COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN
EDITAL DE 18 DE JANEIRO DE 2016

Modalidade: Pregão Eletrônico nº: 0001/2016
Processo Administrativo nº: 0004/2016
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
Objeto: Registro de Preços, para aquisição de licenças Microsoft para ambiente Datacenter, conforme
especificações e estimativas de quantidade, contidas no Termo de Referência, Anexo I.
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PREÂMBULO

A Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN  torna público que se acha aberto o processo de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 001/2016, do tipo menor valor global por lote nos
termos deste Edital, em sessão pública, através do site www.jundiai.sp.gov.br – link “Compra
Aberta” – Compras – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico – Unidade Compradora:
CIJUN, para: Registro de Preços, para aquisição de licenças Microsoft para ambiente Datacenter,
conforme especificações e estimativas de quantidade, contidas no Termo de Referência, Anexo I,
parte integrante do presente Edital. Este pregão será regido pela Lei Federal n.º 10.520/02, pelo
Decreto Municipal n.º 21.263, de 25/06/08, Decreto Municipal nº 20.102/05 subsidiariamente pela
Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto nº 5.450/05 e pelas normas contidas no presente Edital, pela Lei
Complementar Federal nº 123/06, alterada pela LC 147/14, pela Lei Federal nº 11.488/07 (art. 34) e
pelo Decreto Municipal nº 24275/13.

O Pregão será conduzido pela Pregoeira, devidamente designada, e pela Equipe de Apoio.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: até as 9h30 do dia 08/03/2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir das 9h30 do dia 08/03/2016.
ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: a partir de 10 (dez) minutos após a abertura e
classificação ou não das propostas.

1.

OBJETO

1.1. Registro de Preços para aquisição de licenças Microsoft para ambiente Datacenter, conforme
especificações e estimativas de quantidade, contidas no Termo de Referência, Anexo I.

2.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO

2.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por
qualquer pessoa, inclusive licitante, até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data fixada para
recebimento das propostas.
2.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Pregoeira, por escrito, através do
site do “Compra Aberta” (Compras – Pregão Eletrônico – Controles – Questionamentos) ou por
meio do email compras@cijun.sp.gov.br, ou ainda, via facsímile: (11) 45898824 – solicitar sinal
de fax para o setor de compras e licitações.
2.3. Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital até o 2º
(segundo) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas, cabendo à Pregoeira
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
2.3.1. A impugnação do Edital, devidamente fundamentada, deverá ser efetuada de 2ª a 6ª feira –
das 09 às 16 horas, por meio eletrônico através do site do “Compra Aberta” (Compras – Pregão
Eletrônico – Controles – Impugnação) ou, por meio de protocolo pessoalmente ou via sedex na Av.
da Liberdade, s/n°  Paço Municipal  1º Andar  Ala Sul  CEP 13.214015  Jundiaí – SP.
2.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados
através de email.
2.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão
divulgados pela Pregoeira no Portal de Compras por meio do endereço www.cijun.sp.gov.br.

2.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se
dele fizessem parte.
2.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em
que se deu o texto original, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame licitatório todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste
Edital, observandose as devidas ressalvas às Micro e Pequenas Empresas, conforme Lei
Complementar nº 123/06, alterada pela LC 147/14.
3.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
3.2.1. Sejam estrangeiras e não funcionem no país.
3.2.2. Encontraremse em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, dissolução, liquidação.
3.2.3. Estiverem suspensas para licitar e contratar junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal.
3.2.4. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei Federal
n.º 8.666/93.
3.2.5. Exerçam cargos como: diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou
ocupante de cargo comissionado da Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN.
3.2.6. Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
3.2.7. Encontremse sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
3.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente
licitação.
3.4. Cada licitante apresentará uma só proposta, para o objeto licitado, em conformidade com as
exigências deste Edital.

3.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
3.6. Os documentos, apresentados para a habilitação, deverão estar em nome da licitante e com
mesmo número de CNPJ. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que,
pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.
3.7. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.

4.

DO CREDENCIAMENTO

4.1. Serão previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico, a autoridade
competente do órgão promotor da licitação, a Pregoeira, os membros da equipe de apoio e os
licitantes que participam do Pregão eletrônico.
4.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão credenciarse pelo site
www.jundiai.sp.gov.br (acessar o “Compra Aberta” e o “Cadastro on line”), em até 24 (vinte e
quatro) horas antes da abertura do Pregão, preenchendo os dados solicitados e aguardando a
validação por parte do setor de Cadastro da Prefeitura do Município de Jundiaí – PMJ.
4.3.O credenciamento darseá pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.4. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Pregão eletrônico, para o
qual o interessado esteja credenciado com igual objeto, salvo quando canceladas por solicitação do
credenciado ou em virtude de seu descredenciamento pelo órgão promotor da licitação.
4.5. A perda da senha, a quebra de sigilo ou o desligamento de qualquer pessoa da empresa que
possuía a senha de participação, deverá ser comunicada imediatamente, pelo licitante ao provedor
do sistema, para o bloqueio de acesso.
4.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao
órgão promotor da licitação qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações
inerentes ao Pregão eletrônico.
4.8. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.9. Incumbirseá, ainda, o licitante, de acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema ou de sua
desconexão.
4.10. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) interessadas em participar da
presente licitação e que quiserem se utilizar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 (arts. 42
a 45), alterada pela LC 147/14, deverão promover a identificação da condição de beneficiária, no
momento do envio da proposta eletrônica.
4.11. A identificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dará ao
selecionar o Pregão desejado, declarando que a empresa é optante dos benefícios da Lei
Complementar nº 123/06, alterada pela LC 147/14 e não apresenta as restrições do § 4º do art. 3º da
mesma Lei.
4.12. A ausência de identificação da empresa como ME ou EPP, no momento da apresentação da
proposta, impedirá o gozo dos benefícios da Lei Complementar
nº 123/06 alterada pela LC 147/14. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações
realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados
por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicará
responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das
transações, sob pena da aplicação de penalidades.
4.13. Informações complementares, a respeito do cadastro de fornecedores no sistema: Compra
Aberta, poderão ser obtidas através do telefone (11) 45898633.

5.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site www.jundiai.sp.gov.br. (acessar o
“Compra Aberta” – Compras – Pregão Eletrônico – Consulta Pregão Eletrônico) e deverá
selecionar o Pregão nº 0001/2016 e informar o valor de todos os itens que compõem o(s) lote(s)
para o(s) qual(is) tem a intenção de apresentar proposta.
5.2. Com o preenchimento da proposta em formulário eletrônico e com a manifestação em campo
próprio do sistema, fica demonstrado que o licitante tem pleno conhecimento das exigências
editalícias e confirmada sua plena concordância com as regras impostas para participação no
certame. Fica também presumido o atendimento às exigências de habilitação e das demais
condições da proposta comercial, impostas nos termos deste Edital.
5.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
5.3.1. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada, sendo que somente será aceita a última proposta encaminhada.
5.3.2. O preço global por lote proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida na
proposta, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.
5.4. Os preços apresentados deverão ser fixos e irreajustáveis, e neles deverão estar computados
todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer
outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.
5.5. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em
algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
5.6. As demais condições comerciais da proposta, como descrição do objeto, quantidade, unidade
de fornecimento, local de entrega, prazo de entrega e garantia mínima, quando estabelecidas no
Anexo I que integra o presente Edital, serão tacitamente aceitas pela licitante, no ato de envio de
sua proposta comercial.
5.7. O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação:
5.7.1. Proposta comercial conforme modelo Anexo II, com preços ajustados em relação ao menor
lance proposto ou valor negociado durante a sessão do pregão.

5.7.2. Catálogo(s) do(s) produto(s) ofertado(s), folder(es), manual(is) do(s) equipamento(s)
ofertado(s), devidamente identificado(s), em conformidade com o descritivo constante do Termo de
Referência, Anexo I.

6.

DA HABILITAÇÃO

6.1. REGULARIDADE JURÍDICA:

6.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
6.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
6.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
6.1.4. 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.

6.2. REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E TRABALHISTA:

6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
CNPJ;
6.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, relativamente a todos os tributos federais
e ao sistema de Seguridade Social, por meio da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e à Dívida Ativa da União, na qual conste a
abrangência das contribuições sociais previstas no art. 11, parágrafo único, letra a e d, da Lei nº
8.212/91, emitida pela Secretaria da Receita Federal ou pela ProcuradoriaGeral da Fazenda

Nacional.
6.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de
certidão(ões) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s), relativa(s), expedida(s) pela
Secretaria do Estado da Fazenda.
6.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da apresentação de
certidão(ões) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s), relativa(s) aos tributos
mobiliários, expedida(s) pelo Município correspondente ao domicílio ou sede do licitante.
6.2.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta
licitação.
6.2.6. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
comprovada por meio do Certificado de Regularidade de Situação.
6.2.7. Prova de situação regular perante a Seguridade Social (INSS), comprovada por meio da
certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, relativa às contribuições
previdenciárias e as de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal;
6.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT),
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho;
6.2.9. Por força da Portaria nº 358/14, do Ministério da Fazenda, de 09/09/2014, as empresas que
emitirem, à partir de 03/11/2014, Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa
como prova da regularidade fiscal para todos os tributos FEDERAIS, poderão apresentála em
substituição às Certidões constantes dos subitens 6.2.2 (Fazenda Federal) e 6.2.7 (INSS) deste
Edital.
6.2.10. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA:
6.3.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, emitida com
antecedência máxima de 90 (noventa) dias contados da data da apresentação dos documentos;
6.3.1.1. Para as licitantes sediadas em locais em que a verificação é centralizada, será aceita uma
única certidão;
6.3.2. Balanço patrimonial, nos termos do art. 31, I, da Lei 8.666/93, mediante a apresentação dos
Termos de Abertura e Encerramento do livro diário com registro na Junta Comercial, Balanço
Patrimonial e Demonstração de Resultados.
6.3.2.1. As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD), com a
utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) deverão apresentar em documentos
impressos extraídos do livro digital, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os
Termos de abertura e Encerramento do livro digital.
6.3.3. Para fins de comprovação da boa situação financeira, a LICITANTE deverá apresentar
resultado igual ou maior do que 1,0 (um), no Índice de Liquidez Geral (ILG), nos Índices de
Liquidez Corrente (ILC) e no Índice de Solvência Geral (ISG), que serão calculados através das
fórmulas apresentadas abaixo, as quais deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos, assinado por Contador, ou profissional equivalente devidamente habilitado e registrado no
Conselho Regional de Contabilidade e juntado ao Balanço:

Índice de Liquidez Geral (LG) > 1,00
LG = ativo circulante + ativo realizável a longo prazo
passivo circulante + passivo exigível a longo prazo

Índice de Liquidez Corrente (LC) > 1,00
LC = ativo circulante
passivo circulante

Índice de Solvência Geral (SG) > 1,00
SG =
ativo total___________________
passivo circulante + passivo exigível a longo prazo

6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.4.1. Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que
comprove(m) que a licitante executou ou esta executando, a contento, fornecimentos de natureza e
vulto similar e compatível aos quantitativos desta licitação. Para efeito de comprovação da
qualificação técnica será admitido a somatória de atestados.
6.4.2. A licitante deverá apresentar no Ato da Assinatura da Ata de Registro de Preço Certificado
ou Declaração do fabricante de que é uma revenda GP – Government Partner, autorizada a
comercializar os contratos de licenciamento por volume Select Plus, EA e Government
Subscription, Server and Cloud Enrollment, Authorized Education Reseller com prazo de validade
expresso e válido.

6.5. DECLARAÇÕES:
6.5.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração,
conforme modelo do Anexo III deste Edital.
6.5.2. Declaração da licitante, sob as penas da Lei, nos termos do modelo indicado através do
Decreto Federal nº 4.358/02 e reproduzido no Anexo III deste Edital, para fins de atendimento ao
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Caso a licitante
empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá declarar também, tal
situação.
6.5.3. Declaração da licitante, sob as penas da lei, devidamente assinada pelo responsável legal da
empresa, demonstrando que se constitui em ME ou EPP, nos termos da Lei Complementar nº.
123/06 alterada pela LC 147/14 e que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado
e favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º. da referida Lei, comprometendose a informar a
Administração caso perca essa qualificação. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.

6.5.3.1. A declaração referente ao item 6.5.3 se aplica somente às microempresas e empresas de
pequeno porte, que desejarem fazer uso dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 alterada
pela LC 147/14.
6.5.4. Declaração, sob as penas da Lei, informando que durante o período de garantia, a
substituição e/ou manutenção do equipamento serão de sua inteira responsabilidade, inclusive todos
os custos, conforme estabelecidos neste Edital, conforme modelo contido no Anexo III.
6.5.5. Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as condições, especificações e
prazos para fornecimento dos produtos e prestação dos serviços descritos no Termo de Referência 
Anexo I, conforme modelo Anexo III.

7.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

7.1. A licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura do
Município de Jundiaí, deverá apresentar os seguintes documentos:
7.1.1. Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Município de Jundiaí, pertinente e
compatível com o objeto da presente licitação, no limite de sua validade na data prevista para
abertura.
7.1.2. Além da data de validade no Certificado de Registro Cadastral, a licitante deverá observar se
as certidões discriminadas no corpo do próprio Certificado se encontram dentro do seu prazo de
vigência quando da entrega dos documentos para habilitação.
7.1.3. Se Vigentes, deverão estar discriminadas no próprio certificado para conferência. As
certidões a que se refere esta cláusula são: prova de regularidade para com as Fazendas Federal
(RFN/PGFN), Estadual e Municipal (Mobiliário), Justiça do Trabalho, FGTS, INSS, e Falência.
7.1.4. Na hipótese de haver (em) certidão(ões) apresentada(s) para o cadastramento da empresa que
esteja(m) com seu prazo de validade expirado quando da entrega dos documentos para habilitação,
caberá à licitante providenciar a devida atualização dessa (s) certidão (ões) e anexálas aos
documentos para habilitação.
7.1.5. A empresa não será considerada como “cadastrada” para o fim da presente licitação, se a(s)
certidão(ões) estiver(em) vencida(s) e não atualizada(s).

7.1.6. Fica facultada à Pregoeira a verificação da validade da(s) certidão (ões), caso haja
necessidade, por meio de consulta ao processo que cuidou do cadastramento.
7.1.7. Além do Certificado de Registro Cadastral da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, as
empresas cadastradas deverão apresentar:
a. 6.2.8. CNDT
b. 6.3 Qualificação Econômico  financeira
c. 6.4. Qualificação Técnica
d. 6.5. Declarações

7.1.8. Empresas nas condições de ME e EPP
As empresas nas condições de ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a
participação neste certame, inclusive a documentação pertinente à situação fiscal e dos encargos
previdenciários (item 6.2.), mesmo que estes últimos apresentem alguma restrição.
7.1.8.1. Na hipótese da situação fiscal e dos encargos previdenciários apresentarem restrições, a
licitante ficará na condição de “Habilitada Provisória” no certame, podendo ser dado
prosseguimento aos atos subsequentes da licitação.
7.1.8.2. A comprovação da regularidade fiscal, compreendido também o cumprimento de encargos
previdenciários, caso a licitante se sagre vencedora, deverá ser efetuada com o envio da
documentação devidamente regular no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do momento que a
empresa for declarada vencedora do certame, ou seja, a partir do ato de adjudicação a ser publicado
na Imprensa Oficial do Município e no site da Companhia de Informática de Jundiaí  CIJUN, antes
da homologação. O prazo e as publicações deverão ser acompanhados pelo licitante.
7.1.8.3. Esse prazo para regularização poderá ser prorrogado por uma única vez, pelo mesmo
período, a critério da CIJUN, mediante solicitação da empresa.
7.1.8.4. A não regularização dentro do prazo previsto implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, ficando facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
7.1.8.5. Para fins do disposto no subitem 7.1.8, o enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte darseá nas condições do Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de

Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006,
alterada pela LC 147/14 em especial quanto ao seu art. 3º, devendo ser apresentado juntamente com
a documentação de habilitação:
I. Declaração da licitante, sob as penas da lei, devidamente assinada pelo responsável legal da
empresa, demonstrando que se constitui em ME ou EPP, nos termos da Lei Complementar nº.
123/06, alterada pela LC 147/14 e art. 34 da Lei Federal nº 11.488/07, e que não apresenta nenhuma
das restrições do regime diferenciado e favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º. da referida Lei,
comprometendose a informar a Administração caso perca essa qualificação. Conforme modelo
contido no Anexo III deste Edital.

7.1.9. CONDIÇÕES GERAIS
7.1.9.1.Todo e qualquer documento apresentado na licitação deverá ser exibido em original ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da
Imprensa Oficial.
7.1.9.2. Serão aceitas certidões nos limites de sua validade. Quando não especificada qualquer
validade na certidão, estas deverão ter sido expedidas num prazo não superior a 90 (noventa) dias
da data prevista para a apresentação dos documentos.
7.1.9.3. A simples participação no certame, com a apresentação dos documentos exigidos nos
termos deste Edital para fins de habilitação, implica em declaração implícita, sob as penas da Lei,
de que seus atos constitutivos informados estão devidamente atualizados, referindose eventual
alteração contratual apresentada, à última realizada.

8.

DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

8.1. Após a abertura eletrônica das propostas, no horário previsto neste Edital, a Pregoeira iniciará a

sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, sem a
identificação das proponentes.
8.2. Será verificado o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital,
podendo a Pregoeira desclassificar a proposta uma vez verificada irregularidades.

8.3. O licitante com proposta desclassificada poderá solicitar a reconsideração da decisão, saneando
falhas formais relativas à proposta, desde que não altere o preço e a marca.
8.3.1. Essa ação deverá ser justificada em até 10 minutos, após o horário definido para “abertura
das propostas comerciais”.
8.3.2. Se aceita a justificativa, a Pregoeira reconsiderará a decisão, classificando a proposta.

8.4. DOS LANCES:
8.4.1. Após a classificação das propostas, a Pregoeira fará a divulgação, através do sistema
eletrônico, e convidará as licitantes classificadas a apresentarem lances, pelo mesmo sistema,
observado o horário fixado e as regras de aceitação.
8.4.2. Durante a sessão pública, as licitantes deverão acompanhar, em tempo real, todas as
mensagens trocadas no “chat” do sistema, conhecer valor e horário do menor lance registrado e
apresentado pelas demais licitantes, não sendo identificada a detentora do lance.
8.4.3. Após o inicio da sessão de lances, a comunicação entre Pregoeira e licitante deverá se dar
somente pelo “chat”.
8.4.3.1. É vedado às licitantes estabelecer comunicações entre si através do “chat” do sistema, em
qualquer fase da licitação.
8.4.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e decrescentes, observado o horário fixado e
as regras estabelecidas no Edital, sendo que serão aceitos os lances cujos valores sejam inferiores
ao último lance vencedor que tenha sido anteriormente registrado no sistema, bem como lances
menores que o do próprio licitante, podendo ser desclassificados pelo Pregoeira os lances
considerados inexequíveis.
8.4.5. Durante a sessão de lances, ocorrendo o envio simultâneo de lances de igual valor, ficará
registrado, para fins de classificação, aquele que foi recebido em primeiro lugar pelo sistema
eletrônico.
8.4.6. Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance, tanto pelos licitantes,
quanto pela CIJUN.

8.4.7. A etapa de lances da sessão pública, prevista neste Edital, será encerrada mediante aviso de
“fechamento iminente dos lances”, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes.
8.4.7.1. Iniciada a fase de “fechamento dos lances”, ao ser acionado o autoencerramento, o sistema
automaticamente acrescerá mais 1 minuto nesse horário de encerramento para novos lances.
8.4.7.2. Na hipótese de eventuais lances nesse prazo de 1 minuto, haverá outra prorrogação de mais
1 minuto e assim sucessivamente, até que não haja mais lances no minuto prorrogado.
8.4.7.3. O sistema encerrará automaticamente a recepção de lances se não houver oferta nesse prazo
de 1 minuto.
8.4.8. A etapa de Negociação/Aceitabilidade será realizada para todos os regimes jurídicos.
8.4.9. Em havendo a participação de licitantes enquadrados como ME e/ou EPP, após o término da
sessão de lances, o sistema possibilitará o seguinte:
8.4.9.1. A ME ou EPP em situação de empate com empresa de condição jurídica diversa, assim
considerada a detentora de proposta que apresente valor de até 5% (cinco por cento) acima da
proposta mais bem classificada, poderá reduzir seus preços em valor inferior àquela apresentada em
primeiro lugar, na ordem de classificação, ocasião em que será declarada vencedora, restando
apenas a demonstração dos requisitos de habilitação nos termos deste edital para posterior
adjudicação.
8.4.9.2. Para tanto, encerrada a etapa de lances, o sistema abrirá campo, durante 5 minutos, para que
a ME ou EPP, empatada nos termos acima e na ordem de classificação, possa apresentar nova
proposta com valor inferior ao oferecido pela primeira colocada em cada item, sob pena de
preclusão.
8.4.9.3. A redução na condição de empate será possível apenas dentro do período dos 5 (cinco)
minutos, após encerrada a sessão de lances, e caso o objeto esteja na condição de empate (variação
de até 5% (cinco por cento)).
8.4.9.4. Se a primeira empatada não reduzir os preços nesse período de 5 (cinco) minutos, o sistema
abrirá automaticamente mais 5 minutos para que a segunda classificada empatada também possa
reduzir seu último valor de proposta, e assim sucessivamente, até que existam ME ou EPP na
condição de “empatadas” ou alguma delas concorde com a redução do valor.

8.4.9.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrarem
como “empatadas”, o sistema realizará sorteio automático entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.4.10.Os critérios para o desempate nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela LC
147/14, somente serão aplicados quando o melhor lance não tiver sido apresentado por uma ME ou
EPP.
8.4.11. Na hipótese de não contratação nos termos do item anterior, será aceito o menor preço em
favor da proposta originariamente vencedora do certame, após negociação, a critério da Pregoeira,
obedecidos os parâmetros legais.
8.4.12. Para a utilização dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela LC 147/14, a
licitante interessada deverá manterse conectada durante toda a sessão pública de realização do
pregão, observando as orientações dadas pela Pregoeira e pelo sistema e as condições deste edital,
respeitando os prazos estabelecidos, ficando como único responsável pelo ônus decorrente da perda
do negócio diante da inobservância dessas orientações ou de sua desconexão.

8.5. DO JULGAMENTO
8.5.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações
relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, momento em
que os participantes serão identificados e será aberta a fase de Negociação/Aceitabilidade.
8.5.2. Encerrada a fase de recebimento de Lances e a de Negociação/Aceitabilidade, a Pregoeira
poderá solicitar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor
valor, com vistas à obtenção de melhor preço, bem como decidir sobre a aceitação de sua proposta.
8.5.3. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor
preço e o valor estimado da contratação.
8.5.4. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos do Edital
e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação.
8.5.5. O julgamento será feito levandose em conta o menor valor global por lote ofertado.

8.5.6. É prerrogativa da Pregoeira, depois de analisadas as limitações do mercado, e outros aspectos
pertinentes, inclusive quanto a preços, optar pela repetição de nova licitação, ou, ainda, pela
suspensão do Pregão ou sua revogação.
8.5.7. Considerase inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às
exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.
8.5.8. Consideramse manifestamente inexequíveis os preços que não venham a ter demonstrada
sua viabilidade depois de realizada diligência nos termos dos itens 8.5.9 e 8.5.10, deste edital.
8.5.9. Caso a pregoeira entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para que o
licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.5.10. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
a) Planilha de custos elaborada pelo licitante;
b) Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes;
8.5.11. Verificada a inexequibilidade do preço, a pregoeira poderá convocar os licitantes detentores
das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para apresentação da
documentação e proposta comercial.
8.5.12. Aceita a oferta de menor valor global por lote para o objeto, o sistema identificará o licitante
detentor da melhor oferta que deverá comprovar, de imediato, sua habilitação, mediante
encaminhamento em até 02 (duas) horas após a suspensão da sessão, de cópia da documentação
discriminada no item de habilitação e da proposta comercial atualizada com os valores obtidos no
pregão, através de facsímile (11) 45898824 – (solicitar sinal de fax para setor de compras e
licitações) ou email compras@cijun.sp.gov.br (máximo de 20mb por email enviado).
8.5.13. Caso o licitante vencedor não envie os documentos via facsímile ou email no prazo
indicado no item 8.5.12, ou envie documentação parcialmente, o mesmo será considerado
inabilitado.
8.5.14. O licitante vencedor deverá encaminhar a documentação de habilitação original, ou cópia
autenticada, pessoalmente ou postada via Sedex, dentro de envelope fechado e indevassável, para
que o recebimento seja no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da suspensão da sessão, no
endereço Av. da Liberdade, s/n°  Paço Municipal  1º Andar  Ala Sul  CEP 13.214015  Jundiaí

 SP CIJUN, identificando o envelope por meio do número do Pregão e o nome da Pregoeira.
8.5.15. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências
habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus
documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

9.

DOS RECURSOS

9.1. Declarado habilitado o vencedor, os licitantes poderão em até 24 horas manifestar
motivadamente, por meio eletrônico em campo próprio a intenção de recorrer, argumentando
sucintamente os motivos, para a apreciação da Pregoeira.
9.2. A Pregoeira negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou fora do
prazo estabelecido.
9.2.1. A falta de manifestação no prazo previsto no item 9.1 e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso. Admitido o recurso será concedido o prazo de
3 (três) dias úteis para apresentação de suas razões.
9.2.2. Após a apresentação das razões de recurso, os demais licitantes serão notificados para a
apresentação das contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, sendolhes assegurada vista dos
autos.
9.3. As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser anexados eletronicamente através do site
www.jundiai.sp.gov.br. (acessar o site do “Compra Aberta” – Compras – Pregão Eletrônico –
Consulta Pregão Eletrônico).
9.4. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados à pregoeira, que poderá:
9.4.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.4.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade superior.
9.5. Não serão consideradas as intenções de recursos quando não forem apresentados os motivos ou
estes forem apresentados fora dos prazos estabelecidos.
9.6. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente protelatórios ou quando a

pregoeira reconsiderar sua decisão.
9.7. O resultado de eventuais recursos será divulgado mediante disposição no site do “Compra
Aberta” ou comunicado a todas as licitantes via email, facsímile ou mediante publicação na
Imprensa Oficial do Município.

10.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. A Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso ou
quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade
competente.
10.2. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos
procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
10.3. A decisão de Adjudicação e Homologação será publicada na Imprensa Oficial do Município
de Jundiaí.

11.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS CONTRATOS

11.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, será elaborada a Ata de Registro de
Preço, cuja minuta integra o presente edital, e será convocado o vencedor para a sua assinatura, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.
11.2. A licitante deverá apresentar no Ato da Assinatura da Ata de Registro de Preço Certificado ou
Declaração do fabricante de que é uma revenda GP – Government Partner, autorizada a
comercializar os contratos de licenciamento por volume Select Plus, EA e Government
Subscription, Server and Cloud Enrollment, Authorized Education Reseller com prazo de validade
expresso e válido.
11.2.1. Os contratos decorrentes da ARP serão assinados conforme demanda da CONTRATANTE,
obedecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11.2.2. O mesmo prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação será aplicado

para assinatura: dos termos de acréscimos ou supressões e prorrogações que se fizerem necessários.
11.3. O prazo, tanto para assinatura da Ata de Registro de Preços, como dos Contratos poderá ser
prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado.
11.4. Constituem motivos para a rescisão dos Contratos as situações referidas nos artigos 77 e 78 da
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
11.5. A execução do objeto da presente licitação será acompanhada e fiscalizada pelo gestor do
contrato, que anotará em registro próprio qualquer ocorrência havida que esteja em desacordo com
os termos do ato convocatório, seus Anexos ou deste instrumento contratual, determinando, em
decorrência disto, o que for necessário à regularização das falhas observadas.
11.6. A licitante deverá cumprir os prazos estabelecidos para todos os fornecimentos e serviços
descritos no Termo de Referência, Anexo I do edital.
11.7. A licitante se obriga a manter sigilo e não divulgar informações a que vier a ter acesso em
decorrência da prestação de serviços.

12.

CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA

12.1. A empresa obrigase a fornecer e prestar os serviços do objeto, descrito no Anexo I do Edital
do Pregão Eletrônico nº. 0001/2016, no endereço, prazo e condições nele indicados.
12.2. Caso o objeto desta licitação seja entregue / realizado em desacordo com os requisitos
estabelecidos pela CIJUN, a empresa obrigase a reparar a falha e/ou, se houver necessidade,
providenciar sua substituição em prazo convencionado entre as partes, sem quaisquer ônus para a
CIJUN, independente da aplicação das sanções cabíveis.
12.3. O objeto entregue deverá estar acompanhado de Nota Fiscal  02 (duas) vias ou DANFE no
caso de Nota Fiscal Eletrônica.
12.4. No ato da entrega, em se tratando de produto importado, deverá ser juntada cópia autenticada
em cartório da 4ª via da Declaração de Importação  D.I. ou cópia autenticada em cartório de
Comprovante de Importação  C.I., emitidos pela Receita Federal, ou outro documento equivalente
que comprove que a importação foi efetuada dentro das exigências legais.

13.

PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias corridos após cada entrega dos produtos /
serviços à CIJUN, mediante a apresentação de Nota Fiscal e Fatura correspondente, acompanhada
das certidões do FGTS, INSS e CNDT, devidamente vistada pelo gestor do contrato, comprovando
o recebimento.
13.2. A CIJUN efetuará os pagamentos, através de boleto bancário, que será enviado junto com a
fatura ou de depósito bancário em conta corrente em nome da empresa, informado na sua proposta
de preço.
13.3. A Fatura ou Nota Fiscal a ser paga através de boleto / depósito bancário, cuja data de
vencimento ocorra no sábado, domingo ou feriado, deverá ter o vencimento alterado e impresso na
nota fiscal / boleto para o primeiro dia útil subsequente.
13.4. Os números do Contrato/Processo e as Parcelas de Pagamento deverão constar no corpo da
nota fiscal, bem como detalhamento dos impostos devidos e o líquido a receber.
13.5. Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada exclusivamente
ao email: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem como o respectivo arquivo XML. Os materiais
deverão ser entregues acompanhados da DANFE que deverá ser assinada pelo gestor do contrato,
comprovando o recebimento.
13.6. A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a empresa de entregar no Apoio
Administrativo da CIJUN / Setor Financeiro os demais documentos exigidos no item 13.1.
13.7. A fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações que
motivaram sua rejeição, contandose o prazo estabelecido no item 13.1, a partir da data de sua
reapresentação.
13.8. As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos
próprios da CIJUN.

14.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a CIJUN, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal n.º
10.520, de 17 de julho de 2002, bem como não cumprir com o objeto ora licitado, deixar de
entregar ou apresentar documento falso, ensejar o retardamento da execução do objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do objeto licitado, comportarse de modo
inidôneo ou cometer fraude à execução fiscal.
14.2. A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo
CONTRATANTE:
14.2.1. Advertência por escrito;
14.2.2. Multa, garantia a prévia defesa, nos percentuais descritos abaixo:
14.2.2.1. Pela entrega parcial do presente ajuste, 0,33% (trinta e três décimos por cento) do valor
contratado, por dia corrido de atraso, até que se efetive o cumprimento do ajuste.
14.2.2.2. Pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) do valor global do contrato.
14.2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento / serviço não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega / execução de objeto com vícios ou defeitos ocultos que
o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuamlhe o valor ou, ainda, fora das
especificações contratadas;
14.3. Independentemente da apuração de responsabilidade e da incidência da multa prevista no item
14.2.2, a CIJUN poderá aplicar as demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal
8666/93, em decorrência de inadimplência contratual, notadamente nas circunstâncias abaixo:
a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
b) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, conforme
dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93.
14.4. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações
contratuais:

a) não atendimento às especificações técnicas relativas a bens e serviços prevista em contrato ou
instrumento equivalente;
b) retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução, de serviço ou de suas parcelas;
c) paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à CIJUN;
d) entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como
se verdadeira ou perfeita fosse;
e) alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
f) prestação de serviço de baixa qualidade;
g) não assinar o contrato.
14.5. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no item
14.1.
14.6. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.
14.7. As sanções relacionadas nos itens 14.3. a e b também poderão ser aplicadas àquele que:
a) deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
b) apresentar declaração ou documentação falsa;
c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
f) comportarse de modo inidôneo;
g) cometer fraude fiscal.
14.8. O montante da multa poderá, a critério da CIJUN, ser cobrado de imediato ou compensado
com valores de pagamentos devidos ao adjudicatário, independente de qualquer notificação,
garantida a prévia defesa.
14.9. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.
14.10. Na hipótese da licitante apresentar documento falso ou cometer fraude fiscal, declararse
falsamente como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, ou apresentar as demais
declarações de maneira falsa, o ocorrido,
além das sanções administrativas mencionadas será comunicado ao Ministério Público.
14.11. Para os fins dos itens 14.1 e 14.7, reputarseão inidôneos atos como os descritos nos artigos
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei 8.666/93.

15.

DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não
serão aceitas alegações de desconhecimento.
15.2. É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado,
bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
15.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contratado.
15.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.
15.5. A pregoeira no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar omissões puramente
formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
15.6.É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste
pregão.
15.7. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo invalidála por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.
15.8. O sistema eletrônico utilizará recursos de sigilo e de autenticação que assegurem condições
adequadas de segurança em todas as etapas deste certame, inclusive com a manutenção do sigilo
das propostas apresentadas, até a respectiva abertura, e sem a identificação dos participantes até que
seja declarado o vencedor, concluída a etapa de lances.
15.9. Todas as referências de tempo no edital de avisos e durante a sessão pública observarão,
obrigatoriamente, o horário do sistema “Compra Aberta”, cujo relógio é parte integrante da tela do
site.

15.10. Na hipótese de queda de energia por parte da CIJUN, ou qualquer outro evento que
impossibilite a exibição da página, também pela CIJUN, não permitindo o encaminhamento das
propostas e/ou abertura dessas propostas e/ou o processamento dos lances, a fase do Pregão que não
se processou ficará prorrogada automaticamente para o 1º dia útil posterior, respeitando o
respectivo horário da fase não realizada.
15.11. O licitante deverá acompanhar as ocorrências do processamento do presente Pregão, no
“Chat”.
15.12. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera administrativa,
fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí para eventuais ações judiciais, com preferência sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Jundiaí, 18 de fevereiro de 2016.

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT PARA AMBIENTE DATACENTER

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
1.1. Aquisição de licenças de softwares da plataforma Microsoft, para servidores do Datacenter da
Cijun através do Contrato Select Plus Government e Education, com garantia de atualização 
Software Assurance (SA) por 36 (trinta e seis) meses para o lote 2, na modalidade de registro de
preços com as seguintes quantidades:

Lote Item Descrição
1
1

WinSvrDataCtr SNGL MVL 2Proc  P7107860 (Select Plus sem SA)

Quantidade
6

2

WinSvrExtConn SNGL MVL  R3901130 (Select Plus sem SA)

3

WinSvrCAL SNGL MVL DvcCAL  R1800129 (Select Plus com SA) 3.300

4

WinSvrCAL SNGL MVL UsrCAL  R1800130 (Select Plus com SA) 400

2
5

6

WinSvrCAL 2012 ALNG MVL DvcCAL  Educacional  R1800095
(Select PLus com SA)

WinWSvrCAL 2012 ALNG MVL UsrCAL  Educacional  R18
00096 (Select Plus com SA)

6

700

100

2. JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO
2.1. Os softwares serão adquiridos em dois lotes, agrupando itens do mesmo segmento.
2.2. Os objetivos que serão alcançados com a aquisição pelo modelo Software Assurance (SA) para
os itens relativos a licenças CALs, lote 2, são os seguintes:
• Atualização das versões dos itens adquiridos, durante o período de vigência contratual (36 meses),
garantindo que na hipótese de aquisição de versões de servidores com softwares superiores a versão
2012 as mesmas estarão em conformidade com as regras de licenciamento da microsoft;
• Substituição de softwares descontinuados por novos lançamentos nas mesmas condições;
• Diminuição de custos futuros, uma vez que contratos subsequentes poderão contemplar apenas a
aquisição da opção de atualização dos softwares já adquiridos;
• Garantia de suporte técnico para todo o parque de produtos adquiridos.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS
3.1 As licenças adquiridas deverão estar disponíveis para download através do Volume Licensing
Service Center (VLSC) no site Oficial da Microsoft, bem como as seguintes operações:
• Gerenciamento do contrato de licenciamento, respectivas quantidades e vencimentos;

• Controle de chaves de ativação dos produtos, vouchers e alertas de vencimento;
• Cópia do contrato Microsoft firmado;
3.2 A fim de garantir o melhor uso e aplicação dos produtos e benefícios contratados, a
CONTRATADA deverá prover assistência contratual completa, compreendendo suporte sobre as
regras e benefícios do contrato Select Plus;
3.3 As licenças de softwares adquiridas referentes ao lote 2 devem se beneficiar do programa
Microsoft Software Assurance;
3.4 As atualizações de versões das licenças referentes ao lote 2 serão realizadas durante todo o
período de vigência contratual (36 meses);
3.5 A empresa contratada deverá fornecer novas versões corretivas ou evolutivas dos softwares,
mesmo em caso de mudança de designação do nome do software, devendo compreender a correção
de falhas e implementação de melhorias no produto, independentemente de correções tornadas
públicas;
3.6 No fornecimento as versões das licenças deverão ser as mais recentes disponibilizadas no
mercado pelo fabricante;
3.7 A cada nova liberação de versão das licenças, a empresa contratada deverá fornecer
as atualizações de manuais e demais documentos técnicos, bem como nota informativa das novas
funcionalidades implementadas;
3.8 Após a entrega pela CONTRATADA, o CONTRATANTE disporá de um período de até 3
(três) dias úteis para análise, quando, então, verificará se as licenças entregues atendem
completamente todos os quesitos e condições exigidas no edital;
3.9 Satisfeitas todas as condições de testes, o órgão CONTRATANTE emitirá o respectivo “Termo
de Aceite”, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

4. DO SUPORTE TÉCNICO
4.1 Disponibilização de atendimento em horário comercial através de telefone, email e mensagem
instantânea, para esclarecimento de dúvidas e orientações acerca da utilização dos benefícios do

contrato.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PARTICIPANTES
5.1 A licitante deverá apresentar no Ato da Assinatura da Ata de Registro de Preço Certificado ou
Declaração do fabricante de que é uma revenda GP – Government Partner, autorizada a
comercializar

os

contratos

de

licenciamento

por

volume

Select

Plus,

EA

e Government Subscription, Server and Cloud Enrollment, Authorized Education Reseller com
prazo de validade expresso e válido.
5.2 Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m)
que a licitante executou ou esta executando, a contento, fornecimentos de natureza e vulto similar e
compatível aos quantitativos desta licitação. Para efeito de comprovação da qualificação técnica
será admitido a somatória de atestados.

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. Fornecer os materiais solicitados novos, sem uso e todas as funcionalidades citadas neste
Termo de Referência;
6.2. Todas as despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre o
fornecimento, serão suportados pela CONTRATADA;
6.3. Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem
executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem
autorização,

por escrito, da CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;

6.4. Não transferir a terceiros, por qualquer meio ou forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, exceto nas condições autorizadas neste Termo de Referência ou na minuta
de contrato;
6.5. Garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos em todas as atividades;
6.6. Corrigir, exclusivamente às suas expensas, toda e qualquer falha decorrente da prestação dos
serviços;

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
7.1. Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos produtos entregues;
7.2. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.4. Designar, formalmente, Gestor(es) para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
7.5. Notificar por escrito, à CONTRATADA, quaisquer irregularidades encontradas na execução
dos serviços;
7.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA.

8. PRAZO
8.1. O prazo de entrega será de até 10 dias após a assinatura do contrato.

9. CONDIÇÕES DA ENTREGA
9.1. A entrega deverá ocorrer com a liberação das respectivas licenças para download través do
Volume Licensing Service Center (VLSC) no site Oficial da Microsoft.

10. GARANTIA
10.1. A garantia dos produtos fornecidos compreende os defeitos decorrentes de projeto,
fabricação, construção, configuração e instalação, envolvendo obrigatoriamente, a substituição do
produto.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. A contratada deverá apresentar Nota Fiscal das licenças contratadas, acompanhada das
certidões do FGTS, CNDT e INSS atualizadas, que deverão ser entregues no setor Financeiro
da CIJUN;
11.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do protocolo
dos documentos referidos no subitem anterior.

ANEXO II  MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Contato:

Objeto: Registro de Preços, para aquisição de licenças Microsoft para ambiente Datacenter,
conforme especificações e estimativas de quantidade, contidas no Termo de Referência, Anexo I.

Item

Descrição

Qtd.

Valor Unitário

Valor Total

1

WinSvrDataCtr SNGL MVL 2Proc  P71
07860 (Select Plus sem SA)

6

R$

R$

2

WinSvrExtConn SNGL MVL  R3901130
(Select Plus sem SA)

6

R$

R$

Valor Global para 12 meses
Valor por extenso (________________________)

R$

Item

Descrição

Qtd.

Valor Unitário

Valor Total

3

WinSvrCAL SNGL MVL DvcCAL  R18
00129 (Select Plus com SA)

3.300

R$

R$

4

WinSvrCAL SNGL MVL UsrCAL  R18
00130 (Select Plus com SA)

400

R$

R$

5

WinSvrCAL 2012 ALNG MVL DvcCAL 
Educacional  R1800095 (Select PLus com 700
SA)

R$

R$

6

WinWSvrCAL 2012 ALNG MVL UsrCAL 
Educacional  R1800096 (Select Plus com 100
SA)

R$

R$

Valor Global para 12 meses

R$

Valor por extenso (________________________)

Prazo de execução / fornecimento: Conforme edital.
Nos preços propostos estão incluídos lucro, todas as despesas e custos, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.
Condição de pagamento:
Conta Corrente / Agência:
Cidade:

Jundiaí,

de

de 2016.

_______________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da empresa)
Cargo / R.G. :

ANEXO III – MODELOS DAS DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Papel Timbrado da Empresa)
REF.: Pregão Eletrônico nº 0001/2016
Processo nº 0004/2016

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito sob as penalidades cabíveis, inexistir fato impeditivo
à nossa habilitação para o Pregão acima identificado.
____________________________
(data)
____________________________________________________
(representante legal)
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina).

DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

(Papel Timbrado da Empresa)
REF.: Pregão Eletrônico nº 0001/2016
Processo nº 0004/2016

_________________________, inscrito do CNPJ nº__________________, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a) ________________________________________, portador (a) da
Carteira de Identidade nº____________________e do CPF nº___________________ _______,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei nº 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.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

( ).

____________________________
(data)
____________________________________________________
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

MODELO DE DECLARAÇÃO (ME/EPP)
(apenas para as empresas enquadradas no regime ME/EPP)

(Papel Timbrado da Empresa)
REF.: Pregão Eletrônico nº 0001/2016
Processo nº 0004/2016
_____________, inscrita no CNPJ nº ____________, por intermédio de seu representante legal e por
seu contador ou por outro profissional equivalente, DECLARA, sob as penas da lei, que se constitui
em microempresa (ou empresa de pequeno porte) para os fins desta licitação, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, alterada pela LC 147/14 e que não apresenta nenhuma das restrições do
regime diferenciado e favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei, comprometendose a
informar a Administração caso perca essa qualificação.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA:
DADOS PARA CONTATO:
ENDEREÇO: _______________________________ CIDADE/ESTADO: _______________ CEP:
________________________________
FONE: ____________________  FAC SÍMILE: __________________________ CEL.:
________________________
EMAIL:
___________________________________________________________________________
NOME PARA CONTATO:
_____________________________________________________________

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

(Papel Timbrado da Empresa)
REF.: Pregão Eletrônico nº 0001/2016
Processo nº 0004/2016
A empresa___________ , inscrita no CNPJ/MF sob o nº________, por intermédio de seu
representante legal, Sr.(a)____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº__________SSP/__,
e inscrito no CPF sob o nº__________, comprometese a dar garantia, substituição e/ou manutenção
do
(s) equipamento(s) / serviço(s) defeituoso(s) nos prazos máximos descritos no item 10 do Termo de
Referência – Anexo I, do edital do Pregão Eletrônico Nº __/2016.
O(s) equipamento(s) / serviço(s) substituído(s) deverá(ão) apresentar padrões de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) entregue(s), sendo
obrigatoriamente “novos e de primeiro uso”.

___________________________________________________
(representante legal)
_________________________________________________________________

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES
E COMPATIBILIDADE DOS PRODUTOS

(Papel Timbrado da Empresa)
REF.: Pregão Eletrônico nº 0001/2016
Processo nº 0004/2016
_______________________________________, inscrito do CNPJ nº__________________, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) ________________________________________,
portador (a) da Carteira de Identidade nº____________________e do CPF nº___________________
_______, DECLARA, que tomou conhecimento de todas as especificações e condições para a
execução do objeto da presente licitação descrito no Termo de Referência, Anexo I.
______________________
(data)

____________________________________________________
(representante legal)
_________________________________________________________________

ANEXO IV  MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº ____/2016 para Registro de Preços,
para aquisição de licenças Microsoft para ambiente Datacenter,
conforme especificações e estimativas de quantidade, contidas no
Termo de Referência, Anexo I, que entre si fazem a
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ  CIJUN e
a empresa _________.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 0001/2016
PROCESSO Nº 0004/2016

Pelo presente instrumento, de um lado a COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ 
CIJUN, Estado de São Paulo, doravante designada apenas CIJUN, neste ato, representada por
______ Diretor Presidente, portador da cédula de identidade RG nº ______ e inscrito no CPF/MF
sob o nº ________ e pelo Sr. _______, Diretor (área solicitante), portador da cédula de identidade
RG nº ________ e inscrito no CPF/MF sob o nº _______ e de outro lado a(s) empresa(s):
____________ estabelecida ___________, email: ________, e inscrita no CNPJ sob nº _________
neste ato representada por ___________, portador da cédula de identidade RG nº ________ e
inscrito no CPF/MF sob o nº __________, adiante denominada apenas DETENTORA, por seu
representante legal, tem justo e compromissado:

1. DO OBJETO:
Registro de Preços, para aquisição de licenças Microsoft para ambiente Datacenter, conforme

especificações e estimativas de quantidade, contidas no Termo de Referência, Anexo I.

2. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA / REALIZAÇÃO:
2.1. O fornecimento objeto desta Licitação deverá ser realizado em conformidade com as
especificações descritas do Termo de Referência, Anexo I.

3. DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
3.1. O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.

4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
4.1. Aplicase a este Termo, e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei n.º 10.520/02 no
Decreto Municipal n.º 21.263/08, subsidiariamente na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores, bem como no Decreto Municipal n.º 20.102/05 – Sistema de Registro de Preços,
alterado pelo Decreto Municipal nº 20.835/07, no Decreto n° 21.376/08, na Lei Complementar
Federal nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Federal 147/14 e pela Lei Federal nº 11.488/07
(art. 34) e pelo Decreto Municipal nº 24275/13.

5. DA LICITAÇÃO:
5.1. Para a contratação do objeto deste instrumento, foi realizada licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico, registrada sob nº ____/2016, cujos atos encontramse no Processo nº 0004/2016.

6. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À
PROPOSTA:
6.1. Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, o instrumento convocatório da
licitação, proposta e anexos.
6.1.1. O presente Termo vinculase ao Edital da licitação e à(s) proposta(s) da(s)
DETENTORA(S), constantes às fls. _______ e _______, respectivamente, do Processo nº

0004/2016.

7. DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO:
7.1. A CIJUN efetuará a fiscalização do fornecimento, solicitando à DETENTORA, sempre que
entender conveniente, informações do seu andamento, devendo essa prestar os esclarecimentos
desejados, bem como comunicar à CIJUN quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam
prejudicar o bom cumprimento da contratação.
7.1.1. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a DETENTORA de total
responsabilidade de executar os serviços estabelecidos neste Termo.

8. DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
8.1. Os valores unitários dos itens que compõem os lotes 01, 02 e 03, são os constantes nas
planilhas abaixo, e neles estão computados todos os custos e despesas da DETENTORA, nada
mais podendo a mesma pleitear a titulo de pagamento, reembolso ou remuneração em razão do
presente, de sua celebração e cumprimento.

Item

Descrição

Qtd.

1

WinSvrDataCtr SNGL MVL 2Proc  P71
07860 (Select Plus sem SA)

6

R$

R$

2

WinSvrExtConn SNGL MVL  R3901130
(Select Plus sem SA)

6

R$

R$

Valor global 12 meses

Valor Unitário Valor Total

R$

Valor por extenso (________________________)

Item

Descrição

Qtd.

Valor Unitário Valor Total

3

WinSvrCAL SNGL MVL DvcCAL  R18
00129 (Select Plus com SA)

3.300

R$

R$

4

WinSvrCAL SNGL MVL UsrCAL  R18
00130 (Select Plus com SA)

400

R$

R$

5

WinSvrCAL 2012 ALNG MVL DvcCAL 
700
Educacional  R1800095 (Select PLus com SA)

R$

R$

6

WinWSvrCAL 2012 ALNG MVL UsrCAL 
100
Educacional  R1800096 (Select Plus com SA)

R$

R$

Valor global 12 meses

R$

Valor por extenso (________________________)

8.2. O pagamento será efetuado em conformidade com o descrito no item 13 do edital.

9. DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS:
9.1. Os preços registrados serão controlados pela CIJUN, podendo sofrer oscilação de acordo com
as variações de mercado.
9.2. Fica concedido à DETENTORA o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação dos
preços registrados, para eventual impugnação, expressa e protocolada, que será apreciada desde que
devidamente instruída com demonstrativo de majoração extraordinária, porventura desconsiderada.
9.3. Eventuais pedidos de realinhamento de preços deverão ser encaminhados à CIJUN, com os
devidos comprovantes, para posterior análise e negociação.
9.4. A DETENTORA não poderá praticar preços realinhados sem a devida aprovação, pela
CIJUN, do pedido de que trata o item anterior, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em
Lei e no Edital e/ou o cancelamento do preço.
9.5. A DETENTORA não poderá suspender as entregas durante o período de análise do pedido de
que trata o item 9.4, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas
as sanções previstas em Lei e no Edital e/ou o cancelamento do registro de preço.

10. DO FORO:
10.1. As partes elegem o foro da Comarca de Jundiaí, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS:
11.1. Os fornecimentos deverão ser efetuados mediante expedição, pela CIJUN, de Contratos, dos
quais constarão todas as especificações necessárias.
11.2. A DETENTORA deverá comparecer num prazo máximo de 05 (cinco) dias, após
comunicada, para a assinatura do referido instrumento, sob pena de decair do direito à contratação,
além da incidência de multa de 10% (dez por cento) do valor global da contratação, sem prejuízo
das demais sanções previstas no edital.
11.3. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a DETENTORA fica obrigada a cumprir
o objeto correspondente ao item do formulário “Proposta de Preços”, ao Edital, o qual lhe foi
adjudicado, nas quantidades indicadas pela CIJUN em cada Contrato.
11.4. No período de validade do Registro de Preços, fica facultado à CIJUN contratar ou não os
itens registrados.
E, por estarem, assim, justas e compromissadas, firmam as partes o presente instrumento em 02
(três) vias de igual teor e forma.
Jundiaí, 19 de fevereiro de 2.016.

______________________________
Gilberto Marcus Paulielo de Novaes
Diretor Presidente

____________________________

_____________________________
Alexandre Chaves Fonceca
Diretor Técnico

_________________________

Fornecedor

Fornecedor

Responsável

Responsável

ESTEMUNHA: _________________________________
Nome legível:

TESTEMUNHA: _________________________________
Nome legível:

ANEXO V  MINUTA DE CONTRATO
Termo de Contrato que entre si celebram a Companhia de
Informática de Jundiaí CIJUN e a empresa .... para o Registro
de Preços, para aquisição de licenças Microsoft para ambiente
Datacenter, conforme especificações e estimativas de
quantidade, contidas no Termo de Referência, Anexo I.

Processo: 0004/2016
ARP: ____/2016

Aos ____ dias do mês de ___________ de____, nesta cidade de Jundiaí, na Av. da Liberdade, s/n°
– Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul  CEP 13.214900, de um lado, na qualidade de
CONTRATANTE, a COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN, inscrita no
CNPJ sob o nº _____________, neste ato representada pelo Sr. ___________________, e, de outro
lado, na qualidade de CONTRATADA __________________, com sede na _______________,
inscrita no CNPJ sob nº _________________, com inscrição estadual nº____________, municipal

nº____________________, neste ato representada por_______________, adjudicatária do objeto
do pregão eletrônico nº 0001/2016 autorizada no Processo nº 0004/2016, têm entre si justo e
contratado, nos termos do que determinam a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores
e obedecidas as disposições contidas no Edital e seus Anexos e na proposta comercial, aos quais se
vincula o presente instrumento, o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA  DO OBJETO
Aquisição de licenças Microsoft para ambiente Datacenter, conforme as características técnicas
descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras fixadas neste contrato, no Edital e Anexos, as
seguintes:
§1º Todas as despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre o
fornecimento, serão suportados pela CONTRATADA.
§2º A CONTRATADA vencedora deste certame deverá nomear um gerente do contrato para
atendimento e entendimentos junto a CIJUN.
§3º Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem
executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem
autorização, por escrito, da Contratante, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
§4º Não transferir a terceiros, por qualquer meio ou forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, exceto nas condições autorizadas pela CIJUN, previamente determinadas no Edital ou
Termo de Referência.
§5º Assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos em todas as atividades.
§6º Corrigir, exclusivamente às suas expensas, toda e qualquer falha decorrente da prestação dos
serviços.
§7º Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste instrumento contratual e no
respectivo Edital, as seguintes:
§1º Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
§2º Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por funcionário(s) especialmente
designado(s), e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.
§3º Notificar por escrito, à CONTRATADA, quaisquer irregularidades encontradas na execução
dos serviços.
§ 4º Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.
§5º Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura emitida pela
contratada.
§6º Designar, formalmente, Gestor(es) para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DA
EXECUÇÃO
§1º  A empresa obrigase a fornecer e prestar os serviços do objeto descrito no Anexo I do Edital
do Pregão Eletrônico nº. nº 0001/2016, no endereço, prazo e condições nele indicado.
§2º  Caso o objeto seja entregue / realizado em desacordo com os requisitos estabelecidos pela
CIJUN, a empresa obrigase a reparar a falha e/ou, se houver necessidade, providenciar sua
substituição em prazo convencionado entre as partes, sem quaisquer ônus para a CIJUN,
independente da aplicação das sanções cabíveis.

§3º  O objeto entregue deverá estar acompanhado de Nota Fiscal  02 (duas) vias ou DANFE no
caso de Nota Fiscal Eletrônica.
§4º  No ato da entrega, em se tratando de produto importado, deverá ser juntada cópia autenticada
em cartório da 4ª via da Declaração de Importação  D.I. ou cópia autenticada em cartório de
Comprovante de Importação  C.I., emitidos pela Receita Federal, ou outro documento equivalente
que comprove que a importação foi efetuada dentro das exigências legais.
§5º  A data do recebimento do equipamento pela CONTRATANTE atesta o início do período de
garantia especificado na cláusula décima quarta, deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Qualquer alteração contratual deverá observar o disposto no artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, e
suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA  DO PREÇO, ACEITE E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
§1º  O valor global deste ajuste é de R$.............................. ( .......................................), já
considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto.
§2º  O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias corridos após cada entrega dos produtos à
CIJUN, mediante a apresentação de Nota Fiscal e Fatura correspondente, acompanhada das
certidões do FGTS, INSS e CNDT, devidamente vistada pelo gestor do contrato, comprovando o
recebimento.
§3º 

A CIJUN efetuará os pagamentos, através de boleto bancário, que será enviado junto com a

fatura ou de depósito bancário em conta corrente em nome da empresa, informado na sua proposta
de preço.
§4º 

A Fatura ou Nota Fiscal a ser paga, através de boleto / depósito bancário, cuja data de

vencimento ocorra no sábado, domingo ou feriado, deverá ter o vencimento alterado e impresso na
nota fiscal / boleto para o primeiro dia útil subsequente.
§5º 

Os números do contrato, do processo e das parcelas de pagamento deverão constar no corpo

da nota fiscal, bem como o detalhamento dos impostos devidos e o líquido a receber.
§6º  Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada exclusivamente
ao email: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem como o respectivo arquivo XML.
§7º 

A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a CONTRATADA de entregar no

setor Financeiro da CIJUN os demais documentos exigidos em contrato.
§8º 

A fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações que

motivaram sua rejeição, contandose o prazo estabelecido no §2º, a partir da data de sua
reapresentação.
§9º 

Do valor das faturas apresentadas para pagamento, poderão ser deduzidas, de pleno direito,

pela CIJUN:
a)
b)

Multas previstas no presente ajuste;
As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade competente, em

decorrência do descumprimento, pela Contratada, de leis ou regulamentos aplicáveis à espécie;
c)

Cobranças indevidas.

§10º  Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.
§11º  As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por conta dos
recursos próprios da CIJUN.

CLÁUSULA SÉTIMA  DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO
A CONTRATADA exibe, neste ato, as certidões expedidas pelo FGTS, CNDT e INSS, com prazo
de validade em vigor, que demonstrem sua regularidade no cumprimento dos encargos
estabelecidos em lei, obrigandose a atualizálas sempre que se vencerem no prazo de execução
deste Contrato, como condição para liberação do respectivo pagamento.

CLÁUSULA OITAVA  DOS ENCARGOS
Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e seguro, inclusive

aqueles relativos a impostos e taxas, inclusive de administração, são de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas
operacionais com frete e entrega, o valor dos materiais, matériasprimas, mãodeobra, inclusive
horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio alimentação, auxílio transporte e
transporte local, sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere a
CONTRATANTE o ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar a presente avença.

CLÁUSULA NONA DAS PENALIDADES
Ficará impedida de licitar e contratar com a CIJUN, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a pessoa,
física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520, de 17
de julho de 2002, bem como não cumprir com o objeto ora licitado, deixar de entregar ou
apresentar documento falso, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar a execução do objeto licitado, comportarse de modo inidôneo ou
cometer fraude à execução fiscal.
O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE:
I. advertência por escrito;
II. multa, garantida a prévia defesa, nos percentuais descritos abaixo:
a) Pela entrega parcial do presente ajuste, 0,33% (trinta e três décimos por cento) do valor
contratado, por dia corrido de atraso, até que se efetive o cumprimento do ajuste;
b) Pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) do valor global do contrato;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento / serviço não realizado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega / execução de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o
torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuamlhe o valor ou, ainda, fora das
especificações contratadas;
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

IV. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, conforme
dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações
contratuais:
I. não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato
ou instrumento equivalente.
II. retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas
parcelas.
III. paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
CIJUN.
IV. entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso,
como se verdadeira ou perfeita fosse.
V. alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida.
VI. prestação de serviço de baixa qualidade.
VII. não assinar o contrato.
§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta
cláusula.
§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos
pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA  DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
§ 1º  A prática do disposto nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal 8.666/93, pela
CONTRATADA,

poderá

determinar

a

rescisão

contratual,

por

ato

unilateral

da

CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas na referida lei e no contrato.
§ 2º  Ocorrendo a rescisão, com fundamento nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei Federal
8666/93, sem culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que comprovadamente

houver sofrido.
§ 3º  No que se refere ao inciso XIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não constitui motivo
para rescisão contratual, e tampouco indenização à CONTRATADA, na hipótese em que houver
supressão do objeto contratado, além dos limites estabelecidos em lei, resultante de acordo
celebrado entre os contratante, segundo permissivo legal contido no artigo 65, § 2º, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93, acrescentado pela Lei Federal nº 9.648/98.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA REPARAÇÃO DOS DANOS
A CONTRATADA é responsável direta pela execução do objeto deste contrato e
conseqüentemente responde, exclusivamente, por danos que, por dolo ou culpa, eventualmente,
causar à CONTRATANTE, aos seus servidores, à coisa ou propriedade de terceiros, em
decorrência deste contrato, correndo às suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Os valores de quaisquer indenizações, bem como das multas aplicadas pela CONTRATANTE,
serão descontados do pagamento devido à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  DA LEGISLAÇÃO APLICADA
A execução deste contrato será disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações
posteriores, sendo regulada por suas cláusulas e preceitos de direito público, aplicandose lhe,
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

§1º  A contratada obrigase a manter sigilo e não divulgar informações levantadas relativas aos
trabalhos, ou outras informações a que vier a ter acesso em decorrência da prestação de serviços.
§2º  A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o
fornecimento objeto deste Edital, bem como os direitos creditórios do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí, por mais privilegiado que outro seja, para conhecer e
dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.
E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma.

_______________________________

_____________________________

Gilberto Marcus Paulielo de Novaes

Alexandre Chaves Fonceca

Diretor Presidente

Diretor Técnico

_____________________________

_________________________

Fornecedor

Fornecedor

Responsável

Responsável

TESTEMUNHA: _________________________________
Nome legível:

TESTEMUNHA: _________________________________
Nome legível:
Jundiaí, 18 de fevereiro de 2016

Documento assinado eletronicamente por Gilberto Marcus Paulielo de Novaes, Diretor

Presidente, em 19/02/2016, às 12:06, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e
art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica informando o código verificador 0005073 e o código
CRC 1B3C11C5.
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