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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, por intermédio de seu Pregoeiro, que abaixo subscreve, TORNA 
PÚBLICO que realizará a licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, conforme Processo Administrativo nº 5941/2017, devidamente aprovado pelo Presidente 
desta Casa Legislativa. O Pregão será realizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela 
Portaria Interna nº 083/2017, publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo Municipal dia 05 de 
outubro de 2017. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.  
 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Pregão Presencial será realizado em sessão pública, no Plenário Maria Ortiz, sito à Avenida 
Marechal Mascarenhas de Moraes, n º 1788, Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP: 29.050-940 – Tel. (27) 
3334-4637/4638, no horário abaixo mencionado. 
 
1.2 DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DE INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DA SESSÃO DE 
DISPUTA: 
 

Dia 24  de  novembro de 2017 às  09h:30min  
 
1.3  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do Certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no horário e local aqui estabelecido, desde que não haja outra comunicação por parte 
do Pregoeiro.  
 
2  DO OBJETO 
 
2.1 Aquisição de catracas de controle de acesso, catraca de acessibilidade para pessoas com 
deficiência (PCD), software de controle de acesso e manutenção corretiva sob demanda para a Câmara 
Municipal de Vitória, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, ANEXO I, que 
integra o presente Edital para todos os fins. 
 
3 DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
3.1 As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente licitação correrão à Conta das 
seguintes contas do Orçamento da Câmara Municipal de Vitória para o exercício de 2017: 
 

Elemento de Despesa Dotação orçamentária Fonte de Recurso 

01.031.0035.2.0324 3.3.90.39.84 001.001 

01.031.0035.2.0324 4.4.90.52.18 001.001 

 
4  DO SUPORTE LEGAL 
 
4.1  Este Pregão Presencial é regulado pelos seguintes dispositivos legais: 
 
4.1.1 Constituição da República Federativa do Brasil; 
 
4.1.2 Lei Orgânica do Município de Vitória de 05 de abril de 1990, no que couber; 
 
4.1.3 Lei Federal nº. 10.520/02 de 17 de julho de 2002 – Institui a Modalidade Pregão; 
4.1.4 Ato da Presidência nº 003/2005, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 
04 de março de 2005 que instituiu o Pregão na Câmara Municipal de Vitória; 
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4.1.5 Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores – Lei de Licitações; 
 
4.1.6 Lei Complementar 123, de 14/12/2006 – Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte e alterações posteriores; 
 
4.1.7 Lei nº. 8.078 de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; 
 
4.1.8 Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, além dos princípios gerais de 
Direito. 
 
5  DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO  
 
5.1  Poderão participar deste Pregão as empresas, microempresas, empresas de pequeno porte ou 
microempreendedor individual pertencente ao ramo de atividades objeto desta licitação e que atendam 
todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, além das 
disposições legais, independentemente de transcrição. 
 
5.2 Não será admitida a participação de empresas que: 
 
a) estejam constituídas sob a forma de consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si; 
 
b) que estiverem sob a aplicação da penalidade referente ao art. 87, incisos III e IV da Lei n.º. 8.666/93, 
ou do art. 7º da Lei nº. 10.520/02; 
 
c) que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da 
Administração motivada pelas hipóteses previstas no art.88 da Lei nº. 8.666/93; 
 
d)  sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
 
e)  estejam sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
 
f) enquadradas no disposto do artigo 9º da Lei nº. 8.666/93 e alterações; 
 
g) sejam estrangeiras e que não funcionem no país; 
 
h) das quais participem, a qualquer título, dirigente ou servidor da Administração Pública Municipal. 
 
5.3  Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante retardatário, a não ser como 
ouvinte, e desde que tenha efetuada a consignação dos envelopes em horário anterior ao agendado 
para o início do certame.  
 
5.4  A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
 
5.5  É vedada a subcontratação ou terceirização do objeto licitado. 
 
5.6  Durante a sessão, no recinto onde se realiza o Pregão, não será permitido aos presentes a 
utilização de telefones celulares, cujos aparelhos deverão ser mantidos desligados ou no modo 
“silencioso”. Poderá o Pregoeiro, em decisão discricionária, franquear a todos os licitantes, em caráter 
isonômico, a possibilidade de utilização do aparelho celular, se assim entender necessário. 
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6  DA DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES  
 
6.1 As empresas que tiverem interesse em participar do certame deverão retirar o edital no site: 
www.cmv.es.gov.br, Link: “Portal de Transparência” “Licitações”, ficando obrigadas a acompanhar as 
publicações referentes à licitação no Diário Oficial do Estado e no site da CMV/ES, tendo em vista a 
possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento. 
 
6.2 Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação e/ou do objeto licitado devem 
ser enviados ao Pregoeiro em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, através do e-mail: licitacao@vitoria.es.leg.br e/ou pelo endereço citado no preâmbulo 
informando o número do Pregão Presencial. 
 
6.3 A impugnação ao edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, por escrito, firmada por quem tenha 
poder de representação, em caso de empresa, ou por qualquer cidadão que pretenda impugnar o ato 
convocatório nesta qualidade. É obrigatório o protocolo da peça contestatória no Protocolo Geral da 
Câmara Municipal de Vitória, respeitando o prazo de antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis antes 
da data de abertura da sessão, excluindo o dia da abertura na contagem do prazo. 
 
6.3.1 As impugnações intempestivas não serão sequer conhecidas. 
 
6.4 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
6.5 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
6.6 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir 
de seu recebimento. 
 
6.7 Os autos do processo permanecerão com vista assistida franqueada aos interessados na sala 
da CPL, situada no Palácio Attílio Vivacqua (Prédio da Câmara Municipal de Vitória), 2º piso, Sala “9”, 
sito à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº. 1.788, Bento Ferreira – Vitória – ES (ao lado da 
Prefeitura Municipal de Vitória), mediante requerimento prévio devidamente protocolado no Setor 
de Protocolo Geral da Câmara Municipal de Vitória. 
 
7 DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1 No dia, hora e local designados neste Edital, para a realização da sessão pública, os interessados 
ou seus representantes legais deverão proceder ao respectivo credenciamento, comprovando, se for o 
caso, possuírem os necessários poderes para ofertar lances, interpor e/ou renunciar à interposição de 
recursos, bem como praticar todos os atos inerentes ao certame. 
 
7.2 Para a efetivação do credenciamento o representante do proponente entregará ao Pregoeiro 
cópia simples e o original do documento de identidade com foto emitido por órgão público, 
juntamente com um original do Termo de Credenciamento (Anexo VI), que o autorize a participar 
especificamente deste Pregão e/ou instrumento público de procuração, no qual o autorize também a 
responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmarem declarações, 
desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente 
certame; 
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7.3 A licitante que deseja obter os tratamentos previstos na Lei Complementar 123/2006, deverão 
apresentar, quando do credenciamento, Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual (Anexo IV). 
 
7.3.1 Deverá apresentar ainda Certidão expedida no presente exercício (2017) pelo Órgão 
competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas (Cartório), conforme o caso, do local onde a pessoa jurídica tenha sido registrada, atestando 
que a empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do 
artigo 3º da Lei Complementar n º 123/2006. 
 
7.4 Fazendo-se representar por proprietário, sócio ou diretor, este deverá comprovar, através de 
documento EM SEPARADO, no caso, cópia autenticada do contrato social e suas alterações, a 
condição alegada de representante, e consequente posse de poderes para prática de todos os atos 
inerentes ao certame, juntamente com cópia do documento de identidade com foto emitido por órgão 
público. 
 
7.5 Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA à apresentação da Cópia Autenticada do 
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus Termos Aditivos, do Documento de Eleição de seus 
Administradores, do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, devidamente 
Registrados na Junta Comercial, ou no Cartório de Pessoas Jurídicas ou Portal do Empreendedor, 
conforme o caso. 
 
7.6 No caso de fornecimento de cópia acompanhada do original para conferência por membro da 
Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro ou da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Vitória, 
esta deverá ser realizada em até 03 (três) horas pretéritas à realização do certame (não haverá, de 
forma alguma, autenticação de documentos no ato do Pregão). Em se fazendo pela Internet a emissão 
do documento solicitado, caberá a Comissão de Licitação aferir a veracidade do documento 
apresentado. 
 
7.7  Na hipótese do licitante não estar presente à Sessão Pública, este deverá enviar, 
tempestivamente, o Contrato Social, ou documento equivalente, devidamente autenticado, no 
envelope n° 2 (HABILITAÇÃO). 
 
7.8 Cada representante somente poderá representar um único proponente. 
 
7.9 O representante legal do licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de 
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a  intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar o licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes. 
 
7.10 Os representantes legais dos licitantes entregarão ao Pregoeiro, além da documentação de 
credenciamento, a Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação (Anexo V). 
 
7.11 A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, apresentado no 
Credenciamento, isenta o licitante de apresentá-los no Envelope nº 2 – Habilitação. 
 
7.12 Caso o proponente não compareça, deverá enviar toda a documentação necessária dentro do 
prazo estipulado, para poder participar do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do 
início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 
 
8 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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8.1 Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao Pregoeiro, 
devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
9.1 A proposta deverá atender aos seguintes requisitos: 
 
a) Ser digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras e 
entrelinhas, e todos os valores propostos expressos, com duas casas decimais, obrigatoriamente em 
real, contendo data, assinatura do representante legal e rubrica em todas as folhas. 
 
b) Deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa licitante, telefone e 
e-mail. 

 
c) Conter a forma separada na proposta o preço unitário e total de cada item e o valor global e a 
MARCA/MODELO/FABRICANTE dos produtos ofertados. 

 
d) Devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte, frete, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da 
licitação.  

 
e) Deve informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de realização da sessão pública do Pregão.  

 
9.2  Na proposta de preços deverá constar documentação oficial do fabricante ilustrado dos 

produtos ofertados, no qual deverão estar especificadas a marca, modelo e toda a descrição técnica, 

em português. 

9.2.1 Considera-se documentação oficial do fabricante:  
 
a) catálogo, folder, certificado, manual ou outro documento técnico elaborado pelo fabricante que 
viabilize a análise das especificações do objeto ofertado;  
 
b) documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial do fabricante. Nesse caso, 
deverá ser indicado o endereço eletrônico do fabricante, com menção à página em que consta a 
informação apresentada. 
 

 

A Câmara Municipal de Vitória  
Pregão Presencial n° 016/2017 
Razão Social: 
CNPJ: 

 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇO 

A Câmara Municipal de Vitória  
Pregão Presencial n° 016/2017 
Razão Social: 
CNPJ: 

 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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9.3 Ocorrendo discordância entre o preço unitário e total prevalecerá o primeiro, e entre os valores 
expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, podendo o Pregoeiro, 
arrazoadamente, proceder às correções necessárias, inclusive com relação ao preço total. 
 
9.4  Serão desclassificadas as propostas que:  
 
a) Não atenderem as disposições contidas neste Edital; 
b) Apresentarem preço incompatível com os preços de mercado; 
c)  Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 
 
9.5 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
9.6 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pedidos de 
acréscimos a esse ou qualquer título, devendo o fornecimento acontecer sem ônus adicionais para a 
Câmara Municipal de Vitória. 
 
9.7 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 
 
10  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
10.1 Para a habilitação, os interessados deverão apresentar documentação com prazo vigente, à 
exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em via 
original ou por qualquer processo de cópia devidamente autenticada por cartório competente ou 
servidor da unidade que realizará o Pregão (conforme item 7.6 deste Edital), ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos neste Edital. 
 
10.2 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, e certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual, no caso de microempreendedor individual.  
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor, com o 
“Objeto Social” enquadrado no objeto deste edital, 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 ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

 
10.2.1 Será desclassificada a empresa cujo objeto social não contemplar o objeto do presente 
certame. 
 
10.3 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
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b) Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e 
PGN e Dívida Ativa da União; 
 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 
 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa; 
 
e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
 
f) Prova de Regularidade trabalhista através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
10.3.1 As veracidades das certidões apresentadas pelos licitantes serão feitas pelo Pregoeiro e/ou 
Membros da Equipe de Apoio através dos respectivos sites. 
  
10.3.2 A ME/EPP/MEI que participar deste certame deverá apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
10.3.3 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, ao Pregoeiro 
considerará como máximos os prazos vigentes no Estado e Município de Vitória, 90 (noventa) e 60 
(sessenta) dias respectivamente. 
 
10.3.4 As Certidões Negativas de Débito (CND) exigidas nas alíneas “b” e “c” do item 10.3 deverão 
conter o mesmo CNPJ apresentado pelo Licitante no momento do Credenciamento.  Figuram como 
exceções as Certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais (INSS e 
PGFN/RECEITA FEDERAL). 
 
10.3.5 Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, para que a Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte ou Microemprendedor (que se manifestou como tal conforme item 7.3) 
regularize sua documentação fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial será declarado a partir do momento em que a licitante for declarada arrematante, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério da Administração, na forma do § 1º do artigo 43 da Lei 
Complementar n º 123/2006; 
 
10.3.6 Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Microemprendedor não regularize sua 
documentação fiscal no prazo estabelecido item 10.3.5  decairá seu direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no artigo 81 da Lei n º 8.666/1993 e suas alterações, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, 
na forma do § 2º do artigo 43 da Lei Complementar n º 123/2006 c/c com o § 2º do artigo 64 da Lei n º 
8.666/1993 e suas alterações. 
 
10.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Apresentar ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA em nome da empresa licitante, comprovação de 
que a licitante presta ou prestou, fornecimento de natureza semelhante ao indicado no Anexo I do 
Edital. A comprovação será feita por meio de apresentação de atestado(s), devidamente assinado(s), 
carimbado(s) e, em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço, compatível com o objeto 
desta licitação. 
 
a1) No caso de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado, não serão considerados  
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. 
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a2) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, 
empresas controladas ou controladoras e/ou que possuam sócios em comum com a proponente. 
 
10.5 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 
 
a) Balanço Patrimonial do último exercício social, registrado na Junta Comercial do Estado da sede da 
licitante (original, publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia autenticada em cartório 
competente), que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios;  
 
a1) Excepcionalmente, no caso de empresas recém constituídas e que ainda não tenham encerrado seu 
exercício social, para atendimento ao Inciso II, será aceito o “Balanço de Abertura”. 
 
b) As empresas, quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados os riscos para 
Administração, o capital social integralizado ou patrimônio liquido o mínimo de 10% (dez por cento) do 
valor estimado do serviço, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 31, da Lei 8666/93, como exigência 
imprescindível para sua habilitação. 
 
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
datada de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura da licitação; 

 
10.6 OUTROS DOCUMENTOS 
 
10.6.1 Declaração, em papel timbrado da empresa, do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do 
artigo 7º da Constituição Federal, na forma do Anexo III deste Edital. 
 
10.6.2 Declaração, papel timbrado da empresa, de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo e 
que concorda com todas as condições do Edital e seus anexos, na forma do Anexo II deste Edital. 
 
10.6.3 Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente Edital, deve a 
mesma fazer prova à exigência, dentro do envelope, através de declaração do órgão expedidor do 
aludido documento. 
 
10.7 OBSERVAÇÕES 
 
10.7.1 Os documentos deverão ser apresentados em originais (incluídas as certidões obtidas via 
internet) ou cópias autenticadas em cartório ou por servidor da unidade realizadora do Pregão 
(conforme item 7.6), ou por órgãos da imprensa oficial, ficando os mesmos como parte integrante do 
Processo Licitatório nos termos do Artigo 32 da Lei n º 8666/93 e suas alterações. O Pregoeiro poderá, a 
qualquer momento, solicitar que seja enviada qualquer documentação exigida no presente Edital.  
 
10.7.2 Toda a documentação de Habilitação deverá ser entregue na ordem sequencial acima, visadas 
pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes no aspecto de 
segurança e transparência do procedimento licitatório. Esclarecemos que o não atendimento ao 
solicitado implicará na perda do direito a futuras reclamações quanto a um eventual extravio de 
documentos durante a tramitação do processo, porém, não desqualificará o licitante da disputa. 
 
11  DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO E JULGAMENTO 
 
11.1 Para julgamento das propostas será adotado critério de menor preço global.  
 
11.2 Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VIII, do Artigo 4°, da Lei n 
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º 10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 
vencedor. 
 
11.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro 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.  
 
11.4 Para oferta de lances o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as 
demais em ordem decrescente de valor.  
 
11.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da fase de lances verbais. Valerá, para efeito de classificação das propostas, o valor 
da proposta escrita ou, sendo o caso, o valor do seu último lance ofertado. 
 
11.6 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
11.7 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 13 (treze) deste Edital. 
 
11.8 Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e classificadas as ofertas, exclusivamente 
pelo critério de menor preço global. 
 
11.9 Aplicar-se-ão às empresas que invocarem a condição de Microempresa,  Empresa de Pequeno 
Porte ou Microempreendedor Individual, conforme item 9.3, dos benefícios previstos na Lei 
Complementar 123/2006, as prescrições dos artigos 44 e 45. 
 
11.10 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e o valor apresentado pela primeira 
classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 
 
11.11 Sendo aceitável a oferta, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os 
documentos de “HABILITAÇÃO” do licitante que apresentou a menor proposta, para verificação do 
atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital. 
 
11.12  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado posteriormente o objeto deste Edital e seus Anexos, pela autoridade 
competente. 
 
11.13 Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro negociar, diretamente, com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
11.14 Adjudicado o objeto da licitação, ficará o licitante vencedor obrigado a apresentar ao Pregoeiro, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da assinatura da ata, nova planilha de custos, 
salvo se mantidos os preços constantes de sua proposta escrita. 
 
11.14.1 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o serviço definido no objeto deste Edital e seus Anexos. 
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11.15  Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-
se que poderá constar a assinatura da Equipe de Apoio, sendo-lhes facultado este direito.  
 
11.16  Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
 
11.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta. 
 
11.18 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus 
Anexos. 
 
11.19 O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo 
de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A 
desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a 
tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste Edital ou que desabonem a 
idoneidade do proponente. 
 
11.20 O Pregoeiro ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, 
em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a 
elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou 
informações que deveriam constar originariamente em qualquer dos envelopes. 
 
12 RECURSOS 
 
12.1 Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo 
manifestando sua intenção, imediata e motivadamente, com a apresentação das suas razões, no prazo 
processual de 03 (três) dias. Os demais licitantes ficam, desde então, intimados a apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista e cópia  assistida dos autos, às suas expensas. 
 
12.2 Não serão conhecidas os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 
 
12.3 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo. 
 
12.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.5 As razões de recursos e respectivas contrarrazões, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e 
protocolados junto ao Protocolo Geral da Câmara Municipal de Vitória, localizado na Avenida Marechal 
Mascarenhas de Moraes, n° 1.788, CEP: 29.050-940 - Bento Ferreira – Vitória/ES, em dias úteis, no 
horário de 08 horas às 18 horas, o qual deverá receber, examinar e submeter a autoridade competente, 
que decidirá sobre a sua pertinência. 
 
12.6 Os recursos deverão ser assinados por representante legal do licitante ou Procurador com 
poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos 
autos). 
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12.7 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, 
através de comunicação via e-mail e publicação no Diário do Legislativo Municipal. 
 
13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(ões), além das 
responsabilidades por perdas e danos: 
 
I – advertência – nos casos de: 
 
a) desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 
 
b) cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; 
 
II – multas – nos seguintes casos e percentuais: 
 
a) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento até 
30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado; 
 
b) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/ Autorização de Fornecimento, 
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 Serviço/ Autorização de Fornecimento, 
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 injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/ Autorização de 
Fornecimento: 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 do Contrato / Ordem de Serviço / Autorização de 
Fornecimento, 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, o contrato, a Ordem de Serviço/ Autorização de 
Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano; 
 
d) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/ Autorização de 
Fornecimento: 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 poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir 
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a Administração pelos prejuízos resultantes. 
 
13.2 As multas previstas no inciso II do item 13.1 serão descontadas, de imediato, do pagamento 
devido ou cobradas judicialmente, se for o caso. 
 
13.3 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 13.1, 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. 
 
13.4 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função da 
natureza e gravidade da falta cometida. 
 
13.5 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 
declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida. 
 
13.6 As sanções previstas nos incisos I, II, III e IV, do item 13.1 são da competência do Presidente da 
Câmara Municipal de Vitória, responsável pela homologação da licitação, facultada a defesa da 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. 
 
14   DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
14.1 A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação será submetido à 
autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação  
caso ocorra recurso. 
 
14.2 Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, 
sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior. 
 
15 DO CONTRATO/ORDEM DE SERVIÇO  
 
15.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, será emitido o contrato, se for o caso, e a 
Ordem de Serviço/Autorização de fornecimento, visando a entrega dos produtos licitados e o início da 
prestação do serviço. 
 
15.2 O Licitante Vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias para assinatura do contrato, contados a 
partir da data da convocação. 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 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato e/ou receber a Ordem 
Serviços, dentro do prazo estabelecido neste edital permitirá a CONTRATANTE à aplicação das 
penalidades, que couberem previstas no item 13. 
 
15.4 A Ordem de Serviço e/ou o Contrato poderão ser canceladas e/ou rescindidos pela Câmara 
Municipal de Vitória: 
 
a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das 
hipóteses contida no artigo 78 da Lei n º 8.666/93. 
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b) Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada pela Câmara Municipal de 
Vitória. 
 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 
15.5 As informações relativas à prestação do serviço estão descritas no Termo de Referência, Anexo 
I. 
 
16 DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1 O acompanhamento da contratação será realizado por servidor designado pelo Departamento 
de Tecnologia da Informação, telefone (27) 3334-4551, nos termos do Artigo n º 67, da Lei. n º 8.666/93 
que deverá atestar a realização serviços contratados. 
 
16.2   A entrega da CONTRATADA será acompanhada por representante da Contratante, que deverá 
atestar a sua eficácia, sem o qual não serão liberados quaisquer pagamentos. 
 
 16.3   Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas no instrumento 
convocatório ou apresentarem vício de qualidade ou validade, ou qualquer outra impropriedade para o 
uso serão recusados e devolvidos parcial ou totalmente. 
 
16.4 Caso os serviços não tenham sido prestados satisfatoriamente, a CONTRATADA sofrerá as 
penalidades previstas na Lei n º 8.666/93 e suas alterações. 
 
16.5 O responsável pela fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer 
obrigação prevista neste Edital. 
  
16.6 A fiscalização poderá a qualquer tempo solicitar a substituição de pessoas da equipe da 
CONTRATADA, mediante justificativa. 
 
17 DO PAGAMENTO 
 
17.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, por serviços efetivamente 
realizados e aceitos, devidamente atestado pela fiscalização da CONTRATANTE, através de conta 
corrente da CONTRATADA, 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. 
 
17.2 Na emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), o(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) descrever 
o produto/serviço, obrigatoriamente, em conformidade com a descrição contida em sua proposta, bem 
como o número do processo e da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço. 
 
17.3 Ocorrendo erro(s) na apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a(s) mesma(s) será(ão) 
devolvida(s) à(s) CONTRATADA(s) para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data da apresentação da(s) nova(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s). 
 
17.4 Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante nos seguintes casos: 
 
17.4.1 pela não prestação do serviço no mês; 
 
17.4.2 não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma forma, prejudicar a 
Contratante; 
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17.4.3 erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviço/Fatura(s). 
 
17.5 Os pagamentos serão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, junto com a(s) 
Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), em originais ou devidamente autenticados: 
 
17.5.1 prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa, 
devidamente válida; 
 
17.5.2 prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, devidamente 
válida; 
 
17.5.3 prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,  
devidamente válida; 
 
17.6 Com vistas a agilizar o procedimento, necessário se faz que a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) 
tragam consignadas o nº do Processo que originou a contratação e dados bancários, com indicação do 
Banco, Agência e Conta. 
 
17.7 É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação de serviços. 
 
17.8 É expressamente vedado ao licitante cobrança ou desconto de duplicatas através de rede 
bancária ou de terceiros. 
 
18 DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 
 
18.1 A CONTRATADA obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste Edital, os 
acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, nos produtos/serviços em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial contratado atualizado, exceto as supressões resultantes de acordo 
celebrados entre as partes CONTRATANTES, nos termos do artigo 65, § 1º e 2º, inciso II, da Lei n º 
8.666/1993 e suas alterações. 
 
18.2 As supressões e/ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados mediante 
aditamento contratual/Ordem de Serviço, a ser autorizado pelo Presidente desta Casa de Leis. 
 
19  DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO PRESENTE PREGÃO 
 
19.1 A Câmara Municipal de Vitória poderá revogar o presente pregão por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-lo ou prorrogar o prazo para 
recebimento das propostas. 
 
19.2 No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
20  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1 O licitante é responsável pela fidelidade e 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 da Autorização de 
Fornecimento/Ordem de Serviço ou Contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 



 

 

                     CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA  

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n º 1788 - Bento Ferreira - Vitória/ES – CEP: 29050-940. 

Telefone: 3334-4637 - 3334 4638 - CNPJ: 27.538.990/0001-72 - Inscrição Estadual: Isento 

15 

20.2 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação. 
 
20.3 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. 
 
20.4 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. 
 
20.5 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 e/ou Jornal de grande circulação no Espírito Santo. 
 
20.6 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na legislação em 
vigor. 
 
20.7 A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos do presente 
Edital. 
 
20.8 É facultado ao Pregoeiro, 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.  
 
20.9 O Pregoeiro poderá desclassificar licitantes até o recebimento da Autorização de 
Fornecimento/Ordem de Serviço, 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. 
 

 
Vitória, 10 de novembro de 2017. 

 
SWLLIVAN MANOLA 

Pregoeiro da Câmara Municipal de Vitória 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL 016/2017 
 

TERMO DE REFERÊNCIA     

 
1 OBJETO 
 
1.1 Este Termo de Referência foi elaborado com objetivo de descrever as especificações técnicas 
mínimas obrigatórias para a aquisição de catracas de controle de acesso, catraca de acessibilidade para 
pessoas com deficiência (PCD), software de controle de acesso e manutenção corretiva sob demanda 
para a Câmara Municipal de Vitória. 
 
2 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
2.1 CATRACA ELETRÔNICA BIOMÉTRICA PARA CONTROLE DE ACESSO 

 
2.1.1 Equipamento em material 100% aço inox; 
2.1.2 Leitora de proximidade e biometria; 
2.1.3 Coletor biométrico para cadastro de digital com resolução mínima de 500 DPI; 
2.1.4 Teclado numérico e visor de tela digital; 
2.1.5 Sistema de Proteção Contra Queda de Energia = No break c/ bateria própria integrada ao 
equipamento com autonomia mínima de 4 horas e 2 horas de proteção dos dados contra falta de 
energia; 
2.1.6 Tempo de resposta inferior a 01 (um) segundo; 
2.1.7 Sistema de amortecimento de giro dos braços e travamento automático dos braços; 
2.1.8 Sistema de hibernação para quando fora de uso e economia de energia elétrica; 
2.1.9 Capacidade de armazenamento digital mínimo de 3.000 a 10.000 digitais; 
2.1.10 Memória expansível até no mínimo 45.000 registros; 
2.1.11 Atualização do firmware via software; 
2.1.12 Comunicação TCP/IP, sem o uso de conversores (Serial/Tcp); 
2.1.13 Comunicação: Ethernet 10/100Mbps (TCP/IP), IP fixo ou DHCP, permitindo comunicação com 
redes locais ou remotas; 
2.1.14 Memória para armazenamento offline de, no mínimo, 3.000 eventos; 
2.1.15 Ter o recurso anti-pass back para funcionamento on-line; 
2.1.16 Cofre coletor de Cartões, com leitora interna, sem alterar as dimensões da catraca; 
2.1.17 Indicação do local para devolução do Crachá; 
2.1.18 Indicador Sonoro de Permissão de passagem e Passagem bloqueada; 
2.1.19  Chave de abertura de gabinete; 
2.1.20 Pictogramas Laterais indicando Status de Funcionamento (Verde / Vermelho); 
2.1.21 Pictogramas Próximo ao Display, sinalizando o status da liberação de acesso (Verde/Vermelho); 
2.1.22 Permitir a conexão de no mínimo 03 Leitores de Proximidade Simultaneamente; 
2.1.23 Display com no Mínimo 02 Linhas de 16 Colunas; 
2.1.24 Permitir o uso da Biometria em modo 1:N (somente digital) ou 1:1 (digital + crachá); 
2.1.25 Permitir o Acionamento de Dispositivo externo Aleatório, para revistas; 
2.1.26 Biometria = Impressão Digital; 
2.1.27 Com bateria interna recarregável, permitindo a operação da parte eletrônica do equipamento 
por até 8 horas (uso simples) e 2 horas (uso biométrico) no caso de falta de energia, permitindo o 
registro de usuários. 

 
2.2 CATRACA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
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2.2.1 Catraca tipo pedestal na horizontal para acessibilidade, conforme padrões e critérios contidos 
na NBR9050, facilitando a passagem de pessoas com deficiência (PCD) fabricado em aço inox; 
2.2.2 Tipo: clipe; 
2.2.3 Leitora de Cartão Magnético de Proximidade e Biométrico; 
2.2.4 Sistema de amortecimento do braço; 
2.2.5 Indicador Luminoso de sentido de Passagem / Permissão de passagem; 
2.2.6 Indicador sonoro de Permissão de passagem; Passagem bloqueada; Burla; 
2.2.7 Comunicação TCP/IP, sem o uso de conversores (Serial/Tcp); 
2.2.8 Comunicação: Ethernet 10/100Mbps (TCP/IP), IP fixo ou DHCP, permitindo comunicação com 
redes locais ou remotas; 
2.2.9 Ter o recurso anti-pass back para funcionamento on-line; 
2.2.10 Chave de abertura de gabinete; 
2.2.11 Permitir a conexão de no mínimo 03 Leitores de Proximidade Simultaneamente; 
2.2.12 Display com no Mínimo 02 Linhas de 16 Colunas; 
2.2.13 Permitir o uso da Biometria em modo 1:N (somente digital) ou 1:1 (digital + crachá);Permitir o 
Acionamento de Dispositivo externo Aleatório, para revistas; 
2.2.14 Biometria = Impressão Digital; 
2.2.15 Com bateria interna recarregável, permitindo a operação da parte eletrônica do equipamento 
por até 8 horas (uso simples) e 2 horas (uso biométrico) no caso de falta de energia, permitindo o 
registro de usuários. 

 
2.3 SOFTWARE PARA CADASTRO E GESTÃO DE ACESSO 
 
2.3.1 Compatível com o sistema de proximidade e biometria, interface de navegação WEB, e 
licenciamento sem restrição na quantidade de empregados, terceiros ou visitantes; 
2.3.2 Base de dados SQL SERVER;  
2.3.3 O software deverá possibilitar as seguintes facilidades na administração das portarias de acesso 
de pessoas, trânsito de objetos e veículos: 
 
a)  Controle, distribuição e impressão de crachás para colaboradores, terceiros e parceiros; 
b) Captura da digital do visitante no momento do credenciamento; 
c) Controle de entrada e saída de material de colaboradores e visitantes; 
d) Controle de guarda-volumes e chaves registro de ocorrências; 
e) Credenciamento de acesso para visitantes, acompanhantes e grupos de visitada; 
f) Captura de foto do visitante, frente e verso do documento; 
g) Controle de permanência do visitante por dia, data e hora de validade; 
h) Definição de controle de visitas, especiais e visitas que devam inserir os crachás no cofre para 
recolhimento no momento da saída; 
i) Impressão de crachás, de acordo como layout definido; 
j) Atribuição de Permissões de acesso por horário x dispositivo; 
k) Permissão de acesso diferenciada para dias úteis, sábados, domingos e feriados; 
l) Possibilidade de Associar uma mesma pessoa à no mínimo 03 (Três) grupos de acesso 
simultaneamente, com controle de validade da atribuição; 
m) Recurso para Agendamento de Visitantes, via WEB; 
n) Restrição de Acesso conforme escala de trabalho pré-estabelecida; 
o) Restrição de Acesso quando não cumprido o descanso diário legal de interjornada; 
p) Possuir Gerador de Relatórios, que possibilite a incorporação por parte do administrador de novos 
relatórios no sistema; 
q) Gerenciar a entrega, o uso e a validade de crachás provisórios; 
 
2.3.4 Para registro e identificação de visitantes deverão ser fornecidos e instalados os seguintes 
componentes: 
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a) Módulo Cadastrador Digital; 
b) Leitor biométrico ótico com resolução mínima de 500 DPI; 
c) WebCam para captura da imagem dos visitantes (especificações no item 2.4). 

 
2.4 HARDWARE E TREINAMENTO 
 
2.4.1 O fornecimento, instalação, ativação e implantação do novo Sistema Controle de acesso e 
Gestão que deverá ser complementado com treinamento operacional de 08 (oito) horas no próprio local 
da instalação, para usuários indicados pelo Departamento de Gestão de Pessoas. 

 
2.4.2 Fornecimento de Webcam com especificações técnicas mínimas: 
a)  Resolução mínima de 3.5 Megapixels com zoom mínimo de 3X; 
b) Conexão USB; 
c) Ajustes Inclinação e Rotação; 
d) Sistemas Operacionais Compatíveis: Microsoft Windows 10; 
e) Software e manual do usuário; 
f) Cabo de conexão e cabo de alimentação. 

 
2.5 MANUTENÇÃO 
 
2.5.1 Serviços de manutenção corretiva dos equipamentos incluída a reposição de peças (para 
defeitos não cobertos pela garantia), realizada sob demanda e por catraca, conforme necessidade da 
CONTRATADA.  
 
2.5.2 A quantidade estimada é de até 15 (quinze) manutenções por ano, considerando 3 (três) por 
ano por equipamento. 
 
3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
3.1 A empresa deverá apresentar Termo de Garantia com um prazo mínimo de 12 (doze) meses 
contra defeitos de fabricação nos equipamentos instalados inclusive a reposição de peças e mão de 
obra, partir do recebimento definitivo dos equipamentos e softwares com atendimento 
compreendendo suporte telefônico ou via web site, com reposição de peças/equipamentos, suporte 
técnico telefônico em horário comercial (das 08:00 às 18:00 hs, de segunda a sexta feira). 
 
3.3 O Sistema de Controle deverá disponibilizar Relatório de quem entrou, onde e o horário. 
 
3.4 Registro de visitantes com foto, dados do visitante e dados do visitado. Relatórios de acesso 
completos.  
 
3.5 Controle completo de login no sistema. Criar logins com permissões especiais e com restrições.  
 
3.6 Caberá a empresa responsável pelo fornecimento e instalação dos equipamentos (catracas e 
catracas PCD, módulo cadastrador, webcam) e do Software aplicativo os seguintes serviços: 

 
a) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expressas, no 
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados; 
 
b) Realizará a ativação do sistema, envolvendo a ligação dos equipamentos de seu fornecimento; 
 
c) Executará os testes necessários para verificação do funcionamento dos sistemas dos objetos 
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fornecidos (hardwares); 
 
d) Implantação e parametrização do novo sistema; 
 
e) A Contratada se responsabilizará pela fixação e configuração das catracas após disponibilização de 
infraestrutura pela Câmara Municipal de Vitória; 
 
g) A Contratada orientará a Câmara Municipal de Vitória quanto às especificações, leiaute e atividades 
necessárias para adequação da infraestrutura necessária para o perfeito e pleno funcionamento dos 
equipamentos; 
 
h) Elaboração de todos os testes necessários à verificação do perfeito funcionamento do Sistema e dos 
equipamentos com acompanhamento assistido da operação dos mesmos por 15 dias; 
 
i) A empresa contratada deverá substituir qualquer produto entregue quando detectado qualquer 
defeito, ou ainda se em divergência com as especificações do presente Termo de Referência; 
 
j) A empresa contratada deverá assumir inteira responsabilidade pela entrega das catracas como frete, 
tributos, seguros e quaisquer outros encargos. 
 
k) Os serviços de manutenção deverão ser executados nos locais onde o equipamento estiver instalado. 
Todos os custos de reparo, incluindo mão de obra, substituição de peças e custos com transporte no 
período de garantia, deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA sem ônus para a CÂMARA 
MUNICIPAL DE VITÓRIA. 
 

3.7 O prazo de entrega e instalação é de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato. 
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MODELO DE PROPOSTA 
 

LOTE ÚNICO  

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 
MARCA/MODELO 

FABRICANTE 
VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR  

TOTAL - R$ 

1 Catraca eletrônica biométrica para 
controle de acesso.  

03 UND 
  

 

 
2 

Catraca tipo pedestal na horizontal para 
acessibilidade (PCD).  

02 UND 
  

 

3 Software para cadastro e gestão de 
acesso. 

01 UND 
  

 

4 Webcan  03 UND 
  

 

5 Leitores biométricos interface USB 2.0 03 UND 
  

 

6 Treinamento operacional de 08 horas.  01 UND *** 
 

 

7 Serviços de instalação, ativação, 
implantação e outros.  

 
01 UND 

*** 
 

 

8 Manutenção Corretiva dos 
equipamentos com reposição de peças 
(para defeitos não cobertos pela 
garantia), sob demanda e por catraca. 

15 
DEMANDAS 

*** 
 

 

 
VALOR MÁXIMO  – R$ 96.269,93 (Noventa e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e 

três centavos). 
 
Observação: O quantitativo previsto no ITEM 8 da planilha acima constitui mera estimativa, não 
obrigando à aquisição de sua totalidade pela CONTRATANTE, que efetuará o pagamento somente 
daquilo que de fato for requerido e executado. 
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ANEXO II 
 

PREGÃO PRESENCIAL 016/2017 
 

 
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS (MODELO) 

 
 
 
 
 
Ao 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Vitória  
 
 
 
 
 
 
A empresa_____________________________ estabelecida à __________________________________, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº __________________, declara sob as penalidades cabíveis a 

inexistência de fato superveniente impeditivo e que concorda com todas as condições do Edital e seus 

anexos para participação na licitação referenciada acima. 

 
 
 
 
Vitória, _____ de ______________ de 2017. 
 
 
 
_________________________________________ 
Nome do representante legal da empresa 
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ANEXO III 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 
AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7. º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO) 

 
 
 
 
Ao 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Vitória  
 
 
 

 
 
 
A empresa ___________________________________, estabelecida à ___________________________, 
inscrita no CNPJ n.º ____________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) ______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
_____________________ e do CPF n.º ________________________ DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do artigo 27 da Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º 
da Constituição Federal de 1988. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
 
Vitória, _____ de ______________ de 2017. 
 
 
 
_________________________________________ 
Nome do representante legal da empresa 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 
 
 
 
Ao 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Vitória  
 
 
 
 
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, 
por intermédio de seu representante legal, Sr(ª) ________________________________, portador(a) do 
CPF nº _________________________ e da Carteira de Identidade nº______________________, 
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa 
(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedores Individuais (MEI), conforme art. 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer impedimentos do § 4º, do artigo 3º 
da referida Lei. 
 
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo) 
 
 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 
previsto no artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, 
do contrário, não haverá decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções 
previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993. 
 
 
Vitória, _____ de ______________ de 2017. 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Nome do representante legal da empresa 
Nome da empresa 
CNPJ 
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ANEXO V 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 
 

 

Ao 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Vitória  
 
 
 
 
Declaro que a empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 
_____________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital 
do Pregão Presencial nº 016/2017, em cumprimento ao disposto no inciso VII do artigo 4º da Lei nº 
10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 
 
 
 
 
Vitória, _____ de ______________ de 2017. 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Nome do representante legal da empresa 
Nome da empresa 
CNPJ 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 
 
 
 
 
 
 
Ao 
Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Vitória  
 
 
 
 
Através deste termo de credenciamento a empresa ____________________________________ inscrita 
no CNPJ sob o nº ________________________, constitui como seu representante legal o Sr (ª) 
__________________________________________ portador(a) do CPF nº _______________________ 
e da Carteira de Identidade nº______________________, para participar da licitação acima 
referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta comercial, 
assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os 
atos inerentes ao certame. 
 
 
Vitória, _____ de ______________ de 2017. 
 
 
 
_________________________________________ 
Nome do representante legal da empresa 
Nome da empresa 
CNPJ 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
 

MINUTA DE CONTRATO  
 

Contrato nº  xxx/2017 
Processo Administrativo nº 5941/2017 
Pregão Presencial nº 016/2017 
 

TERMO DE CONTRATO, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO A 
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA E DE OUTRO LADO A 
EMPRESA VENCEDORA xxxx NA QUALIDADE DE CONTRATANTE 
E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO 
NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

  
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, com sede à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1788 - 
Bairro Bento Ferreira, nesta Capital, CNPJ nº 27.538.990/0001-72, neste ato representada por seu 
Presidente o Sr. Vereador ___________________, inscrito no CPF sob o nº ______________, 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado, _________________, inscrita no CNPJ nº _____________, 
estabelecida à _______________________________, neste ato representada pelo Sr. 
_________________,   inscrito no CPF sob nº ___________, denominada CONTRATADA, celebram o 
presente Contrato, com base no Processo Administrativo nº 5941/2017, que reger-se-á na forma das 
seguintes Cláusulas:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 Aquisição de catracas de controle de acesso, catraca de acessibilidade para pessoas com 
deficiência (PCD), software de controle de acesso e manutenção corretiva sob demanda para a Câmara 
Municipal de Vitória, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, ANEXO I, que 
integra o presente Edital para todos os fins. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
 
2.1 Fica definido o valor unitário e total conforme tabela abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 
MARCA/MODELO 

FABRICANTE 
VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR  

TOTAL - R$ 

1 Catraca eletrônica biométrica para 
controle de acesso.  

03 UND 
  

 

 
2 

Catraca tipo pedestal na horizontal para 
acessibilidade (PCD).  

02 UND 
  

 

3 Software para cadastro e gestão de 
acesso. 

01 UND 
  

 

4 Webcan  03 UND 
  

 

5 Leitores biométricos interface USB 2.0 03 UND 
  

 

6 Treinamento operacional de 08 horas.  01 UND *** 
 

 

7 Serviços de instalação, ativação, 
implantação e outros.  

 
01 UND 

*** 
 

 

8 Manutenção Corretiva dos 
equipamentos com reposição de peças 

15 
DEMANDAS 

*** 
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(para defeitos não cobertos pela 
garantia), sob demanda e por catraca. 

 
2.2 Por se tratar de estimativa, o valor do ITEM 8 não constitui, em hipótese alguma, 
compromisso futuro para a CMV, razão pela qual não poderá ser exigido nem considerado como valor 
para pagamento mínimo, podendo sofrer alteração de acordo com a necessidade da CMV, sem que 
isso justifique qualquer indenização à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  
 
3.1 O presente contrato terá início em xxxxx com vigência por 12 (doze) meses consecutivos. A 
eficácia do contrato dar-se-á após a publicação resumida do instrumento no Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo (artigo 61, § 1º da Lei n º 8.666/93 e suas alterações). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1 As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente contratação correrão à Conta 
das seguintes contas do Orçamento da Câmara Municipal de Vitória para o exercício de 2017: 
 

Elemento de Despesa Dotação orçamentária Fonte de Recurso 

01.031.0035.2.0324   3.3.90.39.84 001.001 

01.031.0035.2.0324 4.4.90.52.18 001.001 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E DA GARANTIA   
 
5.1 O prazo de entrega e instalação é de até 30 (trinta) dias após a emissão da assinatura do 

contrato. 

 
5.2 A CONTRATADA deverá apresentar Termo de Garantia com um prazo mínimo de 12 (doze) 
meses contra defeitos de fabricação nos equipamentos instalados inclusive a reposição de peças e mão 
de obra, partir do recebimento definitivo dos equipamentos e softwares com atendimento 
compreendendo suporte telefônico ou via web site, com reposição de peças/equipamentos, suporte 
técnico telefônico em horário comercial (das 08:00 às 18:00 hs, de segunda a sexta feira). 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
6.1 A CONTRATADA deverá realizar a ativação do sistema, envolvendo a ligação dos equipamentos 
de seu fornecimento.  
 
6.2 Deverá executar os testes necessários para verificação do funcionamento de hardware e 
software fornecidos.  
 
6.3 A CONTRATADA se responsabilizará pela fixação e cofiguração das catracas, após 
disponibilização da infraestrutura pela CONTRATANTE.  
 
6.3.1 A CONTRATADA orientará a CONTRATANTE quanto às especificações, leiaute e atividades 
necessárias para a adequação da infraestrutura e para o perfeito funcionamento dos equipamentos.  
 
6.4  DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS CATRACAS  

6.4.1 Entende–se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a eliminar defeitos 
dos equipamentos, recolocando-os em perfeitas condições de uso, compreendendo inclusive o 
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fornecimento e a aplicação das peças e componentes, ajuste e reparos, testes de calibração, de acordo 
com manuais e normas técnicas específicas dos equipamentos.  
 
6.4.2 A manutenção corretiva deverá ser realizada sob demanda, conforme necessidade da 
CONTRATANTE, mediante problemas técnicos e operacionais dos equipamentos que não sejam cobertos 
pela garantia. 
 
6.4.3 A manutenção corretiva se dará por demanda e por equipamento com defeito e terá por 
finalidade a correção de falhas em componentes e demais itens que façam parte do referido objeto, 
prevendo, inclusive, a substituição desses componentes e itens a expensas do licitante vencedor e será 
realizada em horário comercial, ou seja, das 08:00 às 18:00 hs, de segunda a sexta feira. Destina-se a 
corrigir possíveis falhas em quaisquer unidades dos equipamentos, incluindo o fornecimento e 
instalação de peças de reposição por problemas causados pelo mal e indevido uso do equipamento por 
parte de servidores deste Órgão contratante ou outra situação que fique demonstrada inequivocamente 
a culpa deste último.  
 
6.4.4 Quando a manutenção corretiva exigir o recolhimento do equipamento, as remoções serão 
realizadas somente após a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE e os custos decorrentes 
correrão por conta da CONTRATADA, tanto nas retiradas, quanto nas devoluções, bem como aqueles 
porventura advindos por quaisquer danos ou avarias causados nos equipamentos.  
 

6.4.5 As peças, materiais e componentes de reposição para todos os equipamentos deverão ser 
originais e fornecidos pela CONTRATADA, com ônus para a CONTRATANTE.  
 
6.4.6 Executar os serviços segundo as normas gerais de manutenção recomendados pelo fabricante, 
ficando responsável por qualquer dano causado aos equipamentos em decorrência de manutenção 
inadequada.  
 
6.4.7 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o 
contratado. 
 

6.5 DA ABERTURA DOS CHAMADOS 
 
6.5.1 As solicitações de serviço de manutenção das catracas  serão feitas pela CÂMARA MUNICIPAL DE 

VITÓRIA conforme detalhamento abaixo: 

 

a) Abertura de chamados: Os chamados técnicos serão feitos pela área designada responsável pela 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA via telefone ou email.  

 

b) Horário de atendimento: Os serviços de manutenção corretiva serão executados em horário 

comercial, ou seja, das 08:00 às 18:00 hs, de segunda a sexta feira.  

6.6 DO SUPORTE TÉCNICO 
 
6.6.1 Durante todo o período de vigência da garantia das catracas, a CONTRATADA deverá fornecer 
suporte e assistência técnica corretiva aos equipamentos bem como do software utilizado nos mesmos, 
sem nenhum ônus para a CONTRATANTE. 
  
6.6.2 O atendimento do Suporte Técnico para dirimir dúvidas quanto a funcionalidade da catraca, 
inclusive sobre instalação, deverá ser do tipo 8 horas x 5 dias por semana, compreendido os dias de 
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expediente, que poderá ser feita via telefone fixo ou celular, por e-mail, cujo números e/ou endereço 
eletrônico do encarregado técnico da empresa contratada deverão ser disponibilizados.  

 

6.6.3 Caso o problema persista por problemas técnicos de fabricação ou instalação, isto após o 
contato e tentativa de solucionamento por parte do servidor designado, ocasião em que receberão 
orientações dos técnicos da empresa contratada, esta, deverá em até 24 horas depois de notificada 
oficialmente, acionar sua assistência técnica para solucionar o problema apontado, na localidade onde 
se encontra o equipamento, sob pena das sanções previstas pela inexecução contratual.  
 
6.7 ASSISTENCIA TÉCNICA CORRETIVA  
 
6.7.1 O serviço de Assistência Técnica compreende a manutenção corretiva on site, a fim de manter 
os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE 
pelo período de garantia que é de 12 (doze) meses. 

 

6.7.2 Entende-se por assistência técnica corretiva aquela destinada a solucionar os defeitos 
apresentados nos equipamentos decorrentes de má instalação, defeitos de fabricação e demais 
imperfeições na funcionalidade, onde compreende a substituição de peças e afins de qualquer valor, 
ajustes e outras correções que forem necessárias, sem ônus para a CONTRATANTE.  

 

6.7.3 O mal e indevido uso do equipamento por parte de servidores deste Órgão contratante ou outra 
situação que fique demonstrada inequivocamente a culpa deste último, afasta a responsabilidade da 
empresa contratada, cabendo neste caso ser comprovado a ocorrência por laudo técnico, detalhando os 
motivos, devendo neste caso a CONTRATANTE acionar a manutenção corretiva. 

 

6.7.4 A assistência Técnica utilizará apenas peças e componentes originais sem limites de valor 
quando se tratar de culpa exclusiva da CONTRATADA.  

 

6.7.5 O atendimento e solução de problema de pequeno porte se dará em até 24 horas depois de 
notificada oficialmente, e em até 48 horas para solucionar o mesmo caso haja problema de substituição 
de peças, com mais 24 horas de tempo extra para eventual contratempo, totalizando assim, até 72 
horas para o solucionamento total do problema após a Notificação para a assistência técnica corretiva.  

 

6.7.6 O prazo de atendimento poderá ser prorrogado após a anuência deste Órgão contratante, 
devendo a empresa contratada apresentar de forma oficial e fundamentada, em até 24 horas do prazo 
final da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento dos prazos definidos no subitem 
anterior.  

 

6.7.7 A assistência técnica será prestada no local onde se encontre o equipamento e deverá ser 
apresentado um laudo técnico da ocorrência.  

 

6.7.8 Caso seja necessário retirar e enviar o equipamento para um centro de assistência técnica, a  

empresa contratada, através de sua Assistência Técnica, arcará com os custos e seguro de transporte, 
além daqueles relacionados com o conserto do equipamento. 

 

6.7.9 Para a retirada de equipamento de quaisquer dependências da CONTRATANTE, deverá a 
empresa contratada, ou através de sua Assistência Técnica, solicitar autorização formal, sob pena de ser 
responsabilizada nos termos da Lei, pelo destino do equipamento, cujo ônus será de sua 
responsabilidade.  
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6.7.10 O serviço de Assistência Técnica será prestado em dias úteis e no horário de expediente, 08 as 
18 hs.  
 

6.7.11 A empresa contratada deverá substituir qualquer equipamento que esteja apresentando 
defeitos continuados, inclusive defeitos provenientes de erro de projeto. 

 
6.7.12 Serão considerados defeitos continuados a ocorrência ou a paralisação de equipamentos pelo 
mesmo defeito por mais de 03 (três) vezes no período de 30 (trinta) dias, e caso fique constatado que o 
problema não é decorrente de má utilização do equipamento, a CONTRATADA deverá substituir o 
equipamento por outro novo com as mesmas características e configurações exigidas no edital, sem 
ônus para a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
7.1 Das obrigações da CONTRATADA: 
 
7.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto licitado; 
 
7.1.2 Fornecer, entregar e instalar todo o objeto deste contrato em estado novo (sem uso) e de boa 
qualidade, em estrita conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência do Edital 
do Pregão Presencial nº xxx/2017.  
 
7.1.3 A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, transporte e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços, inclusive aqueles de segurança e proteção individual. 
 
7.1.4 A CONTRATADA deverá responder por quaisquer prejuízos ou danos pessoais e/ou materiais 
que seus empregados causem a CONTRATANTE ou aos servidores desta durante a permanência no local 
de serviço, decorrentes de ação ou omissão, procedendo imediatamente os reparos e indenizações 
cabíveis e assumindo o ônus decorrente. 
 
7.1.5 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou material empregados.  
 
7.1.6 A CONTRATADA deverá levar imediatamente ao conhecimento dos fiscais do contrato qualquer 
fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas 
cabíveis, bem como comunicar, por escrito, e de forma detalhada, todo tipo de acidente que 
eventualmente venha a ocorrer nas dependências da CMV. 
 
7.1.7 A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por parte do Departamento de Tecnologia da 
Informação (art. 70 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002). 
 
7.1.8 Permitir, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços ora contratados, facultando á 
CONTRATANTE, o livre acesso aos seus registros e documentos pertinentes á execução deste contrato. 
 
7.1.9 Responsabilizar-se por todas as despesas com materiais, alimentação, locomoção, diária, 
equipamentos e os encargos e obrigações de natureza social, trabalhista, previdenciária, comerciais, 
tributária, securitária ou de outra natureza, mesmo que não expressamente mencionadas, devidas em 
decorrência, direta ou indireta, da execução do futuro contrato. 
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7.1.10 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, objeto do presente contrato, sem prévia 
anuência da CONTRATANTE. 
 
7.1.11 Só divulgar informações que envolvam o nome da CONTRATANTE ou acerca da prestação dos 
serviços deste Contrato, mediante sua prévia e expressa autorização. 
 
7.1.12 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas à licitação, conforme determina 
inciso XIII do artigo 55º, da Lei. n º 8.666/93. 
 
7.2  A CONTRATANTE obrigar-se-á a: 
 
7.2.1 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o objeto especificado 
neste Termo, exceto nos casos em que o produto ofertado em substituição ao adquirido seja de 
qualidade superior e atenda às necessidades e finalidades para as quais foram adquiridos, sem ônus 
adicionais para a Câmara Municipal de Vitória; 
 
7.2.2  Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os materiais entregues, objeto deste Contrato; 
 
7.2.3  Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante. 
 
7.2.4 Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários à execução do 
contrato; 
 
7.2.5 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida na CLÁUSULA OITAVA 
do Contrato; 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA SUSTAÇÃO 
 
8.1  O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, após a apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura correspondente, por serviços efetivamente realizados e aceitos, devidamente 
atestado pela fiscalização da CONTRATANTE, através de conta corrente da CONTRATADA, 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 atesto do funcionário competente.  
 
8.2  Na emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a CONTRATADA deverá descrever o serviço, 
obrigatoriamente, em conformidade com a descrição contida em sua proposta, bem como o número do 
processo e da Ordem de Serviço. 
 
8.3   Ocorrendo erro(s) na apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a(s) mesma(s) será(ão) 
devolvida(s) à(s) CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data da apresentação da(s) nova(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s). 
 
8.4  Os pagamentos poderão ser sustados pela CONTRATANTE nos seguintes casos: 
 
8.4.1  pela não prestação do serviço;  
 
8.4.2  não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma forma, prejudicar a 
CONTRATANTE; 
 
8.4.3  inadimplência de obrigações assumidas pela CONTRATADA para com a Câmara Municipal de 
Vitória, por conta do estabelecido neste Edital; 
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8.4.4 erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviço/Fatura(s). 
 
8.5  Os pagamentos serão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, junto com a(s) 
Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), em originais ou devidamente autenticados: 
 
a) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, através de 
Certidão expedida pelo órgão competente, que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 
certidão; 
 
b) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (artigo 27, a, Lei n° 
8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS juntamente com a 
última guia de recolhimento exigível do FGTS; 
 
c) prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (artigo 195, § 3°, da 
Constituição Federal), através da apresentação da CND – juntamente com a última guia de recolhimento 
exigível do INSS; 
 
d) Prova de regularidade trabalhista através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
8.6 É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação de serviços. 
 
8.7  A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem  
devidas pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento deste Contrato. 
 
8.8 É expressamente vedado ao licitante cobrança ou desconto de duplicatas através de rede 
bancária ou de terceiros. 
 
CLÁUSULA NONA  – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 A execução do contrato e a fiscalização dos serviços serão feitas por servidor especialmente 
designado pelo Departamento de Tecnologia da Informação, telefone (27) 3334-4551, nos termos do 
Artigo 67 da Lei. n º 8.666/93 que deverá atestar a realização dos serviços contratados, observando a 
CLÁUSULA OITAVA, sem o qual não serão permitidos quaisquer pagamentos. 
 
9.2 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. 
 
9.3 O responsável pela fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer 
obrigação prevista neste Contrato. 
 
9.4  A fiscalização terá que atestar a execução dos serviços, sem o que não serão permitidos 
quaisquer pagamentos. 
 
9.5  A fiscalização poderá a qualquer tempo solicitar a substituição de pessoas da equipe da 
CONTRATADA, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo de 24 horas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, PENALIDADES E RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS. 
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10.1 Pela inexecução total ou parcial da execução dos serviços ou qualquer inadimplência contratual, 
a Câmara Municipal de Vitória poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 
 
I – Advertência;  
 
II – Multas, nos seguintes casos e percentuais: 
 
a) Por atraso injustificado na execução do contrato em até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por 
cento) ao dia sobre o valor total contratado; 
 
b) Por atraso injustificado na execução do contrato, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) 
sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão 
contratual; 
 
c) Recusa do adjudicatário em receber 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; 
 
d) Por inexecução total ou parcial injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
mesmo ou sobre a parcela não executada, respectivamente; 
 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração: 
 
a) Por atraso injustificado na execução do contrato, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses; 
 
b) Por recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Serviços, dentro  de 05 (cinco) dias úteis da data 
da convocação: até 01 (um) ano; 
 
c) Por inexecução total ou parcial injustificada do contrato: 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 a CONTRATADA ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior. 
 
10.2 Atingindo o limite de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, a Câmara Municipal de 
Vitória poderá promover a rescisão parcial ou total do mesmo. 
 
10.3 A CONTRATADA não incorrerá em multa quando o descumprimento dos prazos estabelecidos 
resultarem de força maior devidamente comprovada, ou de instruções da Câmara Municipal de Vitória. 
 
10.4 As multas previstas no inciso II da CLÁUSULA DÉCIMA no item 10.1, serão descontadas, de 
imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso. 
 
10.5 As sanções previstas nos incisos I, III e IV da CLÁUSULA DÉCIMA no item 10.1, poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II, da CLÁUSULA DÉCIMA facultada a defesa prévia da 
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
10.6 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função da 
natureza da gravidade da falta cometida. 
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10.7 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 
declarada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.  
 
10.8 Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA. 
 
10.9 As sanções previstas nos incisos I, II, III e IV da CLÁUSULA DÉCIMA no item 10.1 são da 
competência do Presidente da Câmara Municipal de Vitória. 
 
10.10 A sanção estabelecida no inciso IV da CLÁUSULA DÉCIMA do item 10.1 é da competência 
exclusiva do Presidente da Câmara Municipal de Vitória, facultada a defesa da CONTRATADA 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. 
 
10.11 A intimação dos atos referidos na CLÁUSULA DÉCIMA no item 10.10, será feita mediante 
publicação no órgão de imprensa em que se publicam os atos da Câmara Municipal de Vitória. 
 
10.12 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, fazê-lo 
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. 
 
10.13 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 Câmara Municipal de Vitória. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 
11.1 Este contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial, atendido o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n º 8.666/93. 
 
11.2 A CONTRATANTE poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por 
conveniência administrativa fundamentada. 
 
11.2.1  Neste caso, a CONTRATADA terá direito a receber os valores correspondentes aos serviços 
executados e aprovados pelo órgão fiscalizador. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 
 
12.1 A CONTRATADA obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias nas compras em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, exceto as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes 
contratantes, nos termos dos §§ 1° e 2º inciso II do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
12.2 As supressões ou acréscimos referidos no item 11.1 serão considerados formalizados mediante 
aditamento contratual formalizado pelo Setor de Contratos da Câmara Municipal de Vitória, após 
consentimento expresso da autoridade superior competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 As comunicações relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas, se 
entregues no Departamento de Gestão de Pessoas: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788 – 
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2º piso – Palácio Attilio Vivacqua - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP 29050-940 ou enviadas 
por carta protocolada, por telegrama ou para o email dti@vitoria.es.leg.br.  
 
13.2 As comunicações feitas por e-mail deverão ser realizadas em remessas do original, dentro de 24 
(vinte e quatro) horas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  
 
14.1 Fica eleito o Foro da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, Comarca da Capital, Vitória, 
ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 
 
E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma. 

Vitória, xx     de  xxxxxxxxx  de  2017. 
 
 

__________________________________________________ 
Vereador Vinicius José Simões 

Presidente da Câmara Municipal de Vitória 
CONTRATANTE 

 
 

______________________________________________ 
Xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
CONTRATADA 
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