
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
Estado de São Paulo 

PROCESSO LlCITATÓRIO N° 018/18 

PREGÃO N° 018/18 

EDITAL N° 018/18 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, mediante o Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, designados nos autos do Processo Administrativo nO 145/18 (fls. 36), pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 
torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, MENOR PREÇO MENSAL, que obedecerá ao disposto na Lei 
Federal nO 10.520/02, Ato da Presidência de nO 149/07, Ato da Presidência de nO 
023/10, Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nO 123/06, 
no que couber. 

Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes contendo as 
propostas de preços e os documentos de habilitação das empresas interessadas 
deverão ser entregues na Sala de Reuniões Dr. Sérgio Nogueira, da Câmara 
Municipal, situada na Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, 381, Centro 
Cívico, Mogi das Cruzes - SP, no dia (19/10/2018), às 09h30, quando se realizará a 
sessão pública para abertura dos envelopes, dirigida pelo Pregoeiro designado. 

1. OBJETO 

O presente PREGÃO tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE COMPILAÇÃO DIGITAL 
DO ACERVO LEGAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 
INCLUINDO A CESSÃO DE SOFTWARE, conforme especificações constantes no 
ANEXO I deste edital. 

2. DAS CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Somente poderão apresentar propostas as empresas legalmente 
estabelecidas, especializadas no ramo e que satisfaçam as condições deste 
edital. 

2.2 Será vedada a participação: 

a) De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer 
órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual 
Municipal, ou do Distrito Federal, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei 
Federal 8.666/93; 

b) De empresas que, por qualquer motivo, estejam punidas 
temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com 
a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso 111 da Lei Federal 
8.666/93; 
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c) De empresas sob processo de concordata ou falência; 

d) De empresas sob a forma de consórcio. 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no 
item 8 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e 
documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, 
contendo as seguintes inscrições: 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
PREGÃO N° 018/18 
PROCESSO L1CIT ATÓRIO N° 018/18 
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA 
EMPRESA PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
PREGÃO N° 018/18 
PROCESSO L1CITATÓRIO N° 018/18 
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO 
EMPRESA PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

3.2 A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes não se responsabiliza pelo 
recebimento de envelopes encaminhados pelo Correio. 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 O proponente deverá se apresentar diante do Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar 
se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

4.2 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

4.2.1 Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, 
sócio ou assemelhado, deverá apresentar um dos seguintes 
documentos: 

a) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, 
devidamente registrado; 

b) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 
sociedade comercial ou de sociedade por ações; 
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c) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria 
em exercício, no caso de sociedade civil; 

d) Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 

e) Registro comercial, se empresa individual. 

4.2.2 Se representada por procurador, além de um dos documentos 
acima elencados, deverá apresentar também: 

a) Instrumento público de procuração; com poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente, ou; 

b) Instrumento particular de procuração, com firma reconhecida, 
com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 
proponente, acompanhado de ato de investidura do outorgante 
como representante legal da proponente. 

4.3 Deverá apresentar, ainda, as declarações de PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO, de ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, de 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, e de ENQUADRAMENTO NA CONDiÇÃO DE 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme 
modelos constantes dos anexos 111, IV, V, VI e VII deste edital, juntamente 
com os documentos de credenciamento. 

NOTA: A apresentação dos documentos acima mencionados no credenciamento 
isenta a presença dos mesmos no envelope de habilitação. 

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença 
das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o 
pregoeiro, inicialmente, procederá ao recebimento dos ENVELOPES N° 01 - 
PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

5.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, 
não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

5.3 O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão 
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 
ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do 
certame. 
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6. DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 A proposta de preço deverá ser formulada em papel timbrado da empresa 
licitante, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, preferencialmente conforme o modelo constante do Anexo 11 
deste edital, em 01 (uma) via, datada e assinada pelo representante legal ou 
procurador credenciado para o certame, devidamente identificado com 
nome, RG, CPF e cargo na empresa, devendo nela constar, 
obrigatoriamente: 

a) CNPJ, razão social, endereço, telefone, e-mail da licitante; 

b) Valor mensal da proposta apresentado em algarismos (com apenas duas 
casas após a vírgula) e por extenso; 

c) Declaração expressa de que no preço proposto estão incluídos todos os 
custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatória prestação dos 
serviços objetivados neste edital; 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
contado da data da sessão pública. A ausência da indicação do prazo 
será entendida como aceitação tácita dessa condição. 

6.2 Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por 
extenso será considerado este último. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, a 
autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e 
sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da 
vencedora. 

7.2 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo 
de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

7.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos 
dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem 
novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a 
partir da autora da proposta classificada em último lugar, até a proclamação 
da vencedora. 

7.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4. 
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7.6 Dada à palavra a licitante, esta disporá de 3 (três) minutos para apresentar 
nova proposta. 

7.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

7.8 A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 1% (um por cento). 

7.9 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 
proponente desistente às penalidades constantes no item 15 deste Edital. 

7.10 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 
consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 
efeito de ordenação das propostas. 

7.11 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a 
contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente 
para que seja obtido preço melhor. 

7.12 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 
lances. 

7.13 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 
menor preço mensal apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade 
da proposta de valor mais baixo, comparando-a com o valor estimado. 

7.14 A classificação dar -se-á pela ordem crescente de preços propostos e 
aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o MENOR 
PREÇO MENSAL, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo 
com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de 
mercado. 

7.15 Para análise de aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro irá solicitar que o 
licitante vencedor comprove que o software atende às exigências constantes 
no Anexo I - Termo de Referência, em até 2 (dois) dias úteis, sendo que tal 
comprovação poderá se dar por simulação de inclusão, exclusão e alteração 
de dados. 

7.16 O prazo para tais atividades será de até 2 (duas) horas, devendo as 
proponentes portarem equipamentos e pessoal técnico adequado, sendo 
permitida a presença de, no máximo 2 (dois) técnicos, além do 
representante legal. 

7.17 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
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c) Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos do item 6; 

d) Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 
manifestamente inexequíveis. 

7.18 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsao no edital, serão tidas como inexistentes, 
aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 
convocatório. 

7.19 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 
previstas no edital. 

7.20 Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 
sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as 
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a 
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 
interpostos. 

7.21 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 
todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas 
previamente junto ao Pregoeiro. 

7.22 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova 
data para continuação dos trabalhos, sendo intimadas, no mesmo ato, as 
licitantes presentes. 

7.23 Serão aceitas apenas propostas com Valor Mensal igualou inferior ao 
estimado, o que corresponde à R$ 9.050,00 (nove mil e cinquenta 
reais). 

8. DA HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do 
ENVELOPE nO 02, os seguintes documentos: 

8.1 HABILITAÇÃO JURíDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 
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d) 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. 

8.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 
Município, em havendo, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) Prova de regularidade com as fazendas Federal, Estadual e Municipal 
(Certidões Negativas de Débitos de Tributos e Contribuições ou 
Certidões Positivas de Débitos com efeitos de Negativa), sendo a última 
do domicílio ou sede da licitante; 

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da respectiva certidão negativa 
(CNDT), dentro de sua validade, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Lei Federal 12440/11. 

d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 

8.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, ou execução patrimonial, 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com prazo não superior a 
90 dias da data de sua expedição. 

8.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Comprovação de que o licitante forneceu os serviços compatíveis com 
os ofertados, mediante a apresentação de atestados fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. 

8.5 Para as empresas cadastradas na Câmara Municipal e ou Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, a documentação poderá ser substituída 
pelo Certificado de Registro de Cadastral, desde que seu objetivo social 
comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

8.6 Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro 
esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-Io no 
órgão emitente do cadastro ou anexá-Io, como complemento ao certificado 
apresentado, sob pena de inabilitação. 

Edital nO 018/18 - Pregão nO 018/18 

8.7 O ENVELOPE nO 02 (HABILITAÇÃO) que não for aberto ficará em poder do 
pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da 
licitação, devendo a licitante retirá-Io no prazo de 5 (cinco) dias, após 
decorrido o prazo acima referenciado, sob pena de inutilização do envelope. 
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9. DA ADJUDICAÇÃO 

9.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que 
ofertar o MENOR PREÇO MENSAL será declarada vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto do certame. 

9.2 Em caso de desatendimento às exiqências habilitatórias, o pregoeiro 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação 
das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 
proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a 
oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da 
licitante. 

10. DOS QUESTIONAMENTOS OU IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1 Quaisquer pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnação ao ato 
convocatório do Pregão, em relação a eventuais dúvidas de ordem técnica 
ou na interpretação deste Edital, deverão ser protocolados por escrito, 
em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento e 
abertura dos envelopes, na Secretaria Geral Administrativa da Câmara 
Municipal, endereçadas ao Pregoeiro, não sendo aceito, em nenhuma 
hipótese, o encaminhamento de outra forma. 

10.2 Acolhido o pedido de esclarecimentos, providências ou impugnação ao ato 
convocatório do Pregão, será designada nova data para a realização do 
certame. 

10.3 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 
presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 
prédio sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, junto ao 
Pregoeiro na Secretaria Geral Administrativa. 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, 
a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias corridos para 
protocolar por escrito as razões de recurso, junto à Secretaria Geral 
Administrativa da Câmara Municipal, endereçadas ao Pregoeiro, não 
sendo aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma. 

11.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, 
bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas 
para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 3 
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(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando 
se, a todas, vista imediata do processo. 

11.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na 
sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos 
recursos. 

11.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
reconsiderar sua decisão ou fazê-to subir, acompanhado de suas razões, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 
daquele que houver dado causa à demora. 

12. DO CONTRATO 

12.1 Homologada a adjudicação do objeto licitado, a empresa vencedora será 
convocada para, no prazo de 03 (três) dias, assinar o instrumento 
contratual, conforme minuta que integra o presente Edital (Anexo VIII), 
devendo apresentar neste ato certidões negativas de débito ou positivas 
com efeito de negativas constantes no item 8.2, caso as apresentadas 
para fins de habilitação estejam vencidas. 

12.2 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma vez, 
por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração (artigo 64, § 
1°, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações). 

12.3 Não sendo obedecido o prazo para a assinatura do contrato, a licitante 
vencedora decairá do direito de contratação, facultando-se à Câmara 
Municipal convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para tazê-Io em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, 
nos termos da Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações. 

12.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início na 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, nos 
termos do artigo 57, §§ 1° e 2°, da Lei nO 8.666/93 e suas alterações. 

12.5 No interesse público e por solicitação da Contratante, a Contratada se 
obriga a manter o fornecimento dos serviços durante até 60 (sessenta) dias 
após a data da expiração do prazo contratual, situação que serà formalizada 
em procedimento administrativo, respeitando-se o limite estabelecido no 
artigo 57 da Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações, nas mesmas 
condições pactuadas, de conformidade com o Processo Licitatório nO 
018/18. 

12.6 É vedado à licitante que sagrar-se vencedora, terceirizar no todo os serviços 
objetivados nesta licitação, sob pena de rescisão do respectivo instrumento 
contratual, além da aplicação das penalidades previstas. 
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12.7 O contrato resultante da presente Processo Licitatório poderá ser alterado 
nos termos do artigo 58 cumulado com artigo 65 da Lei Federal nO 8.666/93 
e suas alterações. 

12.8 A licitante vencedora deverá indicar Preposto no município de Mogi das 
Cruzes, informando seu nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail, com a 
finalidade de representa-Ia durante a execução do contrato e prestar todo o 
atendimento necessário à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

13. DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

13.1 A execução contratual será fiscalizada pela Secretaria Geral Legislativa da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

13.2 Eventuais irregularidades verificadas pela fiscalização serão comunicadas à 
Contratada a fim de que essa providencie sua regularização. 

14. DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a 
comprovação da regular prestação dos serviços pela fiscalização da Câmara e, 
ainda, mediante a apresentação da documentação fiscal relativa ao mês 
contratual vencido à Tesouraria da Câmara, contendo o quantitativo total realizado 
de cada serviço objeto do contrato. 

15. DAS PENALIDADES 

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10.520/02 o 
licitante/adjudicatária que: 

a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato 
g) Cometer fraude fiscal; 

h) Comportar-se de modo inidôneo. 

15.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 
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15.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
no subitem anterior, garantida a defesa prévia, ficará sujeito, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor estimado da contratação; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de até dois anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

15.4 Os valores resultantes da aplicação de multas serão descontados de 
eventuais pagamentos devidos ao Licitante/Fornecedor, ou cobrados 
judicialmente. 

15.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao Fornecedor 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

15.6 As penalidades serão registradas no cadastro do Fornecedor, quando for o 
caso. 

15.7 A aplicação das penalidades constantes nos itens acima não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o instrumento contratual ou análogo 
e aplique outras sanções previstas nas Leis 8.666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos Públicos), 10.520/02 (Pregão), bem como demais sanções civis 
previstas na legislação vigente. 

16. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos necessários ao atendimento da despesa correrão por conta de 
dotação orçamentária classificada como: 020101.01031.0012.3390.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

17. DAS DISPOSiÇÕES GERAIS 

17.1 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data, local e 
horário constante deste edital será transferida, automaticamente, para o 
primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

17.2 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de 
leitura das informações nela contidas por parte do Pregoeiro, bem como 
cópias em papel termosensível (papel de fax), cujo impresso pode se 
extinguir no processo. 

17.3 Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão 
sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

# Páqina 11 de 2' Edital nO 018/18 - Pregão nO 018/18 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
Estado de São Paulo 

17.4 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

17.5 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 
devendo anulá-Ia por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a 
obrigação de indenizar (artigo 49 da Lei Federal nO 8.666/93). 

17.6 A licitante deverá ter pleno conhecimento dos termos constantes deste 
Pregão, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 
impeditivo da correta formulação da proposta e da entrega do objeto licitado. 

17.7 A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável 
dos termos do presente edital, bem como na observância dos regulamentos 
administrativos e normas gerais aplicáveis. 

17.8 O edital do pregão será disponibilizado às empresas interessadas, 
gratuitamente, no prédio sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 
situada na Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - Centro 
Cívico, Mogi das Cruzes - SP, junto a Secretaria Geral Administrativa 
telefone (11) 4798-9582, no horário das 08hOO às 11h30 e das 13h30 às 
18hOO. 

17.9 Fica eleitor o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes - SP, para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com 
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

Mogi das Cruzes, ~o de 2018. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de compilação 
digital do acervo legal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, incluindo a 
cessão de software, conforme especificações abaixo indicadas. 

2. JUSTIFICATIVA: 

A presente contratação tem como objetivo promover maior acesso e transparência 
às normas jurídicas do Município de Mogi das Cruzes, atendendo à legislação 
vigente, especialmente a Lei Federal nO 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei 
de Acesso à Informação Pública. 

o objeto a ser contratado visa atender a Lei Complementar nO 95, de 26 de 
fevereiro de 1998, que dispõe sobre a redação, a alteração e a consolidação das 
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e 
estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Com 
a compilação do acervo, tanto a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes como os 
demais interessados poderão, com mais segurança, clareza e praticidade, 
pesquisar as normas municipais vigentes. 

3. DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

3.1 MIGRAÇÃO DE DADOS: 

a) A contratada deverá realizar a migração dos dados existentes para o 
software por ela cedido, sendo que as informações existentes na atual 
base de dados deverão ser indexadas na nova plataforma na forma 
requerida. 

b) A quantidade existente de normas registradas na atual base de dados 
até a presente data, para fins de conversão e migração é a seguinte: 

1) Leis Ordinárias: 7.324 
2) Leis Complementares: 139. 

c) A contratada deverá executar os serviços de migração dos dados 
existentes, utilizando os meios disponíveis na Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes, a qual fornecerá acesso ao banco de dados para a 
migração e/ou conversão dos dados antigos. 

3.2 PROCESSO DE CONVERSÃO E COMPILAÇÃO: 

a) A contratada deverá realizar a conversão e compilação da produção 
normativa, composta pelos seguintes diplomas legais: leis ordinárias, leis 
complementares, decretos legislativos, resoluções e emendas à lei 
orgânica do município, geradas após o início do contrato e não 
compreendida pelo processo de migração, através de cópias das 
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mesmas, fornecidas pela Câmara à Contratada, até o término da vigência 
do contrato, registrando-as no software cedido à Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes. 

b) A partir das cópias das normas fornecidas pela Câmara, a Contratada 
deverá realizar a conversão das mesmas em formato PDF, as quais 
deverão ser exibidas com fidelidade ao documento original, não devendo 
haver nenhuma mudança (exceto as que forem realizadas em 
consonância às normas, conforme alínea "c" abaixo) em seu formato, no 
tocante ao layout das páginas, fontes (formatação, tamanhos, 
proporções, negritos, itálicos, etc.), tabelas, gráficos, imagens e/ou fotos, 
tornando inquestionável a identidade entre o documento PDF gerado pela 
Contratada e o documento original. 

c) A partir das cópias das normas, fornecidas pela Câmara, a Contratada 
deverá realizar a transcrição e a formatação dos textos normativos, em 
formato HTML, seguindo os critérios estabelecidos pela Lei 
Complementar Federal nO 95, de 26 de fevereiro de 1998, regulamentada 
pelo Decreto Federal nO 4176, de 28 de março de 2002, disponibilizando 
ao final a visualização do PDF gerado e da imagem do documento 
original, conforme especificado no item 3.3.3.1, b. 

d) A Contratada se responsabilizará pela coleta de cópia dos documentos 
junto a Câmara Municipal, para digitalização, tratamento das imagens, 
digitação e formatação dos arquivos editáveis a partir da imagem. 

e) O serviço de compilação contemplará a execução pela Contratada de 
registro de novas normas jurídicas no MÓDULO PARA 
GERENCIAMENTO DO ACERVO LEGAL COMPILADO, componente do 
software cedido pela mesma. As normas, de acordo com sua 
classificação, deverão ser cadastradas com as seguintes informações 
mínimas: 

1) Número e ano; 
2) Tipo da norma; 
3) Data; 
4) Ementa; 
5) Classificação; 
6) Situação; 
7) Relacionamentos e remissões entre as normas; 
8) Texto digitado em formato PDF; 
9) Texto digitalizado em formato HTML; 
10) Vinculação aos atos da regulamentação (se houver). 

f) A classificação referida no item "5" da alínea "e" acima será realizada de 
acordo com critérios preestabelecidos pela contratante, especialmente no 
que se refere à lista de assuntos que será utilizada como parâmetro de 
categorização. 
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g) Os relacionamentos e remissões referidos no item "7" da alínea "e" 
consistem na apresentação de todas as alterações a que foram 
submetidas às normas em vigor, bem como, referência às normas com as 
quais se relacionam. 

h) A situação referida no item "6" da alínea "e" refere-se à vigência da 
norma, ficando definidos os seguintes parâmetros: 

• Declarada inconstitucional pelo T J; 
• Eficácia suspensa; 
• Eficácia suspensa de dispositivos; 
• Em vigor; 
• Em vigor (sub judice parcial); 
• Em vigor (vigência suspensa); 
• Em vigor 45 dias após a publicação; 
• Em vigor, com alterações posteriores; 
• Em vigor, com revogação parcial; 
• Em vigor, parte declarada inconstitucional; 
• Inexistente; 
• Revogação total. 

3.3 DA CESSÃO DE SOFTWARE: 

3.3.1 CARACTERISTICAS GERAIS: 

O software a ser cedido pela Contratada deverá possuir as seguintes 
características: 

a) Sistema de informação de interface WEB e compatível com todos 
OS navegadores: MS Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Google 
Chrome e suas respectivas versões superiores e dispositivos 
móveis existentes no mercado. 

b) Possuir atualização de versão on-line pela internet, diretamente 
pela Contratada. 

c) Alocação do software e banco de dados sob responsabilidade da 
Contratada com as especificações mínimas, afim de garantir 
velocidade e segurança na manutenção e consulta dos 
documentos. 

d) Dispor de suporte técnico por telefone, conexão remota (VNC ou 
TeamViewer), deslocamento dos técnicos da contratada ao local 
da prestação dos serviços, portal de conversão eletrônica; 

e) Gravação de cópia de segurança (backup) de forma automática 
com frequência diária e armazenado por, no mínimo, 15 (quinze) 
dias; sendo seu conteúdo de propriedade da Contratada e 
fornecida sempre que solicitado pela Contratante. 
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f) O software deverá dispor de Manual de Ajuda on-line para 
usuários do sistema. 

g) O sistema deverá dispor de ferramenta para consulta de 
estatística da página contendo, no mínimo, número de visitantes 
diários e totais por período. 

3.3.2 DAS CUSTOMIZAÇÕES: 

O software a ser cedido pela Contratada poderá ser objeto de 
customizações necessárias, mediante as seguintes condições: 

a) Oriundas de erros de programas, os quais impedem o perfeito 
funcionamento dos sistemas. 

b) Sempre que houver alteração de legislação que possam refletir na 
boa forma de execução do contrato com a empresa Contratada, 
deverá ser customizado sem qualquer ônus para a Administração. 

3.3.3 DA DESCRiÇÃO DO MÓDULO: 

3.3.3.1 MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO LEGAL 
COMPILADO: 

a) O software deverá possuir ambiente (site) que permita 
consultar as leis municipais compiladas no site da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, por meio de 
palavra-chave, numeração da lei, tipo, autor ou período 
(data inicial e data final). 

b) O software deverá disponibilizar as normas do acervo 
legislativo de duas maneiras: No formato Html e no 
formato PDF, devendo este seguir os moldes da 
legislação disponibilizada no site do Planalto. 

c) O software deverá permitir ao usuário quando acessar 
uma norma municipal online, o acesso aos links de 
normas relacionadas ou remissões. 

d) O software deverá seguir o design do sistema, seguir às 
cores, fontes e estilos que estão no site da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes. 

e) O sistema deverá dispor de painel de controle que 
permita a inserção, remoção e alteração do conteúdo 
normativo por usuários previamente cadastrados. Este 
módulo será atualizado pela Contratada durante o 
processo de compilação. 
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4. FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

A fiscalização da execução do objeto ficará a cargo da Secretaria Legislativa da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, que deverá acompanhar a execução do 
objeto e dirimir as dúvidas que surgirem em seu curso. 

5. PRAZOS E CONDiÇÕES PARA ENTREGA DO OBJETO LICITADO 

5.1 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições, 
especificações, prazos e características constantes do contrato. 

5.2 A Contratada deverá disponibilizar suporte presencial na sede da Câmara 
Municipal durante todo o processo de levantamento para migração, bem 
como, nos processos de conversão, compilação, customização, implantação 
e outras tarefas que acharem necessárias. 

5.3 A Contratada deverá realizar os trabalhos nos prazos estabelecidos, 
contados após a solicitação feita pelo setor responsável, sob pena de ser 
lhe imposta multa de mora na entrega dos serviços e até rescisão contratual. 

5.4 A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes poderá se recusar a receber os 
serviços licitados, caso estes estejam em desacordo com a proposta 
oferecida, circunstância que caracterizará a mora do adjudicatário. 

5.5 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes poderá: 

a) Se referentes à especificação, rejeitá-Io no todo ou em parte rescindindo 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

b) Se referentes à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis. 

c) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-Ia em 
conformidade com a indicação da Câmara Municipal, no prazo máximo 
de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado. 

6. DISPOSiÇÕES FINAIS: 

6.1 A Contratada deverá atender aos chamados da Câmara Municipal, seja para 
dirimir dúvidas ou para qualquer outro assunto de ordem funcional, no prazo 
máximo de 24 horas, sendo o chamado registrado através de fax, e-mail ou 
correspondência. 

6.2 Caberá à Câmara Municipal a determinação dos procedimentos necessários 
à fiscalização da prestação dos serviços. 
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6.3 Após a avaliação, em havendo apontamento de problemas, a Contratada 
deverá indicar as providências que irá adotar para saná-Ias. 

6.4 Por se tratar de serviços contínuos, ao término da vigência contratual ou de 
suas eventuais prorrogações, conforme o caso, a empresa Contratada fica 
obrigada a possibilitar e facilitar a transmissão e conversão de dados 
constantes dos Sistemas por ela fornecido ao próximo fornecedor que vier a 
executar os serviços, dentro dos formatos legais e exigíveis. 
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ANEXO 11- MODELO DE CARTA PROPOSTA 

+ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

À CPL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

Ref.: PROCESSO LlCITATÓRIO N° 018/18 - PREGÃO N° 018/18 

Razão Social da empresa: _ 
CNPJN° _ 

Endereço completo: _ 
Telefone/Fax: (_) E-mail: _ 

Prezados Senhores: 

Apresentamos nossa proposta comercial para prestação de serviços de compilação 

digital do acervo legal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, incluindo a 

cessão de software, pelo período de 12 (doze) meses, conforme exigências 
estabelecidas no Edital do Pregão nO 018/18 e seus anexos: 

Valor Mensal da Proposta: R$ xxxxx.xx (xxxxxxxxxxxxxxx) 

o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados do julgamento das 
propostas. 

Declaramos que: 

• No preço ofertado nesta proposta estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para a perfeita e satisfatória prestação dos serviços objetivados neste 
edital. 

Atenciosamente, 

Nome do signatário, função na empresa, assinatura, RG e CPF 
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-+ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO 111 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(nome da empresa) 

................................................................. , inscrita no CNPJ/MF nO , 
declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no Inciso VII do artigo 4° da Lei 
Federal nO 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação referentes à licitação em epígrafe, conforme documentos constantes do 
envelope de habilitação, nada havendo o que a desabone para participar do presente 

certame licitatório . 

................................... , em de de2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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+ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(nome da empresa) 

inscrita no CNPJ/MF 

n? , declara, sob as penas da Lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 

da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores . 

................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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~ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

(nome da empresa) 
inscrita no CNPJ/MF 

nO , declara, sob as penas da Lei, que não sofre ação que 

comprometa a sua estabilidade econômico-financeira, de que goza de situação regular 

relativa aos encargos tributários federais, estaduais e municipais, trabalhistas e 
previdenciários . 

................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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0+ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 
7° DA CONSTITUÇÃO FEDERAL 

(nome da empresa) 

inscrita no CNPJ/MF 
nO , declara, sob as penas da Lei, que não emprega menores de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega 
menores de dezesseis anos em qualquer tipo de trabalho, em atendimento ao disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

.................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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-+ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(nome da empresa) 
.................................................................. , inscrita no CNPJ/MF 

n° , declara, sob as penas da Lei, que é microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II 
e §§ 1 ° e 2°, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4° e 
seguintes todos do artigo 3° da Lei Complementar nO 123, de 14 de dezembro de 
2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer os 

direitos previstos nos artigos 42, 43 e 44 da referida Lei. 

.................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO XXl2018, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOGI DAS CRUZES E A EMPRESA 
XXXXXXXXXX. 

Pelo presente instrumento firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOGI DAS CRUZES, Poder Legislativo Municipal, sediada na Avenida Vereador 
Narciso Vague Guimarães, 381 - Centro Cívico, em Mogi das Cruzes - SP, inscrita no 
CNPJ sob na 46.003.380/0001-19, neste ato representada por seu Presidente, 
Vereador xxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, portador da CIRG na xxxxxxxxxx e 
CPF na xxxxxxxxxx, a seguir denominada simplesmente de CONTRATANTE, e de 
outro lado a empresa xxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob na 
xxxxxxxxxx, neste ato representada por xxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, 
portador(a) da CIRG n° xxxxxxxxxx e do CPF na xxxxxxxxxx, residente e domiciliado 
na xxxxxxxxxx, a seguir denominada simplesmente de CONTRATADA, vinculados aos 
termos do Processo Licitatório na 018/18, O qual adjudicou o objeto da Pregão na 
018/18, conforme decisão da Presidência da Câmara Municipal exarada nas fls. 
XX, celebram entre si o presente contrato, regido pela Lei na 8.666/93 e suas 
posteriores alterações e pelas cláusulas a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE 
CESSÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DE 
SOFTWARE DE CONTROLE INTEGRADO DE ATOS NORMATIVOS, 
conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência, que faz parte 
integrante deste instrumento. 

1.2 Considera-se parte integrante deste contrato os seguintes documentos: 

a) Pregão na 018/18 e seus anexos. 

b) Proposta apresentada em xx de xxxxx de 2018 pela CONTRATADA. 

2. DO VALOR, PAGAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 

2.2 A Tesouraria da CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância 
mensal de R$ X.XXX,XX (XXXXXXXXXXX) em contra prestação dos 
serviços realizados no período, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contado 
da apresentação da fatura/nota fiscal relativa ao mês contratual vencido e 
após a conferência e aprovação da Fiscalização. 

2.3 As despesas decorrentes da execução dos serviços deste Contrato correrão 
por conta das dotação atribuída à CONTRATANTE, codificada sob na 
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01.031.0012.2001.3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. 

2.4 Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ XXXXX,XX 
(XXXXXXXXXXXXXXX), para fins de alçada financeira. 

3 DO REAJUSTE 

O preço do contrato poderá ser reajustado através de processo administrativo 
regular de iniciativa da CONTRATATA, depois de transcorrido o período de 12 
(doze) meses, tomando-se por base o início do contrato, observando-se as 
disposições legais vigentes à época, aplicando-se o IGP-M/FGV para o cálculo 
dos reajustes. 

4 DA VIGÊNCIA 

4.2 O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, com 
início na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do 
artigo 57 da Lei nO 8.666/93 e suas alterações. 

4.3 No interesse público e a pedido da CONTRATANTE a CONTRATADA 
obriga-se a manter a prestação dos serviços até 60 (sessenta) dias após a 
data da expiração do prazo contratual, situação que será formalizada em 
procedimento administrativo, respeitando-se o limite estabelecido no artigo 
57 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alterações. 

5 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

5.1 Obedecer às orientações fornecidas pelo servidor responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

5.2 Suportar todas as despesas diretas e indiretas necessárias ao cumprimento 
integral do objeto. 

5.3 Prestar suporte técnico para correção de falhas ou defeitos verificados no 
uso do software, observando as seguintes condições: 

a) Sendo detectado algum defeito no software, a CONTRATADA deverá 
iniciar a execução dos serviços de reparo no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas a partir da comunicação do fato. 

b) A CONTRATADA atenderá aos pedidos da CONTRATANTE no horário 
compreendido das 08hOO às 18hOO, de segunda-feira à sexta-feira, 
excetuando-se feriados. 

5.4 Responsabilizar-se por qualquer erro ou pela execução dos serviços em 
desacordo com o exigido neste Contrato, correndo por sua conta a 
recuperação e recomposição dos mesmos e consequentes pagamentos dos 
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danos e prejuízos que por si ou seus prepostos vier a causar à 
CONTRANTANTE e a terceiros, e pelo pagamento de indenizações, 
honorários de advogados, custas judiciais e outras despesas a que a 
CONTRATANTE ficar sujeita em consequência de ações movidas por ela ou 
terceiros prejudicados, até sentença final e sua execução. 

5.5 Substituir qualquer empregado seu ou preposto, cuja permanência no local 
dos trabalhos seja considerada inconveniente ou desaconselhável, a critério 
da fiscalização da CONTRATANTE. 

5.6 Recolher todos os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados, 
conforme definido na legislação tributária. 

5.7 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas na licitação que 
originou o presente contrato. 

5.8 Fornecer a CONTRATANTE, todos os arquivos editáveis do acervo, 
devidamente formatados e digitalizados, na forma como estiverem inseridos 
no link correspondente do site da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na 
ocasião do término do contrato, ou por solicitação expressa, atendendo o 
disposto no art. 111 parágrafo único da Lei Federal nO 8.666/93. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

6.1 Efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuado. 

6.2 Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato. 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços será exerci da pela Secretaria Geral Legislativa da 
CONTRATANTE, a qual competirá decidir sobre as dúvidas ou questões que 
surgirem no decorrer dos serviços, e que de tudo dará ciência à Presidência da 
Edilidade. 

8. DAS PENALIDADES 

8.1 Por qualquer infração que configure inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Administração poderá 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções previstas na Lei 8.666/93: 

a) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor do objeto da licitação; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de até dois anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 
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8.2 Os valores resultantes da aplicação de multas serão descontados de 
eventuais pagamentos devidos à CONTRATADA, ou cobrados 
judicialmente. 

8.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à 
CONTRATADA em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

9. DA RESCISÃO 

Fica reservado à CONTRATANTE o direito de rescisão administrativa do contrato, 
por razões devidamente justificadas, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações, em especial o constante no artigo 77 e seguintes do referido 
estatuto legal, no qual tem o presente contrato fundamento jurídico. 

10. DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes, excluindo-se qualquer outro, 
por mais privilegiado que possa existir, para dirimir as dúvidas e questões 
relativas ao presente Contrato. 

E por estarem às partes justas e combinadas, assinam ao presente 
Instrumento de Contrato, composto por 5 (cinco) laudas, em 3 (três) vias de igual teor 
e valor, na presença das testemunhas abaixo, para fins de direito. 

Mogi das Cruzes, em xx de xxxxx de 2018. 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1) _ 2) _ 
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