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ESTADO DE SANTA CATARINA  
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ORLEANS  

FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ORLEANS - FAMOR  
 

PROCESSO Nº 1/2018 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018  
 
A FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ORLEANS - FAMOR torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, constituídos pelo Decreto Municipal nº 4. 266 de 26 
de Abril de 2018, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, na SALA/SETOR DE 
LICITAÇÕES, situada na sede da Prefeitura Municipal, rua XV de Novembro, 282, Centro, Orleans, SC, onde 
será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL.  
 
O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, demais leis aplicáveis à espécie bem como 
pelas disposições fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
a) Os envelopes contendo a Proposta e Documentos para Habilitação, para o objeto da presente licitação 
deverão ser protocolados até o dia 11/05/2018 às 08h30min (com tolerância máxima de 5 (cinco) minutos), na 
Sala/Setor de Licitações, localizado na Prefeitura Municipal de Orleans, na rua XV de Novembro, 282, Centro, 
Orleans, SC. Não haverá atendimento aos sábados, domingos, dias santos e feriados.  
 
b) A abertura da presente licitação dar-se-á em Sessão Pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada no dia 
11/05/2018 às 09h00min, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, na Sala/Setor 
de Licitações, localizado na Prefeitura Municipal de Orleans, na Rua XV de Novembro, 282, Centro, Orleans, 
SC. 
 
c) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora 
aprazadas  para esta  licitação, ainda  que tenham  sido  despachadas,  endereçadas  e  ou  enviadas  por  
qualquer  meio,  anteriormente  à  data  do  Pregão. 
 
d) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a 
realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficara automaticamente prorrogada para o 
primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação, salvo que ocorra algum fato que 
impeça de assim ser procedido, o que será constado em Ata e devidamente justificado pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio. 
 
e) O procedimento licitatório é um procedimento previsto em lei. A sessão de abertura da licitação é um 
ato público e oficial, onde os participantes devem respeitar e cumprir as cláusulas previstas nesse edital. O 
não cumprimento de qualquer um destes requisitos acarretará na desclassificação ou inabilitação da 
participante ou no não credenciamento do representante. 
 

 
I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
 
A presente Licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
PÚBLICA, DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR EM AMBIENTE MULTIUSUÁRIO, PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E 
TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENÇÕES MENSAIS. 
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II - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
 
2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que satisfação as condições estabelecidas 
neste edital; 
 
2.2. É vedada à participação de pessoa jurídica em recuperação judicial ou extrajudicial; em regime de 
concordata ou falência; que tenha sido declarada inidônea por ato do Poder Público nas esferas 
municipais, estaduais e federais; que esteja com direito de participar de licitação suspenso no Município 
de Orleans, SC; ou ainda, empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servi 
dores ou dirigentes do órgão/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de 
Licitação. 
 
2.3. Toda Documentação de Credenciamento, Habilitação e Proposta de Preço deverá ser apresentada à 
época e local pertinente, rubricada e ordenada na forma deste Edital. 
 
2.4. Não será admitida a participação conjunta nesta licitação, de Empresas controladoras, controladas, 
coligadas ou subsidiárias entre si ou, ainda que, independentemente, nomeiem um mesmo representante. 
 
2.5. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor, e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação; 

 
2.6. Qualquer manifestação nesta licitação condiciona-se à apresentação, pelo preposto da licitante, de 
seu documento de identidade com foto e instrumento público de procuração ou instrumento particular, sem 
necessidade de reconhecimento de firma, mais o Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou 
Estatuto Social) em vigor. Em sendo proprietário ou sócio da empresa, deverá apresentar documento de 
identidade com foto e cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social); 

  

2.6.1. A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item anterior não desclassificará 
ou inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente de constar em ata, receber intimações, interpor 
recursos ou desistir de sua interposição; 

 
2.6.1.1. Se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser corrigido na Sessão Pública; 

 
2.7. Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles 
que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede 
da licitante; 
 
2.8. O preposto e/ou representante legal das licitantes, durante as fases de propostas e habilitação, 
poderá utilizar-se de telefone celular e/ou equipamentos eletrônicos, limitando-se a fazê-lo para uso 
restrito ao certame em tela, caso contrário, será convidado a retirar-se do recinto para não haver prejuízo 
aos trabalhos; 
 
2.9. Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir dúvidas ou discussões 
relacionadas ao processo que está sendo instaurado. 
 
                       

III - DO CREDENCIAMENTO 
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3.1. No local e data estipulado no preâmbulo deste edital, os representantes das empresas interessadas em 
participar do certame que pretendam ofertar lances, com poderes gerais de representação, deverão se 
apresentar junto ao Pregoeiro, devidamente munidos dos documentos que os credenciem a participar desta 
licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais, se for o caso, nos termos 
previstos pelo inciso IV, do artigo 11, do Decreto n.º 3.555/2000 e demais documentos relacionados a seguir: 
 
a) Tratando-se de Proprietário ou Sócio: 
- Documento de identidade de fé pública com fotografia; 
- Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, 
acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores. 
 
b) Tratando-se de Representante Legal: 
- Documento de identidade de fé pública com fotografia; 
- Instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração, com poderes para 
representar a empresa em licitações ou, especificamente, neste pregão e suas respectivas fases/etapas, 
inclusive formulação de lances em pregões, obrigatoriamente com firma reconhecida ou Carta de 
Credenciamento com firma reconhecida (conforme Anexo III). 
- Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, 
acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores. 
 
3.1.1. O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar Certidão 
Simplificada, atualizada, original ou cópia autenticada, expedida pela Junta Comercial para comprovação 
da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), na forma do artigo 8º da 
IN nº 103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC), cuja ausência não impedirá o 
credenciamento da licitante. 
 
3.1.2. Apresentar a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido 
pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – 
Anexo IV do Edital. A declaração deverá conter nome ou razão social e endereço completo, telefone, fac-
símile e-mail da licitante, bem como assinada por pessoa com poderes para tal; 
 
3.2. Os documentos exigidos nas letras “a” e “b” do item anterior poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Orleans, bem como por Pregoeiro ou membro da Equipe de 
Apoio, ou através da publicação em órgão da imprensa oficial; 
 
3.3. A licitante que não se fizer representar na Sessão Pública do pregão deverá entregar os documentos 
solicitados nos itens 3.1 em um terceiro envelope, no Setor de Licitações, juntamente com o Envelope da 
Proposta e o Envelope da Habilitação, contendo no anverso do mesmo: ENVELOPE Nº 03 – 
Documentos de Credenciamento.  
 
3.4. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões os representantes das proponentes que 
estiverem devidamente credenciados.  
 
3.5. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
 
3.5.1. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 
3.5.2. Quando da necessidade de realização de nova sessão pública, poderá a empresa credenciar novo 
representante legal, mesmo que não tenha se credenciado na Sessão Pública anterior deste Pregão 
(Princípio da Supremacia do Interesse Público, bem como Princípio da Economicidade e Princípio da 
Competitividade); 
 
3.5.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
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3.6. A não comprovação de que o interessado possui poderes específicos para representar a licitante no 
certame, bem como a não apresentação ou incorreção insanável de qualquer dos documentos exigidos, 
impossibilitará o credenciamento e implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva, 
consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata da Sessão Pública o ocorrido e, permanecendo 
tão somente no certame a sua proposta escrita; 
 
 

IV - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, a saber: de Proposta de Preços e de 
Habilitação.  
 
4.2. Os envelopes de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes fechados, e identificados com a razão social da licitante, o número e o título do 
conteúdo ("Proposta de Preços” ou "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir: 
 
 
I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 
 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ORLEANS - FAMOR  
PROCESSO Nº 1/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018 

LICITANTE:  
CNPJ:  
TELEFONE:  
EMAIL:  

 
II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ORLEANS - FAMOR  
PROCESSO Nº 1/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018 

LICITANTE:  
CNPJ:  
TELEFONE:  
EMAIL: 

 
4.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados no original, ou 
por cópia com autenticação procedida por tabelião ou por servidor designado pela Administração Municipal, 
ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis). 
 
4.3.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 
referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do 
Brasil. 
 
4.3.2. Quaisquer documentos, necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em 
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial 
do Brasil por tradutor juramentado. 
 
4.3.3. O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer os materiais e/ou serviços, objeto da presente 
licitação. 
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4.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em 
fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como 
forma de ilustração das propostas de preços.   
 
4.5. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (proposta de preços e habilitação), e obedecerá 
ao critério do MENOR PREÇO/POR GLOBAL. 
 

 
V - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 1) 

 
 
5.1. A proposta de preços deverá ser apresentada com base nas especificações do Anexo I, deste edital, 
devendo obrigatoriamente ser digitada ou impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa, em 
idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a razão social 
completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e/ou “fac-símile” e/ou endereço eletrônico, 
preferencialmente em papel timbrado, em uma única via com todas as suas folhas numeradas e 
rubricadas, devendo a última folha ser datada e assinada pelo representante da licitante devidamente 
identificado.  
 
5.2. A proposta poderá ser apresentada através do Sistema Betha Auto Cotação gravado em uma mídia 
eletrônica (pen drive ou CD) (opcional) no Envelope da Proposta juntamente com uma via impressa, de 
acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital e deverá obrigatoriamente conter: 
 
a) a identificação do objeto ofertado, observadas as especificações constantes do Anexo I do presente 
edital, informando as características, marca e quaisquer outros elementos referentes ao bem cotado, de 
forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar se as especificações no presente Pregão 
foram ou não atendidas; 
 
b) o preço unitário e total por lote, expresso em reais, com no máximo 2 (duas) casas decimais; 
 
c) o número do lote ofertado que deverá corresponder exatamente ao item e quantidade do Anexo I 
deste edital; 
 
d) o prazo de validade da proposta será de 60 dias, contados da data limite para apresentação das 
propostas neste Pregão; 
 
e) o prazo do contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que 
seja acordado entre as partes e de conformidade com o estabelecido nas Leis Nº. 8.666/93 e 8.883/94. 
 
5.3. Para os produtos em que é exigido pela legislação vigente prazo de validade, o mesmo deverá 
constar na embalagem. Não podendo ser inferior a 12 meses a contar da data de entrega; 
 
5.4. Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário.  
 
5.5. Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e 
encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do(s) objeto(s), bem como taxas, impostos, fretes, 
e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s) mesmo(s), sendo de responsabilidade da 
licitante o pagamento de eventuais indenizações ou verbas de natureza trabalhista, previdenciária, 
tributária e etc. 
 
5.6. Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa devidamente 
identificado. 
 
5.7. Na hipótese prevista no subitem 5.6, estando presente o representante legal na sala onde estão 
sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua legitimidade de representação 
por intermédio de procuração com poderes específicos inerentes ao presente Pregão, a falta da assinatura 
poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato. 
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5.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a 
todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 
contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
 
5.9. As propostas porventura sem data serão consideradas emitidas para o dia do vencimento desta licitação.      
 
5.10. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 
 
 

VI - DA SESSÃO PÚBLICA 

 
 

6.1. Na sessão pública do Pregão será lavrada ata da Sessão Pública circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas 
na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e as licitantes com 
intenção de recorrer, sendo os motivos registrados em ata; 

  
6.1.1. A ata da Sessão Pública circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio 
presente e por todos os prepostos das licitantes presentes, através dos interessados ou representantes 
devidamente credenciados; 

 
6.2. Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo excepcional 
assim caracterizado pelo Pregoeiro; 

 
6.2.1. Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o Pregoeiro determinará nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes; 

 
6.2.2. Será lavrada ata da Sessão Pública a ser assinada por todos os presentes relatando todos os atos e 
fatos ocorridos até o momento da suspensão da sessão pública, inclusive os motivos do adiamento; 

 
6.3. O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência 
administrativa para o bom andamento dos trabalhos. 
 
6.4. Somente será admitida a saída e retorno de representante da sala desde que devidamente motivado 
e autorizado pelo Pregoeiro. 
 
6.5. A saída de representante da Sessão Pública, sem autorização do Pregoeiro, subentende-se como 
abandono/desistência de participação do certame. 
 
 

VII - DA ABERTURA DA SESSÃO, RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS ENVELOPES. 
 
 
7.1. A Sessão terá início no local e data estipulados neste Edital, onde será realizado o credenciamento 
dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que possui poderes 
para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame 
e entrega dos demais documentos exigidos conforme Cláusula Terceira do presente Edital. 
   
7.2. Após a etapa de Credenciamento e verificação da apresentação da Declaração de Pleno Atendimento 
aos Requisitos de Habilitação, as propostas serão abertas e analisadas pelo Pregoeiro, auxiliado por sua 
Equipe de Apoio, quanto à sua aceitabilidade, conforme: 
a) Se o objeto ofertado é compatível com o objeto descrito no Edital e com as formalidades dele; 
b) Se o preço cotado na proposta escrita está excessivo de acordo com os preços praticados no mercado; 
c) Se o preço cotado na proposta escrita está inexequível de acordo com os preços praticados no 
mercado; 
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7.2.1. Será enfatizada a análise da letra “a” do item anterior (objeto e formalidades), sendo observadas as 
letras “b” e “c” quando flagrantes, ou seja, de fácil percepção; 

 
7.3. Será desclassificada a proposta da licitante que: 

 
7.3.1. Estiver expressa de forma omissa, incompleta ou incorreta, impedindo a identificação do lote 
licitado; 

 
7.3.2. Não atender às especificações mínimas dos produtos/serviços, exigidas neste Edital; 

 
7.3.3. Conflitarem com a legislação em vigor; 

 
7.4. Não serão consideradas para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no Edital; 

 
7.5. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e total, será considerado o preço unitário; e ocorrendo 
divergência entre o valor expresso por extenso e em algarismo, será considerado o valor expresso por 
extenso; 

 
7.6. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção de eventuais falhas ou 
omissões na própria sessão pública, principalmente àquelas formais; 

 
7.7. Na apreciação das propostas o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá solicitar 
informações complementares, amostras e/ou prospectos, a fim de obter maiores informações sobre o 
produto e/ou serviço ofertado, o que deverá ser providenciado no prazo estabelecido na ata da sessão 
pública, sob pena de desclassificação; 
 
7.7.1. No caso de não haver entrega da(s) amostra(s) e/ou prospecto(s), quando solicitada(s), ou ocorrer 
atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou haver entrega de amostra(s) para análise fora 
das especificações técnicas previstas no Anexo I deste Edital, a proposta da licitante será desclassificada, 
estando sujeita às penalidades e sanções previstas neste Edital e legislação vigente; 

 
7.8. Depois de verificada a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, o 
Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para 
cada um dos itens objeto da presente licitação, os respectivos valores ofertados e a marca; 

 
7.9. Participarão dos lances verbais e sucessivos por lote ofertado o autor da proposta de menor preço e 
os autores das propostas que apresentem valores até 10% superiores, relativamente, a de menor preço; 
 
7.10. Caso existam empates e diversas empresas dentro da faixa dos 10% (dez por cento), subitem 
anterior, serão classificadas todas estas para que os autores participem dos lances verbais; 

 
7.11. Caso não houver, no certame, pelo menos três propostas escritas de preços classificadas, conforme 
o subitem 6.12, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, classificará as melhores propostas em até 
o máximo de 03 (três), exceto quando houver empate nas propostas, caso em que serão todos esses 
convidados a participar da etapa de lances (até o 3º menor preço); 

 
7.12. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos 
credenciados das licitantes classificadas. Tais lances verbais deverão ser formulados de forma sucessiva, 
em valores distintos e decrescentes, de forma razoável, sendo que o valor do primeiro lance verbal deverá 
ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada; 

 
7.12.1. O Pregoeiro convidará os credenciados das licitantes a apresentarem, individualmente, lances 
verbais, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, prosseguindo sequencialmente, em 
ordem decrescente de valor; 

 
7.12.2. A oferta de lances deverá ser efetuada pelo valor total bruto para todos os licitantes; 
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7.12.3. Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances verbais 
apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio para determinação da ordem de oferta dos 
lances; 
 
7.12.4. Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal para o item em 
questão, a classificação dar-se-á de acordo com o resultado do sorteio; 
 
7.12.5. Caso não se realizem mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por lote, podendo registrar os menores preços de 
cada licitante classificado à etapa de lances, mesmo superiores ao menor preço final, devendo estes 
constarem em Ata da Sessão Pública para sanar eventuais problemas futuros e, se necessário for, a 
negociação; 

 
7.12.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão 
da licitante da(s) rodada(s) posterior (es) de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta 
registrada para classificação, no final da etapa competitiva; 

 
7.12.7. Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação; 
 
7.13. O encerramento da 1ª parte da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances: 

 
7.13.1. Caso o licitante que tenha proferido o lance mais bem classificado NÃO SEJA microempresa ou 
empresa de pequeno porte, serão consideradas com ele EMPATADAS, as propostas formuladas por 
microempresas e empresas de pequeno porte, cujos últimos lances sejam até 5% superiores ao melhor 
preço; 

 
7.13.2. Será oportunizado ao licitante mais bem classificado entre os empatados, observado o item 7.13.1, 
apresentar proposta inferior ao preço vencedor, situação que, uma vez concretizada, importará na 
adjudicação do objeto licitado em seu favor; 

 
7.13.3. Na hipótese do licitante mais bem classificado entre os empatados não apresentar proposta inferior 
ao preço vencedor da etapa de lances, serão convocados, se houverem, remanescentes dentre os 
empatados, respeitada a ordem classificatória, para exercitarem o mesmo direito; 

 
7.13.4. Caso não haja novas propostas pelos licitantes considerados empatados visando superar o preço 
originalmente ofertado pelo licitante vencedor da primeira etapa de lances, a este será adjudicado o objeto 
licitado; 

 
7.14. Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades e sanções constantes deste Edital e legislação vigente; 
 
7.15. É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante; 

 
7.16. O Pregoeiro poderá, a seu critério, estipular parâmetros ou percentuais sobre os quais os lances 
verbais devem ser reduzidos, bem como o tempo de oferecimento de lances; 

 
7.16.1. Durante etapa de lances, o pregoeiro poderá, a seu critério, alterar o decréscimo mínimo 
estipulado no item anterior. 

 
7.17. Declarada encerrada a etapa competitiva (todos os participantes declinarem da formulação de 
lances) e classificadas as propostas, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito; 

 
7.17.1. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá negociar com o autor da oferta de menor 
valor com vistas à redução de preços; 
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7.17.2. Se a oferta não for aceitável, mesmo após a tentativa de negociação, o Pregoeiro, auxiliado por 
sua Equipe de Apoio, examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital; 

 
7.18. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o credenciado para que seja obtido preço melhor; 

 
7.19. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO/POR GLOBAL, 
desde que atendida as exigências de habilitação e especificações constantes deste Edital. 
 
7.20. Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenada as propostas, imediatamente serão abertas pelo 
Pregoeiro o Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da(s) licitante(s) vencedora(s). 
 

 
VIII - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 2) 

 
 
8.1. O Envelope de Habilitação deverá conter os documentos abaixo elencados: 
 
8.2. Para habilitação de empresas cadastradas junto a FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE 
ORLEANS - FAMOR na presente Licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos: 
 
a) Certificado de Registro no Cadastro de 6 Fornecedores  da  Prefeitura de Orleans; 

 
a.1)  Para suprir a documentação vencida, relacionada no Certificado de Registro Cadastral – CRC, 
deverá(ão) ser entregue(s) o(s) documento(s) hábil(eis) em original; ou cópia autenticada por cartório; ou 
cópia autenticada pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio, na abertura do envelope nº 2 – 
documentos de habilitação, mediante a exibição dos originais; ou exemplar da publicação em órgão da 
imprensa oficial; ou cópia autenticada por servidor público municipal; 

 
8.3- Para habilitação de empresas NÃO cadastradas junto ao FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 
DE ORLEANS - FAMOR, será exigida a entrega dos seguintes documentos: 
      
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 sociedades por ações acompanhado de documentos  de eleição de 
seus administradores. (dispensado no caso de ser apresentado no credenciamento). 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 
exercício.          
d) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, (CNPJ). 
e) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União, Fazenda Federal (referente à Dívida Ativa da União 
e Débitos Previdenciários); Estadual e Municipal, da sede do licitante. 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRS; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT). 
h) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor ou pelos cartórios de registro 
de falência e concordata da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 
da pessoa física. (Qualificação econômico-financeira) 
 
 
8.4. Além dos documentos acima mencionados deverá ser entregue: 
 

a) Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição 
Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz) – modelo de uso 
facultativo – Anexo V do Edital. 
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b) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, modelo de uso facultativo conforme anexo VI. 
 
8.4.1 Para Qualificação Técnica Mínima; 

 
a) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito 
público, que comprove a prestação satisfatória de serviços compatíveis em características, quantidades e 
prazos com o objeto deste pregão.  
 
8.5. As microempresas e empresas de pequeno porte devidamente identificadas no credenciamento, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, inclusive quanto à comprovação da qualidade de empresa 
de pequeno porte ou microempresa. A eventual restrição poderá ser sanada após o julgamento das 
propostas de preços, como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 
123/06. 
 
8.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período a critério da Administração, para regularização dos documentos relativos à regularidade 
fiscal, conforme Lei Complementar nº 147/2014. 
 
8.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em decadência 
do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/1993, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato ou revogar a licitação. 
 
8.6. Os documentos de habilitação deverão estar válidos na data da sessão de abertura de envelopes, 
apresentados em original ou cópia autenticada em cartório competente ou publicação em órgão de 
imprensa oficial, ou, ainda, cópias com apresentação do original, que venham a ser autenticadas durante a 
sessão de abertura dos mesmos pelo Pregoeiro ou membros da equipe de apoio, ou, também, cópias 
obtidas na internet, desde que possam ter a sua autenticidade e veracidade confirmadas pelo mesmo 
meio. 
 
8.6.1. Para os documentos que não apresentarem prazo de validade ou validade indeterminada, quando 
for o caso, considerar-se-á 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão. 
 
8.6.2. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será responsável 
pela execução do contrato e faturamento, com o mesmo número do CNPJ e endereço. Serão aceitos 
documentos com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço diverso quando os mesmos tiverem 
validade para todas as filiais e matriz. 
 
8.7. O Licitante que entender estar desobrigado de apresentar qualquer documento de habilitação deverá 
demonstrar esta situação, juntando o respectivo comprovante. 
 
8.9. O pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, e, em conformidade com o inciso XIV do artigo 4º da 
Lei 10.520/02 inciso, bem como acórdão TCU 1758/2003, poderá efetuar o saneamento dos documentos 
de habilitação, quando for o caso. 
 
8.10. O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no setor de 
Licitação da Prefeitura de Orleans ou no site da Prefeitura no endereço eletrônico: www.orleans.sc.gov.br 
 
8.11. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras, 
permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, passando a fazer parte integrante do processo.  
 

 
IX - DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO  

 
 

http://www.orleans.sc.gov.br/
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9.1. O local para prestação dos serviços será na Sede da Famor, Rua Professora Otília Mendes Mazzuco, 
Nº 115,  bairro Rio Belo, Orleans/SC. 
 

9.2. - O prazo para conclusão dos serviços de implantação será de 30 (trinta) dias úteis, contados da 
emissão da ordem de serviço. 

 
 

X - DO PAGAMENTO 
 
10.1. A administração pública efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o recebimento e aceite do 
material/serviço com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, observado o 
cumprimento integral das disposições contidas neste edital; 

 
10.2. Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do calendário semanal 
ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário, imediatamente 
posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste período; 

 
10.3. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o produto, tais 
como: o NÚMERO DO ITEM desta licitação e a MARCA sob o qual o mesmo é comercializado. 
 
10.4. Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura os seguintes dados 
bancários para pagamento: número do banco, número da agência com dígito, número da conta corrente 
com dígito. 
 

 
XI - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

11.1 - Os serviços, objeto desta licitação, compreendem: Migração e implantação inicial de base de dados 
e tabelas: 

 

11.1.1 - Deverá compreender a conclusão da alimentação das bases de dados e tabelas para permitir a 
utilização plena de cada um dos módulos aplicativos, o trabalho operacional de levantamento dos dados 
cadastrais que for necessário à implantação efetiva do sistema é de responsabilidade da Famor, com o 
suporte da empresa provedora do sistema. 

 

11.1.2 - Considera-se necessária a migração efetiva dos dados com informações pertinentes a Famor; 

 

11.2 - A migração de informações da Famor, até a data de execução desta fase são de responsabilidade 
da empresa fornecedora dos softwares, cabendo a contratante a disponibilização dos backups em formato 
legível das atuais bases de dados, e a posterior conferência dos dados. 

 

11.3  - Os serviços de implantação deverão ser executados nos prazos abaixo (limite máximo), contados 
da expedição da ordem de serviço. 

 

11.4 - Ao final dos serviços de conversão, comissão especialmente designada pelo chefe do poder 
executivo fará teste visando á validação dos dados convertidos como condição essencial á liquidação e 
pagamento de tais serviços, sem prejuízo da aplicação de penalidades em caso de identificação futura de 
erros e incorreção. 

 

11.5 - O recebimento dos serviços, tratado no item anterior, se dará individualmente para cada base 
convertida, devendo ser obrigatoriamente ultimado com acompanhamento do secretário ou chefe do setor 
interessado, sendo que tais procedimentos deverão ser formais e instrumentalizados. 
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11.6 - Implantação (configuração e parametrização) - Para cada um dos sistemas/módulos licitados, 
quando couber, deverão ser cumpridas as atividades de: instalação, configuração e parametrização de 
tabela e cadastros; adequação de relatório e logotipos; estruturação dos níveis de acesso e habilitação 
dos usuários; adequação das formulas de cálculos, quando mais de uma formula de cálculos é aplicável 
simultaneamente. 

 

11.7 - Acompanhamento dos usuários no prédio sede da Famor, em tempo integral na fase de 
implantação do objeto. 

 

11.8 - Na implantação dos sistemas acima discriminados, deverão ser cumpridas, quando couber, as 
seguintes etapas: 

 

11.8.1 - Entrega, instalação e configuração dos sistemas licitados; 

 

11.8.2 - Customização dos sistemas; 

 

11.8.3 - Adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos; 

 

11.8.4 - Parametrização inicial de tabelas e cadastros; 

 

11.8.5 - Estruturação de acesso e habilitações dos usuários; 

 

11.8.6 - Adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo município. 

 

11.8.7 - Ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente; 

 

11.9 - O recebimento dos serviços de implantação se dará mediante aceite formal e individual dos 
sistemas licitados, devendo ser obrigatoriamente antecedido de procedimentos de validação pelo 
secretário ou chefe do setor onde o sistema foi implantado, sendo que estes deverão ser formais e 
instrumentalizados em observância às exigências técnicas do edital. 

 

11.10 - Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos trabalhos e 
que impliquem em modificações ou implementações nos planos cronogramas ou atividades pactuados, 
deverão ser previa e formalmente acordados e documentados entre as partes. 

 

11.11 - A empresa contratada responderá pelas perdas, reproduções indevidas e/ou adulterações que por 
ventura venham a ocorrer nas informações da contratante, quando estas estiveram sob sua 
responsabilidade. 

 

11.12 - A empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os dados e 
informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que venham a ter 
conhecimento de decorrência da execução das atividades previstas no contrato, respondendo contratual e 
legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término do contrato. 

 

11.13 - O prazo para conclusão dos serviços de implantação será de 30 (trinta) dias úteis, contados da 
emissão da ordem de serviço. 

 

11.14 - Treinamento e capacitação. 

 

11.14.1 - A empresa contratada deverá apresentar o plano de treinamento ao departamento de 
informática, com no mínimo 40 (quarenta) horas para cada setor, que deverá ser realizado dentro do prazo 
de implantação, compreendendo o uso das funções do sistema pertencentes a sua área de 
responsabilidade, conhecimento sobre as parametrizações a serem usadas, uso das rotinas de segurança, 
de back-up e restores, rotinas de simulação e de processamento. 
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11.14.2 - O treinamento para o nível técnico compreendido: suporte aos sistemas ofertados, nos aspectos 
relacionados ao gerador de relatórios e linguagem em que estes foram desenvolvidos, permitindo que a 
equipe técnica da entidade possa efetuar checklist de problemas ocorridos antes da abertura de chamado 
para suporte do proponente. 

 

11.14.3 - A contratante resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o treinamento 
contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente, caberá a 
contratada sem ônus para o contratante, ministrar o devido reforço. 

 

11.14.4 – O recebimento dos serviços de treinamento se dará mediante aceite formal individual dos 
sistemas licitados, devendo contemplar obrigatoriamente a ata dos treinamentos, assinadas pelos 
participantes, amostragem dos certificados emitidos e relatório de serviços emitido pela empresa 
contratada. 

 

11.15 - Suporte técnico - Serviços de suporte técnico operacional e atualização tecnológica: 

 

11.15.1 - Estão compreendidos nos serviços de suporte operacional (garantia de funcionamento e 
operabilidade nos softwares objeto da licitação) a resolução de dúvidas operacionais nos softwares aos 
usuários da Famor telefone convencional. 

 

11.15.2 - Esse tipo de serviço deve ser realizado para esclarecimento de dúvidas do(s) servidor (es), 
sempre acompanhada por responsável que estará no ambiente interno da Famor. 

 

11.15.3 - Quando se tratar de intervenção no sistema (alterações), para inclusão de novas ferramentas 
não previstas no conjunto original do softwares, via conexão remota, ou seja, através de programas como 
netmeeting, logmein, ultravnc e outros (demanda variável) dependerá de apresentação de orçamento 
específico, a ser apresentado caso a caso, atendendo solicitação da Famor. 

 

11.15.4 - A proponente deverá promover a contínua atualização legal dos software da Famor, na versão 
adquirida, e possíveis relases, de forma que o objeto deste edital atenda a legislação federal e estadual 
vigente, sem custo adicional para contratante. 

 

11.16 -  Dos serviços técnicos especializados (pagos por hora técnica) 

 

11.16.1 - Atendimento técnico via conexão remota e atendimento técnico local; 

 

11.16.2 - No que tange as intervenções técnicas locais, devem ser realizados no ambiente da Famor do 
município, somente quando constatado que a inconsistência/erro exige tal disposição, devendo 
primeiramente observar a proponente via conexão remota (via netmeeting, logmein, ultravnc e outros) a 
possibilidade de sua resolução, sem custo adicional para a contratante. 

11.16.3  - Constatando a proponente ser necessário o atendimento local, deve primeiramente enviar 
orçamento a contratante para ser aprovado, da mesma forma com trabalho via conexão remota, antes da 
realização do atendimento. 

 

11.16.4 - Os referidos serviços serão pagos por hora técnica solicitada e autorizada, estando inclusos os 
serviços de capacitação e treinamento, pós implantação, operação do sistema e outros que exijam 
profundo conhecimento sobre os aplicativos. 

 

11.16.5 - Erros, inconformidades causados pelos usuários dos softwares da Famor do município, ou por 
fatores alheios aos aplicativos (vírus e afins) serão pagos por hora técnica autorizada e efetiva. 

 

11.17 - Serviços de capacitação e treinamento (pós-implantação); 
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11.17.1 - Havendo necessidade, decorrente de novas releases dos software e rodízios de pessoal, a 
administração convocará a proponente para efetivação de programa de treinamento de usuários, estes 
treinamentos serão realizados em ambiente a ser fornecidos pelo município, e serão pagos por hora 
técnica autorizada e efetivada. 

 

11.18 - Customização de software; 

 

11.18.1 - Entende-se por customização os serviços de pesquisa, análise, desenvolvimento, avaliação de 
qualidade e homologação de software, por solicitação da contratante, a ser orçada e paga por hora 
técnica. nestes serviços estão compreendidos, dentre outros a implementação de novas telas, relatórios e 
outras especialidades não abrangidas nas descrições obrigatórias mínimas dos programas/módulos 
constantes deste termo de referência. 

 

11.19 - A contratada deverá disponibilizar uma ferramenta eletrônica de registro de solicitação de 
serviços, configurável para os níveis mínimos de serviços exigidos pelo contratante. 

 

11.20 - Suporte técnico será remoto, mediante registro de chamados em sistema próprio do contratante 
bem como presencial nas dependências da Famor, quando o suporte remoto não tenha resolvido o 
problema relatado. 

 

11.21 - O recebimento dos serviços de suporte técnico in loco se dará mediante liquidação, pelo setor 
competente, dos serviços indicados em documento próprio da proponente, que pormenorizadamente 
relate os serviços prestados e o tempo despendido para tanto. 

 

11.22 - Os procedimentos para a realização e atendimento dos chamados bem como os prazos máximos 
e os meios tecnológicos deverão ser: 

 

11.22.1 - Chamados via telefone: permite aos usuários da contratante abertura de chamados via telefone. 
tais chamados são recebidos por uma central de atendimento ao cliente que realiza a avaliação prévia dos 
mesmos, identificado o cliente, problema, nível de prioridade e especialidade, data e hora da solicitação. 
sendo que o cliente/usuário que está solicitando o chamado recebe por telefone/fax, ou correio eletrônico 
a confirmação da solicitação com a identificação do mesmo (número do chamado, o cliente, problema, 
nível de prioridade e especialidade, data e hora da solicitação). após este procedimento, estes chamados 
são encaminhados aos técnicos especialistas de acordo com a especialidade identificada na solicitação. O 
contato telefônico deverá ser priorizado entre o solicitante da prefeitura e o técnico da empresa contratada. 

 

11.22.2 - Chamados via ferramenta eletrônica de registro de solicitações de serviços permitindo aos 
usuários da contratante abertura de chamados. As solicitações de atendimento serão recebidas pela 
contratada, identificada a natureza do problema e encaminhada aos seus respectivos especialistas, que 
irão proceder o atendimento e registro dos procedimentos efetuados. Nos casos que houver a 
necessidade de intervenção dos técnicos para a realização de procedimentos nos aplicativos instalados e 
implantados na contratante, tais serviços sempre que possível poderão ser realizados remotamente 
acessando o sistema da contrante. Dependendo das circunstância e nível de prioridade o atendimento ao 
chamado deverá ser realizado in loco na sede da contratante. 

 

11.23 - A contratada deverá estar apta a acessar remotamente os sistemas contratados, de forma a 
poder verificar condições de erros que não possam ser reproduzidas em seu ambiente interno. 

 

11.23.1 - Os atendimentos locais, bem como customizações que gerarem custos deverão ser aceitos pela 
secretaria gestora do contrato, para validar o pagamento dos mesmos. todas as alterações no sistema, 
novas versões e ou manutenções deverão ser instaladas com a autorização da secretaria gestora do 
contrato. 
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11.23.2 - O treinamento de reforço para novos usuários poderá ocorrer na sede da entidade ou via web, 
para a operação ou utilização dos sistemas em função de substituição de pessoal, tendo em vista 
demissões, mudanças de cargos, etc. 

 

11.23.3 - Quando solicitado a contratada formalizará orçamento para prévia aprovação por parte da 
contratante. O recebimento dos serviços de treinamento ocorrerá mediante apresentação de documento 
próprio da contratada, que pormenorizadamente relate os serviços prestados e o tempo despendido para 
cada serviço e após liquidação no departamento competente. 

 

11.24 - Manutenção do sistema gestão pública consiste no desenvolvimento de atividades de manutenção, 
de ajustes e de evoluções tecnológicas do sistema de gestão, conforme indicados a seguir: 

 

11.24.1 - Manutenção preventivas de corretivas do sistema, fornecimento e instalação de versões 
atualizadas ou das evoluções tecnológicas do sistema de gestão pública; 

 

11.24.2 - Atualização de versão de todos os softwares, quando necessário, para o aprimoramento dos 
mesmos e para atendimento de novas normas/ leis nas esferas federais, estaduais e municipais; 

 

11.24.3 - Monitoramento da integridade dos bancos de dados; 

 

11.24.4 - Orientação sobre uso, configuração e instalação dos softwares ofertados; 

 

11.24.5 - Interpretações da documentação dos softwares fornecidos; 

 

11.24.6 - Orientações para identificar a causa de falha ou defeito de software e solução deste; 

 

11.24.7 - Apoio para execução de procedimentos de atualização para novas versões dos softwares 
instalados; 

 

11.24.8 - Manutenção e suporte técnico com custo adicional para a contratante; 

 

11.25 - Customizações adicionais: consiste nas adequações do software para atendimento de melhorias 
que venham a ser solicitados pela administração pública da Famor (inclusão de novas funções, relatórios 
ou consultas), contemplando funcionalidades não exigidas nos requisitos técnicos deste edital; 

 

11.25.1 - Serviços de suporte técnico presencial; 

 

11.25.2 - Serviços de conversão e recuperação de dados. 

 

11.26 - A contratada deverá executar os serviços contínuos de manutenção legal e corretiva dos sistemas 
contratados, durante a execução do contrato assim definidos: 

 

11.26.1 - Manutenção corretiva: aquela decorrente de problemas de funcionalidade detectados pelo 
usuário, ou seja, funcionamento em desacordo com o que foi especificado relativo a telas, regras de 
negócio, relatórios e integração, com prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para conclusão. 

 

11.26.2 - Manutenção legal: em caso de mudança na legislação e banco de dados, entre outros, será 
elaborada uma programação para atendimento ás mudanças ocorridas, sem prejuízo á operação do 
sistema, durante a vigência contratual. 

 

11.27 - Processo de avaliação de conformidade: 

 

11.27.1 - Declarada a empresa vencedora, e antes da adjudicação do objeto da presente licitação, poderá 
a Famor convocar a empresa vencedora para realizar a demonstração técnica dos sistemas ofertados. 
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11.27.2 - No prazo de até 10(dez) dias após a convocação pela Famor, o sistema ofertado pela 
proponente vencedora será objeto de avaliação de conformidade, ocasião em que a empresa deverá 
comprovar que sua oferta (sistema) atende a todos os requisitos técnicos relacionados no presente edital, 
sob pena de desclassificação. 

 

11.28  - Todos os requisitos técnicos relacionados no projeto básico são de atendimento obrigatório, sendo 
desclassificados a proposta que deixar de atender a qualquer dos requisitos especificados, todos 
considerados necessário ao bom funcionamento. 

 

11.29 - A avaliação de conformidade será realizada por servidores usuários dos sistemas, a serem 
designados pela Famor, e deverá ser realizada nas dependências da mesma, em ambiente destinado para 
este fim. 

 

11.30 - Os equipamentos utilizados para a demonstração durante o teste de conformidade deverão ser 
providenciados pela própria licitante declarada vencedora, incluindo, entre outros, computador, projetos de 
mídia, conexão á internet compatível (tecnologia 3g ou outros), a fim de ser evitar contestações quanto a 
qualidade de tais recursos por parte da licitante vencedora. 

 

11.31 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital e consequente aprovação em 
processo de avaliação de conformidade, será adjudicado o objeto à licitante e a mesma será convocada 
para assinatura do contrato. 

 

 
XII - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 
12.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital apontando as falhas ou irregularidades que o 
viciou, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 

 
12.2. A ausência de resposta da Administração à impugnação apresentada, não impedirá a licitante de 
participar da abertura desta licitação, sendo esta respondida, posteriormente, na hipótese da impugnação 
não prejudicar as propostas; 

 
12.3. Até o 2º (segundo) dia útil, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos ao ato convocatório; 
 
12.4. As impugnações ao Edital deverão ser protocoladas junto ao Protocolo Central da Prefeitura de 
Orleans, localizado à Rua XV de Novembro, n. 282, Centro, Município de Orleans, SC, CEP 88.870-000, 
devendo ser instruída com os documentos hábeis a comprovar que o signatário detém os poderes legais 
de representação para tanto, bem como obedecer ao prazo legal para interposição, sob pena de não 
conhecimento da impugnação. 

 
12.5. As dúvidas encaminhadas eletronicamente deverão ser endereçadas exclusivamente para o 
endereço: licitacao@orleans.sc.gov.br, devendo constar a identificação da empresa e/ou cidadão 
solicitante; 
 
12.6. A perfeita compreensão do edital se dá somente mediante leitura atenta do conteúdo de todas as 
suas páginas, pois os dispositivos nela contido se complementam a fim de definirem as regras do certame. 
Portanto, recomenda-se aos interessados em participar da presente licitação, antes de oferecer qualquer 
pedido de esclarecimento, efetuar uma leitura completa do edital e procurar esclarecer suas dúvidas em 
um único documento, se for possível, evitando transtornos ao certame; 
 
12.7. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame, observando-se os prazos, no caso de alteração do teor das propostas técnicas e de preços; 
 

mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br
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12.8. Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro deverá manifestar 
imediata e motivadamente tal intenção, com o devido registro em ata, sendo-lhe concedido o prazo de 03 
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhe assegurada vista dos autos; 
12.9. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante; 
 
12.10. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 

 
12.11. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 

 
12.12. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 

 
12.13. O recurso deverá ser interposto mediante petição digitalizada ou impressa através de 
processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal ou 
preposto da recorrente; 

 
12.14. O recurso deverá ser protocolado, preferencialmente, junto ao Protocolo Central da Prefeitura de 
Orleans, localizado à Rua XV de Novembro, n. 282, Centro, Município de Orleans, SC, CEP 88.870-000, 
devendo ser instruída com os documentos hábeis a comprovar que o signatário detém os poderes legais 
de representação para tanto, bem como obedecer ao prazo legal, sob pena de não conhecimento. 
 
12.14.1. À parte que interpuser recurso por meio de fax símile, e-mail ou outro meio, deverá providenciar a 
juntada da via original nos respectivos autos, no prazo de máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 
do não conhecimento deste; 
 
12.15. O recurso será recebido pelo Pregoeiro e será processado conforme determina a Lei 10.520/02; 

 
12.16. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
vencedora; 

 
12.17. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de 
Licitação; 

 
12.18. A ocorrência de recursos de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento de 
execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
aplicar a pena estabelecida em lei. 
 
 

XIII - DA HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1. Em não sendo interposto recurso ou se interposto não for provido, caberá ao Pregoeiro adjudicar o 
objeto ao licitante vencedor e encaminhar o processo à autoridade competente para a sua homologação. 
 
 

XIV - DO CONTRATO 

 
14.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o 
contrato no prazo de 3 (três) dias.  
 
 

XV - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

 
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93 e alterações subsequentes. 
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15.2. A rescisão do contrato poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, aplicando-se as sanções previstas na legislação de regência. 
 

XVI - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 
16.1. Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, na forma 
estabelecida no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
 

XVII - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
17.1. Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da contratante, que 
resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, 
serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 
 
17.2. São de responsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra 
ela ajuizadas, relacionadas ao à execução do contrato. 
 
17.3. A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à contratante 
qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado. 
 
 

XVIII - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
18.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
18.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário até 25% do valor 
atualizado do contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de indenização. 
 

 
XIX - DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS 

 
19.1. A fiscalização, aceitação e rejeição dos produtos adquiridos, pelo órgão contratante, atenderão ao 
que se encontra definido no edital e seus anexos. 
 
 

XX - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
20.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias:  
 

 
2/2018 – 3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0068 -  MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

XXI - DAS SANÇÕES 

 
 
21.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas 
estarão sujeitas as sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993.  
 
I – Advertência; 
 
II – Multa: 
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a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço, calculado sobre o valor 
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa da 
contratada, calculado sobre a parte inadimplente ; 
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 
 
III – Suspensão: 
 
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por 
até 5 anos quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta: 
a) não celebrar o contrato; 
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude fiscal; 
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o 
pagamento. 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas 
graves apuradas através de processo administrativo. 
 
21.2. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, graduando-as e 
podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou contratada, nos termos do que 
dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
21.3. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 
 
21.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 
XXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
22.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser 
dirigidas por escrito a Prefeitura de Orleans/ Setor de Licitações, mediante requerimento, com 
antecedência de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para recebimento dos envelopes. 
 
22.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
22.3. A Prefeitura de Orleans poderá revogar o presente Pregão por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 
22.4. O presente edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Prefeitura de Orleans, antes de aberta 
a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o 
que estabelece o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como adiar ou 
prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas e Documentos de Habilitação. 
 
22.5. Cópia deste Edital e seus Anexos poderão ser obtidas pelos interessados, que devem solicitar pelo 
e-mail licitacao@orleans.sc.gov.br . 
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22.6. A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Pregão, senão 
aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel. 
 
22.7. A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas neste edital 
e em seus anexos, operando os efeitos da preclusão quanto a eventuais recursos e/ou impugnações 
sobre o presente instrumento convocatório. 
 
22.8. Fica eleito o Foro da Comarca da Orleans, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que possa vir a ser, para dirimir as controvérsias judiciais decorrentes deste certame. 
 
22.9. O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Rua XV de 
Novembro, nº 282, Centro, nos dias úteis, da Segunda à Sexta, das 08h00min às 12h00min e das 
13h30min às 17h30min  
 
 
horas, pelo fone (48) 3886.0100, (48) 3886-0131, (48) 3886-0109 pelo email: licitacao@orleans.sc.gov.br 
ou pelo site www.orleans.sc.gov.br. 
 
 
 
Orleans - SC, 26 de Abril de 2018. 
 

 

 
JUNIOR CESAR ZOMER 

SUPERINTENDENTE DA FAMOR 

 

mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br
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ANEXO I 
 

PROCESSO N° 1/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018 

 
Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas do(s) Item(s) 

 
Item: 1 
Quantidade: 12 
Unidade: Serviço 
Descrição: Contabilidade Pública 
Preço Unitário Máximo: R$ 458,94 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos) 
Total Previsto: R$ 5.507,28 (cinco mil quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos ) 
 
Item: 2 
Quantidade: 12 
Unidade: Serviço 
Descrição: Compras e Licitações 
Preço Unitário Máximo: R$ 206,00 (duzentos e seis reais) 
Total Previsto: R$ 2.472,00 (dois mil quatrocentos e setenta e dois reais) 
 
Item: 3 
Quantidade: 12 
Unidade: Serviço 
Descrição: Folha de Pagamento 
Preço Unitário Máximo: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) 
Total Previsto: R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) 
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Item: 4 
Quantidade: 12 
Unidade: Serviço 
Descrição: Recursos Humanos  
Preço Unitário Máximo: R$ 394,60 (trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) 
Total Previsto: R$ 4.735,20 (quatro mil setecentos e trinta  e cinco reais e vinte centavos) 
 
Item: 5 
Quantidade: 12 
Unidade: Serviço 
Descrição: Portal Transparência 
Preço Unitário Máximo: R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) 
Total Previsto: R$ 1.812,00 (quatro mil setecentos e trinta  e cinco reais e vinte centavos) 
 
Item: 6 
Quantidade: 1 
Unidade: Serviço 
Descrição: Serviços de Migração, Implantação e Treinamento para os usuários, com horas de serviços técnicos, após implantação dos 
aplicativos, quando solicitados. 
Preço Unitário Máximo: R$ 10.438,00 (dez mil quatrocentos e trinta e oito reais) 
Total Previsto: R$ 10.438,00 (dez mil quatrocentos e trinta e oito reais) 
 
Item: 7 
Quantidade: 560 
Unidade: Kilometro 
Descrição: Deslocamento nos serviços de suporte, quando exigida a presença in loco. 
Preço Unitário Máximo: R$ 1,08 (um real e oito centavos) 
Total Previsto: R$ 604,80 (seiscentos e quatro reais e oitenta centavos) 
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Item: 8 
Quantidade: 7 
Unidade: Diária 
Descrição: Estada e Alimentação nos serviços de suporte, quando exigida a presença do técnico in loco. 
Preço Unitário Máximo: R$ 205,60 (duzentos e cinco reais e sessenta centavos) 
Total Previsto: R$ 1.439,20 (um mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos) 
 

 

 

 

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 31.328,48 (trinta e um mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) 
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ANEXO II 
 

PROCESSO N° 1/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018 

 
“Modelo de Proposta de Preços” 

 

 

 

 
À  
FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ORLEANS - FAMOR 

 
 

Item 
 

Qtde 
 
 Unid. 

 

   
        Descrição do Produto 

 
Marca 

 
Vlr.Unit. 

 
Vlr. Total 

       
       
 
 
Dados da Licitante 

 
Razão Social/Nome: 
Endereço: 
Município: 
Estado: 
CEP: 
CNPJ/CPF/MF: 
Fone: ( )  
Fac-simile: ( ) 
E-Mail:  
Banco: 
Agência: 
Conta: 
Representante: 
Local e data:  
Assinatura/Carimbo 

Validade da Proposta 
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ANEXO III 

PROCESSO N° 1/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018 

 
“Modelo de Carta de Credenciamento” 

 
 
À 

FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ORLEANS – FAMOR 
 
PROCESSO N° 1/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018 

 
OBJETO: 
 
  

A ____________________________________________________(nome do licitante), por seu 
representante legal, inscrita no CNPJ sob nº ____________________________________, com sede na 
_____________________________________, na cidade de _________________________, credencia 
como seu representante o Sr. _______________________________________________(nome e 
qualificação), CPF N°__________________________ e CI N°____________________________ para em 
seu nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular propostas 
verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão pública de julgamento, nos 
termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  
 
________________________________, em ____ de _____________________ 2018. 
 
 
 
 
 
  _____________________________________________ 

NOME E ASSINATURA (COM FIRMA RECONHECIDA) 
REPRESENTANTE LEGAL DO CREDENCIANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

 
PROCESSO N° 1/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018 

 
“Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação” 

 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Empresa:________________________________________________________________________, inscrito 
no CGC/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 na letra “f” do item 3.1.1 do Edital de Pregão Presencial Nº 1/2018, que 
Atende Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 
 
 
 
___________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO V 

 

PROCESSO N° 1/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018 

 

“Modelo de Declaração de que a licitante cumpre o disposto  

no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal” 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o 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 art. 27 da Lei no 8.666, 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 ( ). 

 

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

 

Local e data, ................... 

 

 

 

NOME E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO N° 1/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018 

 

AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N XXXXX 
 

 
 

 
"  M      O      D      E      L      O  " 

 
   

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                
ENDEREÇO 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 
                        Para fins  de participação no Edital  de Pregão Presencial Nº XXXX, 

declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea 

e nem está suspensa em nenhum órgão público,  Federal,  Estadual ou Municipal,  nos 

termos do Artigo 32 - Parágrafo 2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 

9.648/98 

 

 
                        Por ser expressão da verdade,  firmamos a presente declaração. 
 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 20__  . 
  
 
 
 
 
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  

representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO VII 
PROCESSO N° 1/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018 

 
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. Num contrato. 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO A FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 
DE ORLEANS - FAMOR E A EMPRESA NomeContratado NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, 
OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUÇÃO TipoContrato. 
 
Contrato que entre si celebram a FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ORLEANS - FAMOR, Estado 
de Santa Catarina sito à Rua XV de Novembro, 282, Centro, Orleans inscrita no CNPJ sob o nº 
09.388.320/0001-35, neste ato representada pelo Senhor JUNIOR CESAR ZOMER, SUPERINTENDENTE 
DA FAMOR, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa NomeContratado, com 
sede à EnderecoContratado inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJContratadoCPFContratado neste ato 
representada por seu representante legal Senhor           NomeRespContratado, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo de Licitação Nº 1/2018, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 1/2018, homologado em 00/00/0000, mediante sujeição mútua às normas constantes da 
Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital  antes citado, à proposta e às seguintes 
cláusulas contratuais: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1 - O objeto do presente contrato é a Objeto contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

 
2 - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, 

cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da CONTRATADA, PREGÃO 
PRESENCIAL, especificações complementares, além das normas e instruções legais vigentes no País, que 
lhe forem atinentes. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
3 - O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: TipoContrato 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
4.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto deste 

Contrato, o preço proposto que é (XXXXX). 
 
4.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto 
contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

 
4.3 - Os pagamentos serão efetuados através de Ordem Bancária. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 

 
5 - O custo apresentado caracterizando o preço unitário e global para a prestação dos serviços 

não será reajustado. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
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6.1 - O prazo para prestação dos serviços será mensalmente após recebimento da Autorização 

de Fornecimento, e terá vigência de DataAssinatura á DataVencimento, podendo ser prorrogado, mediante 
termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes e de conformidade com o estabelecido nas Leis Nº. 
8.666/93 e 8.883/94.  

6.2 - O início deve ser imediato a partir da assinatura deste instrumento. 
 
6.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de 

forma diferente. 
 
6.5 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

 
        7 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal 

vigente, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificação: 
 

2/2018 – 3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0068 -  MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA ACEITAÇÃO E DO CONTROLE DE QUALIDADE 

          
            8.1 – Os serviços somente serão considerados devidamente aceito após analisado e aprovado 

pelo Órgão competente da CONTRATANTE. 
 
8.2 - No caso de não aceitação dos serviços pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 

providenciar, sem ônus para a CONTRATANTE, a substituição dos mesmos no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da notificação recebida.   

 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
9.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE: 
 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 
 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativo de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666.93 

 
9.1.2 - Por acordo das partes: 
 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
 
b) quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face de verificação técnica 

da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
 
        c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens. 

 
9.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do Parágrafo 1º do Artigo 65 
da Lei Nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS 

 
10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e 

garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do 
Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93. 

 
10.1.1 - Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o 

valor total do Objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por cento). 
 
10.1.2 - Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso, e não rescindido o 

contrato, se este atraso for repetido, a PREFEITURA DE ORLEANS poderá aplicar a multa em dobro da 
forma do item 10.1.1. 

 
10.1.3 - Advertência 

 
10.1.4 - Suspensão do direito de licitar, junto a PREFEITURA DE ORLEANS. 
 
10.1.5 - Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal Sr. JORGE LUIZ KOCH 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurar os motivos da punição. 
 
10.2 - O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 10.1.1. e 10.1.2. será 

contados em dias corridos, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega do 
Objeto da presente Licitação. 

 
10.3 - Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta 

tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

 
11.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE: 
 
11.1.1 - A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, 

independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante 
enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias: 

 
a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos 

ou prazos; 
 
b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos; 
 
c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
d) razões de interesse do serviço público. 
 
11.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, 

independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir 
enunciados: 

 
a) o atraso injustificado na prestação dos serviços; 
 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, da prestação dos serviços a CONTRATADA, 

em decorrência de violação de disposições legais vigentes; 
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c) a paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a 

CONTRATANTE; 
 
d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
 
e) o cometimento reiterado de faltas da prestação dos serviços; 
 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma 

individual; 
 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 

CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a 

insolvência do contrato. 
 
11.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão 

observadas as seguintes condições: 
 
a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será 

responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais 
pertinentes; 

 
b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que 

aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados a 
CONTRATANTE; 

 
c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade à entrega dos 

produtos através de outras empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 
 
d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo 

critério, reduzir ou suspender a entrega dos produtos referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas 
pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 
11.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 
 
11.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de fornecimento, acarretando modificação do 

valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu 
artigo 79 da Lei Nº. 8.666/93; 

 
b) a suspensão de sua execução, por  ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 

30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
 
c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, 

decorrentes de materiais já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra; 

 
d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local para prestação dos serviços, 

nos prazos contratuais. 
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11.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços já 
prestados, de acordo com os termos deste Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - NOVAÇÃO 

 
12 - A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados 

neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa 
em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência 
de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos a disposição da CONTRATANTE, neste 
Contrato, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos 
legais. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 
13 - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Orleans, 

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes 

contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
 
ORLEANS, DataExtensoAssinatura. 
 
 
JUNIOR CESAR ZOMER                                                      NomeContratado 

                     Superintendente da Famor                                                     Representante Legal 
 
 
 
Testemunhas: 
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ANEXO VIII – ITEM FACULTATIVO 

 
PROCESSO N° 1/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018 

 
 

 
"  M      O      D      E      L      O  " 

 
   

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                
ENDEREÇO 

 
 

TERMO DE RENUNCIA DE INTERPOSIÇAÕ DE RECURSO 

 
 
A empresa  ................................... CNPJ Nº .................................., através de seu 

representante legal infra assinado, vem por meio deste, renunciar ao direito de 

Interposição de Recurso, referente à fase de propostas e habilitação ou qualquer ato 

decorrente do certame do Edital Nº ............ Pregão Presencial Nº ........... acima 

identificado. 

 

 
                        Firmo o presente, 
 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 20__  . 
  
 
 
 
 
 
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do 

representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO IX 

 
PROCESSO N° 1/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018 

 

 

AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N XXXXX 
 

 
"  M      O      D      E      L      O  " 

 
   

 
 

TERMO DE INCINERAÇÃO/DESCARTE DE DOCUMENTOS (ENVELOPES DE 
HABILITAÇÃO) 

 
 
Aos  .......................dias do mês de  ....................... de dois e  ....................., às  

..................horas, procedemos a incineração/descarte de documentos pertencentes ao 

setor de licitação que se encontrava anexados juntamente com o Processo Licitatório Nº 

................. Pregão Presencial Nº   ......................cumprindo com as normas do edital. 

Segue abaixo os documentos incinerados: Ex: 

 

a) ( Documentos de Habilitação da Empresa XXXX) 

 
                        Firmo o presente, 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 20__  . 
  
 

_____________________________ 

Fábio Salvador 

Pregoeiro 

 
 
Testemunha 1:                                                             Testemunha 2: 
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ANEXO X 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

 

    

TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO / PROJETO BÁSICO 

  

PREFEITURA DE 
ORLEANS 

 

 

     

UNIDADE SOLICITANTE  

FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ORLEANS - FAMOR  

FOLHA 

36/1 

1. OBJETO 

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, 
DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR EM AMBIENTE MULTIUSUÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENÇÕES MENSAIS.  

 
2. JUSTIFICATIVA 

A PRESENTE LICITAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE DADOS, 
PROCESSOS E INFORMAÇÕES DA FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE ORLEANS-FAMOR. 
 

 

 

3.ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS (ITEM- QUANTIDADE- UNID- ESPECIFICAÇÃO- PREÇOS UNITÁRIO 
ESTIMADO- PREÇO TOTAL). PODERÁ SER ANEXADO UMA TABELA COM OS DADOS. 

 

1- Licenciamento de Uso dos Aplicativos: 

Item Descrição Unid. Qtde. Valor Unit. Valor Total 

01 Contabilidade Pública Mês 12 R$458,94 R$5.507,28 

02 Compras e Licitações Mês 12 R$206,00 R$2.472,00 

03 Folha de Pagamento Mês 12 R$360,00 R$4.320,00 

04 Recursos Humanos Mês 12 R$394,60 R$4.735,20 

05 Portal da Transparência Mês 12 R$151,00 R$1.812,00 

 

 

2- Serviços Técnicos: 

Item Descrição Unid. Qtde. Valor Unit. Valor Total 

01 Serviços de migração, implantação para os 
usuários, com horas de serviços técnicos, após 
implantação dos aplicativos quando solicitados. 

 

Serv. 

 

01 

 

R$10.438,00 

 

R$10.438,00 

02 Deslocamento nos serviços de suporte, quando 
exigida a presença in loco.  

Km 560 R$1,08 R$604,80 

03 Estada e Alimentação nos serviços de suporte, 
quando exigida a presença do técnico in loco. 

Diária 7 R$205,60 R$1.439,20 

 

 

 

4. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 
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    TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO / PROJETO BÁSICO 

4.1 OS SERVIÇOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, TAMBÉM COMPREENDEM: 

4.1.1-MIGRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO INICIAL DE BASE DE DADOS E TABELAS: 

A) DEVERÁ COMPREENDER A CONCLUSÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS BASES DE DADOS E TABELAS PARA 
PERMITIR A UTILIZAÇÃO PLENA DE CADA UM DOS MÓDULOS APLICATICOS. O TRABALHO OPERACIONAL 
DE LEVANTAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS QUE FOR NECESSÁRIO À IMPLANTAÇÃO EFETIVA DO 
SISTEMA É DE RESPONSABILIDADE DA FAMOR, COM O SUPORTE DA EMPRESA PROVEDORA DO 
SISTEMA. 

B) CONSIDERA-SE NECESSÁRIA A MIGRAÇÃO EFETIVA DOS DADOS COM INFORMAÇÕES PERTINENTES A 
FAMOR; 

4.1.2- A MIGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA FAMOR, ATÉ A DATA DE EXECUÇÃO DESTA FASE SÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA DOS SOFTWARES, CABENDO A CONTRATANTE A 
DISPONIBILIZAÇÃO DOS BACKUPS EM FORMATO LEGÍVEL DAS ATUAIS BASES DE DADOS, E A 
POSTERIOR CONFERÊNCIA DOS DADOS. 

4.1.3- OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS NOS PRAZOS ABAIXO (LIMITE 
MÁXIMO), CONTADOS DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. 

4.1.4- AO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO, COMISSÃO ESPECIALMENTE DESIGNADA PELO CHEFE 
DO PODER EXECUTIVO FARÁ TESTE VISANDO Á VALIDAÇÃO DOS DADOS CONVERTIDOS COMO 
CONDIÇÃO ESSENCIAL Á LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE TAIS SERVIÇOS, SEM PREJUIZO DA APLICAÇÃO 
DE PENALIDADES EM CASO DE IDENTIFICAÇÃO FUTURA DE ERROSE INCORREÇÃO. 

4.1.5- O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, TRATADO NO ITEM ANTERIOR, SE DARÁ INDIVIDUALMENTE PARA 
CADA BASE CONVERTIDA, DEVENDO SER OBRIGATORIAMENTE ULTIMADO COM ACOMPANHAMENTO DO 
SECRETÁRIO OU CHEFE DO SETOR INTERESSADO, SENDO QUE TAIS PROCEDIMENTOS DEVERÃO SER 
FORMAIS E INSTRUMENTALIZADOS. 

4.2- IMPLANTAÇÃO (CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO). 

4.2.1-  PARA CADA UM DOS SISTEMAS/MÓDULOS LICITADOS, QUANDO COUBER, DEVERÃO SER 
CUMPRIDAS AS ATIVIDADES DE: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE TABELA E 
CADASTROS; ADEQUAÇÃO DE RELATÓRIO E LOGOTIPOS; ESTRUTURAÇÃO DOS NIVEIS DE ACESSO E 
HABILITAÇÃO DOS USUÁRIOS; ADEQUAÇÃO DAS FORMULAS DE CALCULOS, QUANDO MAIS DE UMA 
FORMULA DE CALCULOS É APLICAVEL SIMULTANEAMENTE. 

4.2.2- ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS NO PRÉDIO SEDE DA FAMOR, EM TEMPO INTEGRAL NA FASE 
DE IMPLANTAÇÃO DO OBJETO. 

4.2.3- NA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS ACIMA DISCRIMINADOS, DEVERÃO SER CUMPRIDAS, QUANDO 
COUBER, AS SEGUINTES ETAPAS: 

A) ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS LICITADOS; 

B) CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS; 

C) ADEQUAÇÃO DE RELATÓRIOS, TELAS, LAYOUTS E LOGOTIPOS; 

D) PARAMETRIZAÇÃO INICIAL DE TABELAS E CADASTROS; 

E) ESTRUTURAÇÃO DE ACESSO E HABILITAÇÕES DO USUÁRIOS; 

F) ADEQUAÇÃO DAS FÓRMULAS DE CÁLCULO PARA ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELO 
MUNICIPIO. 

G) AJUSTE DE CÁLCULO, QUANDO MAIS DE UMA FÓRMULA DE CALCULO É APLICÁVEL 
SIMULTANEAMENTE; 

4.2.4- O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO SE DARÁ MEDIANTE ACEITE FORMAL E 
INDIVIDUAL DOS SISTEMAS LICITADOS, DEVENDO SER OBRIGATORIAMENTE ANTECEDIDO DE 
PROCEDIMENTOS DE VALIDAÇÃO PELO SECRETÁRIOOU CHEFE DO SETOR ONDE O SISTEMA FOI 
IMPLANTADO, SENDO QUE ESTES DEVERÃO SER FORMAIS E INSTRUMENTALIZADOS EM OBSERVÂNCIA 
ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO EDITAL. 

4.2.5- TODAS AS DECISÕES E ENTENDIMENTOS HAVIDOS ENTRE AS PARTES DURANTE O ANDAMENTO 
DOS TRABALHOS E QUE IMPLIQUEM EM MODIFICAÇÕES OU IMPLEMENTAÇÕES NOS PLANOS 
CRONOGRAMAS OU ATIVIDADES PACTUADOS, DEVERÃO SER PREVIA E FORMALMENTE ACORDADOS E 
DOCUMENTADOS ENTRE AS PARTES. 

4.2.6- A EMPRESA CONTRATADA RESPONDERÁ PELAS PERDAS, REPRODUÇÕES INDEVIDAS E/OU 
ADULTERAÇÕES QUE POR VENTURA VENHAM A OCORRER NAS INFORMAÇÕES DA CONTRATANTE, 
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QUANDO ESTAS ESTIVERAM SOB SUA RESPONSABILIDADE. 

4.2.7- A EMPRESA CONTRATADA E OS MEMBROS DA EQUIPE GUARDARÃO SIGILO ABSOLUTO SOBRE OS 
DADOS E INFORMAÇÕES DO OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU QUAISQUER OUTRAS 
INFORMAÇÕES A QUE VENHAM A TER CONHECIMENTO DE DECORRÊNCIA DA EXECUÇÃO DAS 
ATIVIDADES PREVISTAS NO CONTRATO, RESPONDENDO CONTRATUAL E LEGALMENTE PELA 
INOBSERVÂNCIA DESTA ALÍNEA, INCLUSIVE APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. 

4.2.8- O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO SERÁ DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, 
CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. 

4.3- TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO. 

4.3.1- A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR O PLANO DE TREINAMENTO AO DEPARTAMENTO 
DE INFORMÁTICA, COM NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) HORAS PARA CADA SETOR, QUE DEVERÁ SER 
REALIZADO DENTRO DO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO, COMPREENDENDO O USO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA 
PERTENCENTES A SUA ÁREA DE RESPONSABILIDADE, CONHECIMENTO SOBRE AS PARAMETRIZAÇÕES  
A SEREM USADAS, USO DAS ROTINAS DE SEGURANÇA, DE BACK-UP E RESTORES, ROTINAS DE 
SIMULAÇÃO E DE PROCESSAMENTO. 

4.3.2- O TREINAMENTO PARA O NÍVEL TÉCNICO COMPREENDIDO: SUPORTE AOS SISTEMAS OFERTADOS, 
NOS ASPECTOS RELACIONADOS AO GERADOR DE RELATÓRIOS E LINGUAGEM EM QUE ESTES FORAM 
DESENVOLVIDOS, PERMITINDO QUE A EQUIPE TÉCNICA DA ENTIDADE POSSA EFETUAR CHECKLIST DE 
PROBLEMAS OCORRIDOS ANTES DA ABERTURA DE CHAMADO PARA SUPORTE DO PROPONENTE. 

4.3.3- A CONTRATANTE RESGUARDA-SE-Á O DIREITO DE ACOMPANHAR, ADEQUAR E AVALIAR O 
TREINAMENTO CONTRATADO COM INSTRUMENTOS PRÓPRIOS, SENDO QUE, SE O TREINAMENTO FOR 
JULGADO INSUFICIENTE, CABERÁ A CONTRATADA SEM ÔNUS PARA O CONTRATANTE, MINISTRAR O 
DEVIDO REFORÇO. 

4.3.4- O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO SE DARÁ MEDIANTE ACEITE FORMAL 
INDIVIDUAL DOS SISTEMAS LICITADOS, DEVENDO CONTEMPLAR OBRIGATORIAMENTE A ATA DOS 
TREINAMENTOS, ASSINADAS PELOS PARTICIPANTES, AMOSTRAGEM DOS CERTIFICADOS EMITIDOS E 
RELATÓRIO DE SERVIÇOS EMITIDO PELA EMPRESA CONTRATADA. 

4.4- SUPORTE TÉCNICO 

4.4.1- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA: 

A) ESTÃO COMPREENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (GARANTIA DE 
FUNCIONAMENTO E OPERABILIDADE NOS SOFTWARES OBJETO DA LICITAÇÃO) A RESOLUÇÃO DE 
DÚVIDAS OPERACIONAIS NOS SOFTWARES AOS USUÁRIOS DA FAMOR TELEFONE CONVENCIONAL. 

B) ESSE TIPO DE SERVIÇO DEVE SER REALIZADO PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS DO(S) SERVIDOR 
(ES), SEMPRE ACOMPANHADA POR RESPONSÁVEL QUE ESTARÁ NO AMBIENTE INTERNO DA FAMOR. 

C) QUANDO SE TRATAR DE INTERVENÇÃO NO SISTEMA (ALTERAÇÔES), PARA INCLUSÃO DE NOVAS 
FERRAMENTAS NÃO PREVISTAS NO CONJUNTO ORIGINAL DO SOFTWARES, VIA CONEXÃO REMOTA, OU 
SEJA, ATRAVÉS DE PROGRAMAS COMO NETMEETING, LOGMEIN, ULTRAVNC E OUTROS (DEMANDA 
VARIÁVEL) DEPENDERÁ DE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO ESPECÍFICO, A SER APRESENTADO CASO 
A CASO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA FAMOR. 

D) A PROPONENTE DEVERÁ PROMOVER A CONTÍNUA ATUALIZAÇÃO LEGAL DOS SOFTWARE DA FAMOR, 
NA VERSÃO ADQUIRIDA, E POSSÍVEIS RELASES, DE FORMA QUE O OBJETO DESTE EDITAL ATENDA A 
LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL VIGENTE, SEM CUSTO ADICIONAL PARA CONTRATANTE. 

4.5- DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (PAGOS POR HORA TÉCNICA) 

4.5.1- ATENDIMENTO TÉCNICO VIA CONEXÃO REMOTA E ATENDIMENTO TÉCNICO LOCAL: 

A) NO QUE TANGE AS INTERVENÇÕES TÉCNICAS LOCAIS, DEVEM SER REALIZADOS NO AMBIENTE DA 
FAMOR DO MUNICÍPIO, SOMENTE QUANDO CONSTATADO QUE A INCONSISTÊNCIA/ERRO EXIGE TAL 
DISPOSIÇÃO, DEVENDO PRIMEIRAMENTE OBSERVAR A PROPONENTE VIA CONEXÃO REMOTA (VIA 
NETMEETING, LOGMEIN, ULTRAVNC E OUTROS) A POSSIBILIDADE DE SUA RESOLUÇÃO, SEM CUSTO 
ADICIONAL PARA A CONTRATANTE. 

B) CONSTATANDO A PROPONENTE SER NECESSÁRIO O ATENDIMENTO LOCAL, DEVE PRIMEIRAMENTE 
ENVIAR ORÇAMENTO A CONTRATANTE PARA SER APROVADO, DA MESMA FORMA COM TRABALHO VIA 
CONEXÃO REMOTA, ANTES DA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO. 

C) OS REFERIDOS SERVIÇOS SERÃO PAGOS POR HORA TÉCNICA SOLICITADA E AUTORIZADA, ESTANDO 
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INCLUSOS OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, PÓS IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO DO 
SISTEMA E OUTROS QUE EXIJAM PROFUNDO CONHECIMENTO SOBRE OS APLICATIVOS. 

D)  ERROS, INCONFORMIDADES CAUSADOS PELOS USUÁRIOS DOS SOFTWARES DA FAMOR DO 
MUNICIPIO, OU POR FATORES ALHEIOS AOS APLICATIVOS (VÍRUS E AFINS) SERÃO PAGOS POR HORA 
TÉCNICA AUTORIZADA E EFETIVA. 

4.6 SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO (PÓS-IMPLANTAÇÃO): 

A) HAVENDO NECESSIDADE, DECORRENTE DE NOVAS RELEASES DOS SOFTWARE E RODIZÍOS DE 
PESSOAL, A ADMINISTRAÇÃO CONVOCARÁ A PROPONENTE PARA EFETIVAÇÃO DE PROGRAMA DE 
TREINAMENTO DE USUÁRIOS. ESTES TREINAMENTOS SERÃO REALIZADOS EM AMBIENTE A SER 
FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO, E SERÃO PAGOS POR HORA TÉCNICA AUTORIZADA E EFETIVADA. 

4.6.1- CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE 

A) ENTENDE-SE POR CUSTOMIZAÇÃO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, 
AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E HOMOLOGAÇÃO DE SOFTWARE, POR SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, A 
SER ORÇADA E PAGA POR HORA TÉCNICA. NESTES SERVIÇOS ESTÃO COMPREEENDIDOS, DENTRE 
OUTROS A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TELAS, RELATÓRIOS E OUTRAS ESPECIALIDADES NÃO 
ABRANGIDAS NAS DESCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS MÍNIMAS DOS PROGRAMAS/MÓDULOS CONSTANTES 
DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

B) A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UMA FERRAMENTA ELETRÔNICA DE REGISTRO DE 
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFIGURÁVEL PARA OS NÍVEIS MÍNIMOSDE SERVIÇOS EXIGIDOS PELO 
CONTRATANTE. 

C) O SUPORTE TÉCNICO SERÁ REMOTO, MEDIANTE REGISTRO DE CHAMADOS EM SISTEMA PRÓPRIO DO 
CONTRATANTE BEM COMO PRESENCIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA FAMOR, QUANDO O SUPORTE REMOTO 
NÃO TENHA RESOLVIDO O PROBLEMA RELATADO. 

D) O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO IN LOCO SE DARÁ MEDIANTE LIQUIDAÇÃO, 
PELO SETOR COMPETENTE, DOS SERVIÇOS INDICADOS EM DOCUMENTO PRÓPRIO DA PROPONENTE, 
QUE PORMENORIZADAMENTE RELATE OS SERVIÇOS PRESTADOS E O TEMPO DESPENDIDO PARA TANTO. 

E) OS PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO E ATENDIMENTO DOS CHAMADOS BEM COMO OS PRAZOS 
MÁXIMOS E OS MEIOS TÉCNOLOGICOS DEVERÃO SER: 

- CHAMADOS VIA TELEFONE: PERMITE AOS USUÁRIOS DA CONTRATANTE ABERTURA DE CHAMADOS VIA 
TELEFONE. TAIS CHAMADOS SÃO RECEBIDOS POR UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE QUE 
REALIZA A AVALIAÇÃO PRÉVIA DOS MESMOS, IDENTIFICADO O CLIENTE, PROBLEMA, NÍVEL DE 
PRIORIDADE E ESPECIALIDADE, DATA E HORA DA SOLICITAÇÃO. SENDO QUE O CLIENTE/USUÁRIO QUE 
ESTÁ SOLICITANDO O CHAMADO RECEBE POR TELEFONE/FAX, OU CORREIO ELETRÔNICO A 
CONFIRMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO COM A IDENTIFICAÇÃO DO MESMO (NÚMERO DO CHAMADO, O CLIENTE, 
PROBLEMA, NÍVEL DE PRIORIDADE E ESPECIALIDADE, DATA E HORA DA SOLICITAÇÃO). APÓS ESTE 
PROCEDIMENTO, ESTES CHAMADOS SÃO ENCAMINHADOS AOS TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE ACORDO 
COM A ESPECIALIDADE IDENTIFICADA NA SOLICITAÇÃO. O CONTATO TELEFÔNICO DEVERÁ SER 
PRIORIZADO ENTRE O SOLICITANTE DA PREFEITURA E O TÉCNICO DA EMPRESA CONTRATADA. 

- CHAMADOS VIA FERRAMENTA ELETRÔNICA DE REGISTRO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS PERMITINDO 
AOS USUÁRIOS DA CONTRATANTE ABERTURA DE CHAMADOS. AS SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTO 
SERÃO RECEBIDAS PELA CONTRATADA, IDENTIFICADA A NATUREZA DO PROBLEMA E ENCAMINHADA 
AOS SEUS RESPECTIVOS ESPECIALISTAS, QUE IRÃO PROCEDER O ATENDIMENTO E REGISTRO DOS 
PROCEDIMENTOS EFETUADOS. NOS CASOS QUE HOUVER A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DOS 
TÉCNICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NOS APLICATIVOS INSTALADOS E IMPLANTADOS 
NA CONTRATANTE, TAIS SERVIÇOS SEMPRE QUE POSSÍVEL PODERÃO SER REALIZADOS REMOTAMENTE 
ACESSANDO O SISTEMA DA CONTRANTE. DEPENDENDO DAS CIRCUNSTÂNCIA E NÍVEL DE PRIORIDADE O 
ATENDIMENTO AO CHAMADO DEVERÁ SER REALIZADO IN LOCO NA SEDE DA CONTRATANTE. 

F) A CONTRATADA DEVERÁ ESTAR APTA A ACESSAR REMOTAMENTE OS SISTEMAS CONTRATADOS, DE 
FORMA A PODER VERIFICAR CONDIÇÕES DE ERROS QUE NÃO POSSAM SER REPRODUZIDAS EM SEU 
AMBIENTE INTERNO. 

G) OS ATENDIMENTOS LOCAIS, BEM COMO CUSTOMIZAÇÕES QUE GERAREM CUSTOS DEVERÃO SER 
ACEITOS PELA SECRETARIA GESTORA DO CONTRATO, PARA VALIDAR O PAGAMENTO DOS MESMO. 
TODAS AS ALTERAÇÕES NO SISTEMA, NOVAS VERSÕES E OU MANUTENÇÕES DEVERÃO SER 
INSTALADAS COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GESTORADO CONTRATO. 
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H) O TREINAMENTO DE REFORÇO PARA NOVOS USUÁRIOS PODERÁ OCORRER NA SEDE DA ENTIDADE OU 
VIA WEB, PARA A OPERAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS EM FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
PESSOAL, TENDO EM VISTA DEMISSÕES, MUDANÇAS DE CARGOS, ETC. 

I) QUANDO SOLICITADO A CONTRATADA FORMALIZARÁ ORÇAMENTO PARA PRÉVIA APROVAÇÃO POR 
PARTE DA CONTRATANTE. O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PRÓPRIO DA CONTRATADA, QUE PORMENORIZADAMENTE RELATE OS 
SERVIÇOS PRESTADOS E O TEMPO DESPENDIDO PARA CADA SERVIÇO E APÓS LIQUIDAÇÃO NO 
DEPARTAMENTO COMPETENTE. 

4.7- MANUTENÇÃO DO SISTEMA GESTÃO PÚBLICA CONSISTE NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE 
MANUTENÇÃO, DE AJUSTES E DE EVOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS DO SISTEMA DE GESTÃO, CONFORME 
INDICADOS A SEGUIR: 

4.7.1-A) MANUTENÇÃO PREVENTIVAS DE CORRETIVAS DO SISTEMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
VERSÕES ATUALIZADAS OU DAS EVOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA; 

B) ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE TODOS OS SOFTWARES, QUANDO NECESSÁRIO, PARA O 
APRIMORAMENTO DOS MESMOS E PARA ATENDIMENTO DE NOVAS NORMAS/ LEIS NAS ESFERAS 
FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS; 

C) MONITORAMENTO DA INTEGRIDADE DOS BANCOS DE DADOS; 

D) ORIENTAÇÃO SOBRE USO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES OFERTADOS; 

E) INTERPRETAÇÕES DA DOCUMENTAÇÃO DOS SOFTWARES FORNECIDOS; 

F) ORIENTAÇÕES PARA IDENTIFICAR A CAUSA DE FALHA OU DEFEITO DE SOFTWARE E SOLUÇÃO DESTE; 

G) APOIO PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO PARA NOVAS VERSÕES DOS 
SOFTWARES INSTALADOS; 

4.7.2- MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO COM CUSTO ADICIONAL PARA A CONTRATANTE: 

A) CUSTOMIZAÇÕES ADICIONAIS: CONSISTE NAS ADEQUAÇÕES DO SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DE 
MELHORIAS QUE VENHAM A SER SOLICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA FAMOR (INCLUSÃO 
DE NOVAS FUNÇÕES, RELATÓRIOS OU CONSULTAS), CONTEMPLANDO FUNCIONALIDADES NÃO EXIGIDAS 
NOS REQUISITOS TÉCNICOS DESTE TERMO DE REFERNÊNCIA; 

4.7.3- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL; 

4.7.4- SERVIÇOS DE CONVERSÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS. 

4.8- A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR OS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO LEGAL E 
CORRETIVA DOS SISTEMAS CONTRATADOS, DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSIM DEFINIDOS: 

4.8.1- MANUTENÇÃO CORRETIVA: AQUELA DECORRENTE DE PROBLEMAS DE FUNCIONALIDADE 
DETECTADOS PELO USUÁRIO, OU SEJA, FUNCIONAMENTO EM DESACORDO COM O QUE FOI 
ESPECIFICADO RELATIVO A TELAS, REGRAS DE NEGÓCIO, RELATÓRIOS E INTEGRAÇÃO, COM PRAZO 
MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA CONCLUSÃO. 

4.8.2- MANUTENÇÃO LEGAL: EM CASO DE MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO E BANCO DE DADOS, ENTRE 
OUTROS, SERÁ ELABORADA UMA PROGRAMAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÁS MUDANÇAS OCORRIDAS, 
SEM PREJUÍZO Á OPERAÇÃO DO SISTEMA, DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL. 

 

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 

 

6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1- REGULARIDADE JURÍDICA, NA FORMA DA LEI N°8.666/93 

6.2- REGULARIDADE FISCAL, NA FORMA DA LEI N°8.666/93 

6.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRO, NA FORMA DA LEI N°8.666/93 

6.4- 01 (UM) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

 

7. MODALIDADE DE LICITAÇÃO (EM CASO DO NÃO PREENCHIMENTO DESTE CAMPO, ENTENDE-SE QUE A 
MODALIDADE UTILIZADA SERÁ PREGÃO PRESENCIAL) 

PREGÃO PRESENCIAL/ MENOR PREÇO GLOBAL 

 

8. FORNECEDORES PARA CONVITE EM CASO DA MODALIDADE CONVITE (MINIMO TRÊS) 
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9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

 

10. CONDIÇÕES GERAIS 

10.1- PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE 

10.2- DECLARADA A EMPRESA VENCEDORA, E ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE 
LICITAÇÃO, PODERÁ A FAMOR CONVOCAR A EMPRESA VENCEDORA PARA REALIZAR A DEMONSTRAÇÃO 
TÉCNICA DOS SISTEMAS OFERTADOS. 

10.3-NO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIAS APÓS A CONVOCAÇÃO PELA FAMOR, O SISTEMA OFERTADO PELA 
PROPONENTE VENCEDORA SERÁ OBJETO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE, OCASIÃO EM QUE A 
EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR QUE SUA OFERTA (SISTEMA) ATENDE A TODOS OS REQUISITOS 
TÉCNICOS RELACIONADOS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

10.4- TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS RELACIONADOS NO PROJETO BÁSICO SÃO DE ATENDIMENTO 
OBRIGATÓRIO, SENDO DESCLASSIFICADOS A PROPOSTA QUE DEIXAR DE ATENDER A QUALQUER DOS 
REQUISITOS ESPECIFICADOS, TODOS CONSIDERADOS NECESSÁRIO AO BOM FUNCIONAMENTO. 

10.5- A AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE SERÁ REALIZADA POR SERVIDORES USUÁRIOS DOS SISTEMAS, A 
SEREM DESIGNADOS PELA FAMOR, E DEVERÁ SER REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA MESMA, EM 
AMBIENTE DESTINADO PARA ESTE FIM. 

10.6- OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A DEMONSTRAÇÃO DURANTE O TESTE DE CONFORMIDADE 
DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS PELA PRÓPRIA LICITANTE DECLARADA VENCEDORA, INCLUINDO, 
ENTRE OUTROS, COMPUTADOR, PROJETOS DE MÍDIA, CONEXÃO Á INTERNET COMPATÍVEL (TECNOLOGIA 
3G OU OUTROS), A FIM DE SER EVITAR CONTESTAÇÕES QUANTO A QUALIDADE DE TAIS RECURSOS POR 
PARTE DA LICITANTE VENCEDORA. 

10.7- CONSTATADO O ATENDIMENTO PLENO ÀS EXIGÊNCIAS FIXADAS NESTE EDITAL E CONSEQUENTE 
APROVAÇÃO EM PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE, SERÁ ADJUDICADO O OBJETO À 
LICITANTE E A MESMA SERÁ CONVOCADA PARA ASSINATURA DO CONTRATO. 

10.8- FORAM SOLICITADOS 7 (SETE) ORÇAMENTOS PARA EMPRESAS DE SISTEMA DE SOFTWARE NO DIA 
02/01/2018, CONFORME ANEXO, SENDO ASSIM APÓS 22 DIAS APENAS 2(DUAS) EMPRESAS 
RESPONDERAM, OU SEJA, A MÉDIA FOI REALIZADA COM APENAS DOIS ORÇAMENTOS. 
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