equipamento pendente de assistência técnica por outro 
em perfeito funcionamento e de mesma especificação do substituído em até 24 (vinte quatro) horas, a 
partir da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;  
 
- Cabe à Contratada a instalação de todos os suprimentos, acessórios, componentes ou outros materiais 
que exijam conhecimento técnico;  
 
- A emissão dos relatórios de cópias/impressões fica a cargo do contratado, sendo necessário o 
deslocamento do mesmo até as unidades públicas onde estará instalados os equipamentos 
 
- Verá o abatimento do valor das cópias/impressões falhadas ou rasuradas pelas impressoras, que serão 
apresentadas no momento que a empresa vencedora emitir os relatórios de cópias/impressões.  
 
 
DA GARANTIA  
 
- A Contratada deverá oferecer garantia total, incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência 
técnica;  
 
- A Contratada será responsável pela garantia do produto ofertado de acordo com as normas exigidas 
(incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica). 
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LOTE 1 – Conectividade Internet 

Serviços Telefonia Fixa Quantidade 

Internet Dedicada 30 Mbps – UNIVESP 1 

 

 

LOTE 2 – EQUIPAMENTOS DE TI 

 

Locação Equipamentos Informática Quantidade 

Notebook 53 

Equipamento dedicado UTM 1 

 

 
LOTE 3– EQUIPAMENTOS DE TI 

 

Locação Equipamentos Informática Quantidade 

Impressoras multifuncional a laser- franquia mensal: 10.000 

pags. 
5 

 
 
 
 
 

HENRIQUE ANTÔNIO CARDOSO 
Responsável pela Div. de Informática 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 

PROCESSO Nº 65/2017 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2017 

Razão Social   

CNPJ   

Inscrição Municipal   

Endereço   

Cidade   

CEP   Registro 
ANATEL 

 

Telefone   Fax   

 
OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços modalidades: Solução de segurança suportado por uma plataforma integrada com um 
equipamento (UTM Unified Threat Management) com software que permite limpar sob demanda a 
informação sensível que se encontra associada aos metadados dos arquivos nas estações de trabalho 
incluindo locação de estações de trabalho com seguro e link de saí dedicada a rede mundial de 
computadores e locação de impressoras incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo 
necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, de conformidade com as 
especificações constantes do Anexo I. 

 
LOTE 1 

Serviços Telefonia Fixa 
Quantid

ade 
Preço 

Unitário 
Preço Total 

Mensal 

Internet Dedicada 30Mbps – 
UNIVESP 

1   

Subtotal 12 meses  

 
LOTE 2 

Locação Equipamentos Informática Quantidade 
Preço Unitário 

Preço Total 
Mensal 

NOTEBOOK – conforme descrito no TR 53   

UTM – conforme descrito no TR 1   

Subtotal 12 meses  

Valor Global do 2 Lote  
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LOTE 3 

Locação Equipamentos de 

Informática 
Quantidade 

Preço 

Unitário 

Preço Total 

Mensal 

Impressoras multifuncional a 

laser- franquia mensal: 10.000 

pags. 

5   

Subtotal 12 meses  

 

 

VALOR DA PROPOSTA / MENOR PREÇO POR LOTE: R$ _______________________ 

(__________ reais), incluindo todos os encargos operacionais e tributos devidos, conforme valor 

unitário da tarifa, valor mensal e valor anual discriminados. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 

        PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses  

 

Declaro, sob as penas da Lei, de que o preço ofertado contempla todos os custos básicos diretos, 

todas as despesas indiretas, a bonificação e os benefícios da empresa, todos os materiais, 

equipamentos e ferramentas necessários à execução, assim como os encargos sociais e 

trabalhistas, e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e 

perfeita execução do objeto deste Edital e seus anexos, de modo que nenhuma outra remuneração 

seja devida em qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e 

qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços; 

 

 

Nome do Signatário:_________________________________________________________ 

 

  RG:________________________________CPF:____________________________________ 

 

 

 

 (Cidade), (Dia) de (Mês) de 2018. 

 

 

_______________________________________________________ 

(Assinatura + Carimbo da empresa proponente contendo CNPJ) 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

  PROCESSO Nº 65/2017 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 Nº 44/2017 

O Município de Alumínio, através da Prefeitura Municipal de Alumínio, CGC do MF n.º 58.987.629/0001-

57, com sede nesta cidade de Alumínio, à Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, n.º 100, doravante 

denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada por seu Prefeito, o Sr. 

_________________, _________, __________, portador do RG n.º  ____________ e CPF n.º 

______________, residente e domiciliado nesta cidade, e a Empresa __________________________, 

CNPJ  n.º  _______________ com sede à _________________________, n.º ___-_____, na cidade 

________________, representada pelo Sr. ______________________, ____________, _____________, 

residente à Rua ____________, n.º _________, ______________, portador do RG n.º 

_________________ e CPF  n.º _______________, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, com base na lei federal n.º 8.666/93 com sua redação atual, têm entre si  justo e 

contratado, conforme cláusulas e condições a seguir descritas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a (dependerá de quais lotes a contratada irá participar), 

conforme especificações constantes do Anexo I que faz parte integrante deste instrumento.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO 

 

2.1. A execução dos serviços constantes deste Contrato terá início após a Ordem de Serviço que 

será expedida pelo Departamento Municipal de Educação.  

 

2.2. O Departamento Municipal de Educação, através de sua Diretora realizará o 

acompanhamento da execução deste Contrato. 
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2.3. No caso de execução de serviços extraordinários que, no decorrer da execução deste 

Contrato, vierem a ser necessários e que não estiverem previstos no Termo de Referência, o 

pedido deverá ser submetido à apreciação da CONTRATANTE para a eventual autorização. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

4.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:  

 

4.1.1. No caso de se tratar de irregularidade relativa à especificação, rejeitar no todo ou em parte o 

objeto e determinar sua substituição ou rescindir a contratação, sem prejuízo das demais 

penalidades cabíveis;  

 

4.1.2. No caso de irregularidade decorrente da diferença de quantidade poderá a CONTRATANTE 

determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das demais penalidades 

cabíveis;  

 

4.1.2.1. Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação da CONTRATANTE e, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por 

escrito e desde que mantido o preço inicialmente contratado. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
5.1. O pagamento ocorrerá após a prestação do serviço mediante apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura mensal, conforme a Resolução nº 477/2007 da ANATEL, quando aplicável. 

 

5.1.1. As faturas deverão discriminar os serviços efetivamente executados e estar, devidamente, 

atestadas pelo gestor do contrato. 

 

5.2. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

5.4. A Nota Fiscal/Fatura, se apresentada com incorreções, será devolvida à Contratada para 

correção. 
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5.5. No caso de correção da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer 

ônus à Contratante. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

 

6.1.  A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses contados da data do recebimento da ordem de 

serviço. 

 

6.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 

para administração, conforme artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 (e suas alterações). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 

 

7.1. Pela execução integral do objeto constante do presente Contrato, a Contratante pagará a Contratada o valor 

de R$ ________________ (_____________ reais), conforme proposta e negociação realizadas (será detalhado 

exatamente conforme tabela contida na PROPOSTA PADRÃO do Pregão.) 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

8.1. Além das obrigações constantes de Cláusulas próprias deste Contrato, do Edital de Pregão Presencial nº 

44/2017 e respectivos anexos, em especial, as definidas na legislação vigente, a Contratada fica obrigada a: 

 

8.1.1. Executar todos os serviços constantes do Anexo I; 

 

8.1.2. Designar, por escrito, o funcionário responsável pela resolução de eventuais ocorrências 

envolvendo a execução do Contrato; 

 

8.1.3. Zelar pela fiel execução do Contrato, usando todos os recursos materiais e humanos 

necessários; 

 

8.1.4. Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários 

decorrentes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei de Licitações; 
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8.1.5. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar a Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato; 

 

8.1.6. Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam 

ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados; 

 

8.1.7. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

8.1.9. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela Contratante, os eventuais vícios, 

defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização dos serviços; 

 

8.1.10. Responsabilizar-se pelos atos praticados por seus funcionários e ainda, por eventuais 

danos pessoais e materiais causados a terceiros, durante a prestação dos serviços contratados; 

 

8.1.12. Disponibilizar serviço de atendimento ao cliente, gratuito, na qual a Contratante possa 

efetuar comunicação de qualquer problema com a prestação de serviço objeto deste Contrato; 

 

8.1.13. Não divulgar em serviços de informações nem em catálogos telefônicos os números dos 

telefones móveis, objeto da contratação, quando aplicável; 

 

8.1.14. Levar imediatamente ao conhecimento da Contratante qualquer fato extraordinário ou 

anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

 

8.1.15. Prestar o serviço, objeto desta contratação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 

por semana, durante todo o período de vigência do contrato. 

 

8.1.16. A Contratada assume a responsabilidade exclusiva de utilização de pessoal necessário à 

execução deste Contrato, inclusive, no que se refere ao prazo de entrega fixado e aos encargos 

trabalhistas e previdenciários, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para a Contratante. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
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9.1. Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste Contrato, 

do Edital de Pregão Presencial nº 44/2017 e respectivos anexos, em especial, as definidas na legislação vigente, 

a CONTRATANTE fica obrigada a: 

 

9.1.1. Efetuar o pagamento dos valores contratados pela execução do serviço, desde que haja a 

apresentação da documentação que demonstre a regularidade fiscal da Contratada; 

 

9.1.2. Esclarecer eventuais dúvidas da Contratada com relação ao serviço; 

 

9.1.3. Designar, por escrito, o funcionário responsável pela resolução de eventuais ocorrências 

envolvendo a execução do Contrato; 

 

9.1.4. Fiscalizar a execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFÊRENCIA DOS 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

10.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder e/ ou transferir, total e/ou parcialmente, o 

objeto deste Contrato, sob pena de incidir nas sanções previstas neste Edital e na legislação 

pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE  INADIMPLEMENTO 

 

11.1. O não cumprimento das condições estabelecidas neste Contrato e no Edital de Licitação, e 

ainda, a prática de qualquer transgressão contratual por parte da CONTRATADA poderá ensejar a 

aplicação das seguintes penalidades: 

 

11.1.1. Advertência por escrito; 

 

11.1.2. Multa de Mora de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão 

cometida, percentual aplicado sobre o valor deste Contrato, até limite de 10% (dez por 

cento) desse mesmo valor, conforme artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/1993 (e posteriores 

alterações); 
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11.1.3. Multa Compensatória de até 10%, nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666/1993 (e posteriores alterações). 

 

11.2. Excedido o limite de 10% (dez por cento), a CONTRATANTE poderá rescindir 

unilateralmente o Contrato e suspender a Contratada de seu cadastro de fornecedores, sem 

prejuízo da multa acima prevista e sem renúncia das providências legais cabíveis. 

 

11.3. Poderão ainda ser aplicadas a Contratada às demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 

da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

11.4. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta do Município de Alumínio, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 

pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

11.5. A sanção de que trata o item 11.4. poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas 

na Lei Federal 8.666/1993. 

 

11.6. Na aplicação das penalidades deverá ser garantido o exercício do contraditório e da ampla 

defesa. 

 

11.7. As sanções aplicadas deverão ser registradas no C.R.C. da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALUMÍNIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 

CONTRATANTE 

 

12.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

 

12.2.  Constituem motivos para rescisão do Contrato o descumprimento das cláusulas contratuais, 

seu cumprimento irregular e ainda aqueles previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 (e 

posteriores alterações). 

 

12.3. A rescisão deste Contrato poderá se dar por: 
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12.3.1. Ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 (e posteriores alterações); 

 

12.3.2. De forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

 

12.3.3. Por decisão judicial, nos termos da legislação vigente. 

 

12.4. A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE acarretará as consequências previstas no 

artigo 80 da referida Lei, sem prejuízo das demais sanções constantes da legislação, do edital e 

deste Contrato. 

 

12.5. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE, nos casos de 

rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/1993 (e posteriores 

alterações). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DO SERVIÇO 

 
13.1 A Contratada deverá oferecer garantia total, incluindo troca de equipamentos defeituosos e 
assistência técnica;  
 
13.2 A Contratada será responsável pela garantia do produto ofertado de acordo com as normas exigidas 
(incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica). 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1. As partes consideram parte integrante deste Contrato, o Edital de PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2017 e a proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

14.2. No caso de eventuais omissões aplicam-se a este Contrato as disposições contidas na Lei 

Federal nº 10.520/2002, na Lei Federal nº 8.666/1993 (com as posteriores alterações), bem como, 

as demais normas regulamentares aplicáveis a espécie. 

 

CLÁUSULA 15 – DO FORO 
 
15.1  Fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste contrato. 
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E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para valer como bom para todos os fins e efeitos legais e na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, ______ de _________________________ de 2018. 

 

PREFEITO 

 

CONTRADADA 

 

 

TESTEMUNHAS:     

   

NOME:        NOME: 

R.G.        R.G. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

PROCESSO Nº 65/2017 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2017 

 

 

 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob nº XXXX, com endereço na 

Rua/ Avenida XXXXXX, nº XXXXX, Bairro XXXXX, na cidade de XXXXX, Estado de XXXXX, neste 

ato representada pelo seu XXXX, pelo presente CREDENCIAMENTO, DESIGNA o Sr.(a). 

______________________________________, portador (a) da Cédula de Identidade/ RG nº 

_______________________________________________ como REPRESENTANTE 

CREDENCIADO para responder por esta empresa junto a esta Municipalidade, em tudo o que se 

fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de 

recursos, relativamente à documentação de habilitação e às propostas apresentadas para fins de 

participação na licitação em referência. 

 

___________________, _____ de ______________ de 2018. 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Designado 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

 MODELO (em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

 

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

em participar no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2017, da Prefeitura 

Municipal de Alumínio, declaro sob as penas da lei, que a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em 

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

XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 

  

 

 

 

Local, _____ de __________ de 2018. 

 

 

 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO VI - MODELO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

(Declaração de Pleno Atendimento dos Requisitos da Habilitação) 

 

 

 

PROCESSO Nº 65/2017 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2017 

 

 

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

participar no processo licitatório na modalidade Pregão Presencial de nº 44/2017 que tem como objeto a 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços modalidades: Solução de segurança 

suportado por uma plataforma integrada com um equipamento (UTM Unified Threat Management) com 

software que permite limpar sob demanda a informação sensível que se encontra associada aos 

metadados dos arquivos nas estações de trabalho incluindo locação de estações de trabalho com seguro 

e link de saída dedicada a rede mundial de computadores e locação de impressoras incluindo o 

fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), serviços de manutenção preventiva e corretiva, 

reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos 

equipamentos, exceto papel, de conformidade com as especificações constantes no Anexo I,  de acordo 

edital expedido pela Prefeitura Municipal de Alumínio, DECLARO sob as penas da Lei que a EMPRESA 

(RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ sob nº ___________________, atende a todos os requisitos 

solicitados no presente Edital e respectivos anexos, em especial, no que se refere à sua habilitação. 

 

 

                     ___________________, _____ de ______________ de 2018. 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

MODELO (em papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 

 

 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob nº XXXX, com endereço na Rua/ 

Avenida XXXXXX, nº XXXXX, Bairro XXXXX, na cidade de XXXXX, Estado de XXXXX, neste ato 

representado pelo seu (NOME REPRESENTANTE LEGAL/ SÓCIO/ PROCURADOR), DECLARA SOB AS 

PENAS DA LEI, para fins de participação no processo de licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 

44/2017, que não foi declarada INIDÔNEA e que não está SUSPENSA de participar de processos de 

licitação e/ou IMPEDIDA de contratar com a Prefeitura Municipal de Alumínio/SP. 

 

A empresa se COMPROMETE, desde já, a comunicar a Administração Municipal a 

ocorrência de FATOS SUPERVENIENTES. 

 

Por se esta a expressão da verdade, firma o presente. 

 

                                           Local, _____ de _____________________ de 2018. 

 

              ____________________________________________________________ 

  Razão Social da Empresa 

  Nome do Representante Legal/ Sócio/ Procurador 

  Cargo do Representante Legal/ Sócio/ Procurador 

                            Documento de Identidade nº  
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

PROCESSO Nº 65/2017 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2017 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 

ato convocatório, que a empresa _______________________________________________ 

(denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob n° ____________________________ é 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 (e suas alterações posteriores). 

 

DECLARO ainda conhecer a legislação federal citada em sua integralidade e que a 

empresa está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 44/2017, realizado pelo Município de Alumínio, 

Estado de São Paulo. 

 

Local, ____ de _________________ de 2018. 

 

 

 

______________________________________ 

Representante da Empresa: 
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ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 65/2017 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, inscrito no CNPJ sob n.º 58.987.629/0001-57, isenta de 

Inscrição Estadual, com sede na Av. Eng, Antônio de Castro Figueirôa, 100, Vila Santa Luzia, Alumínio - 

São Paulo, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr.........................., 

RG...............,CPF....................................................., doravante designado PREFEITURA, e a(s) 

empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de 

preferência por classificação, doravante denominada(s) DETENTORA(S), resolvem firmar o presente 

ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 

1.105, de 03 de fevereiro de 2009, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, 

mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas. 

 

DETENTORA (S): 
 
DETENTORA 1 
Empresa: .............................................. 
Endereço: ..................................................... 
CNPJ: ........................................................... 
Representante Legal: ................................... 
CPF: ............................................................. 
Item:            
QUANTIDADE:  
PREÇO UNITÁRIO: R$ 
 
DETENTORA 2 
Empresa: .............................................. 
Endereço: ..................................................... 
CNPJ: ........................................................... 
Representante Legal: ................................... 
CPF: ............................................................. 
Item: 
QUANTIDADE:  
PREÇO UNITÁRIO: R$ 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
 
1.1 Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

modalidades: Solução de segurança suportado por uma plataforma integrada com um equipamento 
(UTM Unified Threat Management) com software que permite limpar sob demanda a informação 
sensível que se encontra associada aos metadados dos arquivos nas estações de trabalho incluindo 
locação de estações de trabalho com seguro e link de saída dedicada a rede mundial de 
computadores e locação de impressoras incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º 
uso), serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de  
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consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, de conformidade 
com as especificações constantes no Anexo I. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
2.1- As solicitações dos produtos serão feitas pela Divisão de Compras ou Departamento de Educação 
através de contatos telefônicos, fac-símile ou outros meios de contato. 
 
2.2- A entrega deverá ser realizada de acordo com cronograma pré – estabelecido na solicitação de 
fornecimento pelo Departamento de Educação. 
 
2.3- As entregas deverão ser em conformidade ao edital. 
 
2.3.1- Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, 
seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 
 
2.4- Constatadas irregularidades no objeto, a Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 
 
2.4.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo II do edital, 
determinando sua substituição; 
 
2.4.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades. 
 
2.5- As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 12 horas corridas, contadas do 
recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 
 
3.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de sua publicação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 
 
4.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do Recebimento da Nota Fiscal 
devidamente liberada pelo Departamento Responsável, diretamente na conta corrente da DETENTORA. 
 
4.1.1- Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem 
do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da 
documentação fiscal. 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
 
5.1- Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão presencial para Registro de Preços nº. 
15/2013e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 
5.2- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s) recusado(s). 
 
5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga. 
 
5.4- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
 
6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 
 
6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços. 
 
6.3- Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega. 
 
6.4- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES 
 
7.1 Aplicam-se às contratações decorrentes do presente ajuste as sanções previstas nas Leis Federais 
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, conforme o caso. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão 
para registro de Preços nº. 15/2013com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S); 
 
8.2- A existência de preços registrados não obriga  PREFEITURA a firmar as contratações 
que deles poderão advir. 
 
 
CLÁUSULA NONA – FORO 
 
9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o 
Foro da Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo. 
 
9.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada pelas partes. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em_____________de _________________ de 2018. 
 
 
 

PREFEITO 
 
 

DETENTORA(S) 
 

Testemunhas: 
___________________________                            _____________________________ 
RG nº:                                                                       RG nº: 

 


