SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal - Lei de criação N° 792 de 30-03-1967
CNPJ: 27.998.368/0001-47 e IE 082.176.73-6

EDITAL
Tomada de Preços Nº 000017/2015
Edital
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 000017/2015
PROCESSO DE COMPRAS NO 000370/2015
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria SAAE
001/2015, com sede à Avenida João XXIII, 2204, Centro - São Mateus - ES, neste Edital denominado simplesmente
SAAE torna público, para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações e LC 123/2006, fará realizar TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, objetivando a contratação de
empresa especializada em serviços na área de informática para concessão de licença de uso de softwares de gestão
pública integrado, serviços de implantação, conversão de dados, treinamento, customização e serviços de manutenção e
assistência técnica, que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, atendimento e suporte técnico, conforme
discriminado no Anexo 1 - Projeto Básico, que faz parte integrante deste Edital, para todos os efeitos.
TERMO DE REFERÊNCIA:
Modalidade:
Legislação:
Tipo de Licitação:
Critério de Julgamento:
Seção Interessada:
Validade da Proposta:
Data e hora de abertura:
Local de realização:
Esclarecimentos:
.

Tomada de Preços.
Lei 8.666/1993 e alterações.
Técnica e Preço.
Técnica e Preço
Divisão Administrativa
60 dias, da data de abertura dos envelopes.
19 de outubro de 2015, às 09:00.
Avenida João XXIII, 2204, Centro - São Mateus - ES.
No endereço acima, de 7h30min às 13:00 Hs.

1 - OBJETO:
1.1 - O objeto da presente Tomada de Preços é a contratação de empresa especializada em serviços na área de
informática para concessão de licença de uso de softwares de gestão pública integrado, serviços de implantação,
conversão de dados, treinamento, customização e serviços de manutenção e assistência técnica, que garantam as
alterações legais, corretivas e evolutivas, atendimento e suporte técnico, conforme especificações e condições
constantes do Anexo 1 - Projeto Básico, que integra o presente edital para todos os fins.
1.2 - Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão na Dotação 00018 - OUTROS
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (2000200010.1712201304.002.33903900000.20000000) , do Orçamento
do SAAE para o exercício de 2015.
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.1.1 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos ou por esta tenham sido
declaradas inidôneas;
2.1.2 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja a
sua forma de constituição;
2.1.3 - Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2.1.4 - Estrangeiras que não funcionam no país.
2.2 - As empresas candidatas à Tomada de Preços deverão satisfazer às condições expressas no presente edital, seus
anexos e legislação pertinente.
3 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS
3.1 - Os licitantes deverão entregar no dia e local definido no preâmbulo deste Edital, ao Presidente da Comissão de
Licitação do SAAE, sua documentação e sua proposta em dois envelopes opacos, indevassáveis, rubricados, contendo
na parte exterior os seguintes dizeres:
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ENVELOPE HABILITAÇÃO NO 1:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Avenida João XXIII, nº 2.204 - Bairro Centro.
Razão Social completa
Ref. Tomada de Preços nº 000017/2015
ENVELOPE PROPOSTA TÉCNICA NO 2:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Avenida João XXIII, nº 2.204 - Bairro Centro.
Razão Social completa
Ref. Tomada de Preços nº 000017/2015
ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL NO 3:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Avenida João XXIII, nº 2.204 - Bairro Centro.
Razão Social completa
Ref. Tomada de Preços nº 000017/2015

4 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 1:
4.1 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada produzida
por qualquer processo ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou por cópia não autenticada, desde que sejam
exibidos os originais para conferência das cópias que integrarão o processo, pela Comissão de Licitações. Não serão
aceitas cópias ilegíveis, que não proporcionem condições de análise por parte da Comissão de Licitações.
4.1.1 - Habilitação Jurídica
a) Atos constitutivos em conformidade com o novo código civil: Requerimento de empresário, no caso de empresa
individual, Estatuto ou Contrato Social e alterações 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;
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
d) Cópias das cédulas de identidade dos sócios, autenticadas em cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação do
SAAE;

4.1.2 - Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) atualizado ;
b) Certidão de regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante
c) Alvará de localização e funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
d) Certidão de regularidade expedida pela Fazenda Estadual;
e) Certidão de regularidade quanto à Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e
Receita Federal do Brasil, conforme Decreto Federal nº 5586/05;
f) Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
g) CND Trabalhista.
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4.1.3 - Qualificação econômico-financeira:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
Lei, que comprovem a boa situação financeira do proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios;
b) Apresentação da Demonstração do Resultado do Exercício;
c) Os documentos dos itens "a" e "b" deverão conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável, com os
respectivos termos de abertura e encerramento, registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registros;
d) Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou de Execução Patrimonial expedida pelo (s) Cartório (s) Distribuidor
(es) da sede ou domicílio da licitante, expedida até 60 dias da data da abertura do envelope de habilitação;
e) Fica obrigado o licitante ou contador apresentar os cálculos dos índices de liquidez previamente extraídos das
demonstrações contábeis, visto que serão aferidos pelo SAAE para confirmar a boa situação financeira.
Os Indicativos para comprovação da boa situação financeira:
I.1 - Índice de Liquidez Corrente - LC igual ou superior a 1,00
I.2 - Índice de Liquidez Geral - LG igual ou superior a 1,00
I.3 - Índice de Solvência Geral - SG igual ou superior a 1,00
4.1.4 - Relativos à Capacidade Técnica
a) Declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme anexo 2.
b) Declaração em cumprimento a Lei 9.854, de 27/01/1999, sancionada pelo Presidente da República, conforme anexo
4.
c) CRC - Certificado de Registro Cadastral, emitido pelo setor de compras do SAAE de São Mateus no prazo
estabelecido na lei.
d) Apresentação de declaração de "Bom funcionamento" de, no mínimo, três empresas que utilizam os softwares há 3
anos, cujo funcionamento esteja em conformidade com as especificações solicitadas no Anexo 1 - Projeto Básico deste
Edital.
e)Relação de pessoal técnico adequado e disponível para execução do objeto licitado, bem
como da qualificação de cada um que compõe a equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos, comprovando o vínculo empregatício, através de Ficha de Registro do
Empregado ou Contrato de Trabalho dos responsáveis com a licitante, ou de propriedade
através do Contrato Social.
f) Atestado de Visita Técnica obrigatório fornecido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, comprovando que a
licitante fez a visita para conhecimento da estrutura de rede, servidores e procedimentos atualmente empregados, para
elaboração da proposta técnica.
f.1) A visita técnica para conhecimento das condições locais das instalações deverá ser realizada em dias úteis na Sede
deste Órgão, situada no endereço constante no preâmbulo deste edital, por profissional técnico credenciado por escrito
pela empresa licitante, que será acompanhado por um técnico designado pelo SAAE. Maiores esclarecimentos poderão
ser obtidos pelo 27 33313 1444 ( Luciana).
f.2) As licitantes deverão, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, agendar visita técnica junto ao SAAE, com no
mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, devendo a mesma ser realizada no máximo até o terceiro dia útil
anterior à abertura dos envelopes;
OBS.: Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão observar o seguinte:
* Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
* Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
* Se a licitante for a matriz e a prestadora dos serviços/fornecedora for a filial, todos os documentos deverão ser
apresentados em nome da matriz e da filial;
* Serão dispensados da filial aqueles documentos que, por sua própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
Observação: A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na lei complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:
a) Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no site da Secretaria da
Receita Federal;
b) Quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou Balanço Patrimonial e
demonstração do resultado do exercício - DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos
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incisos I e II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, ou comprovação expedida pela Junta Comercial.
* A participação nas condições previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das
situações previstas no parágrafo quarto, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06.
1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, conforme art. 43 da LC 123/06.
2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as mesmas, o prazo de 2 dias
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
automaticamente por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 2., implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da ordem de fornecimento, ou revogar a licitação.

5 - TÉCNICA - ENVELOPE Nº 2:
5.1.1. Em única via, datilografadas e/ou digitalizadas e redigidas em linguagem clara, em papel timbrado do
proponente, sem emendas rasuras, entrelinhas ou ressalvas.
5.1.2. Data e assinatura da pessoa credenciada ou representante legal na página final, rubricada as demais páginas.
5.2. A licitante deve apresentar devidamente preenchido o Anexo V, que se constituirá como Quesito de Avaliação do
Sistema (QAS) assinado pelo representante legal da empresa, a qual será devidamente analisada pela Comissão
Técnica Especial (CTE), com vistas à confirmação da pontuação técnica obtida pelo proponente.
5.3. A Comissão de Licitações, dada à complexidade do objeto deste certame, utilizar a Comissão Técnica
Especial(CTE) de assessoramento técnico de competência específica, no julgamento desta licitação, que se efetivará
através de parecer que integrará o respectivo processo.
5.4. As proponentes deverão atender de forma plena, sob pena de desclassificação, 85% (oitenta e cinco por cento) das
especificações solicitadas por sistemas, inclusive as características gerais comuns a todos os sistemas.
5.5 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação,
mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, para os quais já tenha o licitante prestado o serviço relativo ao objeto desta licitação, que atestem o
desempenho da proponente quanto à qualidade dos mesmos, devidamente assinado pelo representante legal e em
papel timbrado do emissor.
5.5.1) Caso a licitante não possua um único atestado com todos os sistemas que compõem o objeto licitado poderá
apresentar atestados separados, desde que o conjunto apresentado incorpore todos os sistemas licitados.
5.5.2) Pretende a administração contratar produtos já desenvolvidos, que demandem pouca intervenção da empresa
vencedora, razões pela qual solicita a comprovação de experiência da mesma em todas as áreas pretendidas.
5.5.3) Declaração de que a licitante é proprietária da solução proposta, devendo constar o nome de cada um dos
sistemas solicitados neste edital, com firma reconhecida e em papel timbrado da licitante, ou, caso não seja, declaração
do proprietário, detentor dos direitos autorais, mencionando o nome de cada produto a que a licitante está autorizada a
comercializar e efetuar os atendimentos, em papel timbrado e com firma reconhecida, acompanhada de documentos
que comprovem sua representatividade.
5.6 As licitantes também serão pontuadas com base no cronograma de implantação apresentado, ou seja, aquelas que
conseguirem implantar os requisitos solicitados no edital no menor prazo possível receberão maior nota, neste quesito
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de avaliação. O cronograma a ser apresentado, deverá obrigatoriamente descrever as seguintes fases:
1
2
3
4
5
6

-

Implantação;
Conversão;
Testes;
Treinamento;
Suporte/Manutenção(*).
Assistência Técnica

(*) As fases de "Suporte/Manutenção" e "Assistência Técnica" deverão ser executada até o término do contrato objeto
deste edital.
5.6.1 - A definição da pontuação máxima, ou seja, o menor tempo possível para implantação foi realizado com base em
pesquisas junto a empresas especializadas nesta área, considerando que as ordens fossem emitidas para implantação
simultânea dos softwares contratados.
QUESITO - PRAZO DE IMPLANTAÇÃO (QPI)
Sistema:
Fases de Execução
Tempos de Execução (em meses)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12|
1 - Implantação
|
| | |
| | | |
| |
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Conversão
|
| | |
| | |
|
| |
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Testes
|
| | |
| | |
|
| |
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------4 - Treinamento
|
| | |
| | |
|
| |
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------5 - Manutenção
|
|
| |
| | |
|
| |
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------

|
|
|
|
|

OBSERVAÇÕES:
a) O cronograma a ser apresentado deverá contemplar todas as fases a serem executadas até a liberação dos
sistemas para os usuários (1 - Implantação, 2 - Conversão, 3 - Testes, 4 - Treinamento, 5 - Manutenção), para cada
um dos sistemas solicitados neste edital;
b) Para cada sistema licitado a licitante receberá pontuação na seguinte escala:
* Até 02 (dois) meses para realizar as fases de 01 a 04 - 50 pontos por sistema;
* Até 03 (três) meses para realizar as fases de 01 a 04 - 30 pontos por sistema;
* Até 04 (quatro) meses para realizar as fases de 01 a 04 - 20 pontos por sistema;
* Até 05 (cinco) meses para realizar as fases de 01 a 04 - 10 pontos por sistema;
* Mais de 05 (cinco) meses a licitante não será pontuada, sendo este o prazo máximo para implantação (a contar
da data de emissão da Ordem de Serviço).
5.7. As licitantes deverão apresentar plano de trabalho, metodologia de gerência de projetos e plano de implantação e
manutenção, obedecendo ao cronograma apresentado.
5.8. A proponente também será avaliada no Quesito Atestado de Capacidade Técnica (QAT), no qual receberá 20
(vinte) pontos por cada comprovação feita por atestados emitidos por Órgãos Públicos ou privados, esta pontuação será
limitada a 05 (cinco) atestados por software, e não ultrapassará 1.000 (mil) pontos.
5.9. Declaração do Licitante de que está de acordo que a qualquer momento, a critério da Comissão Permanente de
Licitação, poderá solicitar visita(s) técnica(s) ao(s) cliente(s) apresentado(s) por cada licitante, nos atestados de
capacidade técnica, nos casos em que a mesma julgar necessário, para conhecer as instalações, os sistemas, o
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ambiente tecnológico e procedimentos atualmente executados nas áreas envolvidas no objeto deste edital.
5.9.1. Caso o atestado apresentado se refira a um cliente que não utilize mais a solução proposta, a Comissão poderá
realizar diligencias nos contratos arquivados e ainda nos registros decorrentes do mesmo, ou ainda, sendo possível,
junto a ex-usuários e gestores do mesmo.
5.11. Apresentação obrigatória do Currículo do Gerente de Projetos que responderá pela Contratada perante a
Contratante devendo ter: Conhecimento da Metodologia de Gerência de Projetos comprovada através de Certificado PMI
(Certificação Project Management Professional). Para fins de comprovação do vinculo empregatício a licitante deverá
apresentar cópia da CTPS ou livro de registro ou contrato de prestação de serviços entre a licitante e o profissional
devidamente qualificado, acompanhado da cópia dos documentos que comprovem o grau de instrução e especialização
do mesmo.
5.12. Objetivando garantir a qualidade do serviço a ser prestado, a licitante deverá apresentar declaração relacionando
os demais profissionais (além do gerente de projetos) responsáveis pelos sistemas solicitados neste edital
(pertencentes a empresa), bem como declaração de que a equipe será mantida, acompanhado dos respectivos
currículos, comprovante de titulação e vínculo empregatício, recebendo pontuação, conforme descrito abaixo:
QUESITO - EQUIPE TÉCNICA (QET)
Nome/Função | Escolaridade |
Tempo na empresa
| Qtd Técnicos
| 6 meses | 6 a 1 ano| superior a 1 ano|
Abaixo do ní - |
|
|
|
|
vel superior |
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Graduação,pós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Graduação e
|
|
|
|
|
Mestrado
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observações:
-Deverão ser apresentados no mínimo 10 (dez) profissionais para atendimento ao objeto da licitação
- A equipe deverá possuir no mínimo 03 (três) técnicos com formação superior na área de informática;
- Caso apresente mais de 15 (quinze) profissionais, serão considerados para efeito de pontuação aqueles com maior
experiência;
- A nota mínima para esse quesito de avaliação será de 12 (doze) pontos e a máxima 90 (noventa) pontos.
5.12.1. Tal exigência justifica-se em razão da peculiaridade do objeto licitado, trata-se de um objeto de elevada
complexidade tecnológica e importância para o SAAE, sendo imprescindível que a licitante vencedora possua técnicos
fixos em seu quadro de profissionais, bem como experientes na solução proposta, evitando qualquer problema futuro ao
contrato que venha a ser firmado. O SAAE deve resguardar-se quanto a experiência dos profissionais que estão sendo
contratados, por este motivo, vincula o tempo de empresa à pontuação a ser atribuída ao profissional, espera-se que
um profissional com 01 ano ou mais de empresa já se encontre em situação amadurecida na ferramenta de gestão.
5.13. Para fins de ordenação das propostas, a Comissão adotará a seguinte fórmula para cálculo da Nota da Proposta
Técnica (NPT),:
NPT = QAS + QPI + QAT + QET, observadas as disposições anteriores.
5.14. Após a ordenação das propostas, as mesmas serão classificadas, adotando-se a seguinte fórmula de Avaliação
Técnica (AT):
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AT = NPT Maior
x 100
NPT em Análise
Onde:
NPT Maior corresponde à maior nota técnica entre as propostas em análise; e,
NPT em Análise a proposta que está sendo classificada.
6 - PROPOSTA - ENVELOPE Nº 3:
6.1 - A proposta comercial elaborada em conformidade com as condições indicadas neste Edital, com todas as suas
folhas numeradas e rubricadas, deverão apresentar os seguintes elementos:
a) Preço unitário e total, expresso em moeda nacional, incluindo todos os custos de transporte, frete, descarga,
impostos, todas as taxas e outros custos relacionados com o fornecimento, indicando marca do produto ofertado;
b) As instalações e migrações deverão ser no prazo máximo de 45 dias, no servidor de arquivos e estações, após a
assinatura do contrato;
c) Por prazo de entrega entende-se o prazo considerado até que o objeto seja realizada a migração de dados ( se for
necessário), instalação e treinamento dos softwares licitados;
d) Validade da proposta 60 dias consecutivos, contados da abertura das propostas;
e) No valor mensal da licença de uso, suporte e manutenção deverão estar incluídos todos os custo adicionais de
atualização, modernização e adequações dos sistemas, que vierem a ser exigidas pela CONTRATADA durante o período
compreendido no contrato e que não configurem modificações nas estruturas dos sistemas;
f) Todo material necessário e recursos para a execução dos trabalhos deverão ser fornecidos pela Contratante;
g) A base de dados será de propriedade do SAAE e a CONTRATADA ficará obrigada a convertê-la no formato texto na
finalização do contrato ou se ocorrer à rescisão do mesmo;
h) O código fonte dos programas deverão ser disponibilizado a CONTRATADA, caso ocorra encerramento das atividades
da empresa, ou falência;
i) A empresa deverá enviar junto a proposta uma cópia "demo" dos sistemas por ela cotado para que sejam analisadas
o funcionamento dos mesmos;
j) O vencedor de cada item será o que obtiver pontuação final.
k) Os sistemas cotados, deverão ser compatíveis com banco de dados Open Source para Linux, similar ao SQL SERVER.
Caso o software a ser fornecido pela empresa não tenha condições de migrar a nossa base de dados pra similar do SQL
SERVER na implantação, os mesmos deverão ser migrados num prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, usando
um banco de dados gratuitos, e ter capacidade de importação de dados da base atual da empresa sem a necessidade
de redigitação. Aceitar configuração para mono e multiusuário, em quantas estações se fizerem necessário, rodando
em software gerenciador de rede local LINUX;
l) No valor da locação deverá estar incluso o preço da manutenção preventiva/corretiva, atualização automática,
treinamentos e suporte por telefone/email/skype e outros;
m) O treinamenteo de softwares, deverá ocorrer na sede do SAAE para os servidores pertenentes às seções correlatas
aos softwares licitados, logo após a migração de dados.
n) As empresas poderão ou não cotar o valor referente ao valor da Implantação, Treinamento e Conversão. O fato de a
empresa licitante cotar em valor zero os campos de "da Implantação, Treinamento e Conversão" não caracterizará
irrisoriedade ou ensejará desclassificação da proposta.
o) Proposta Comercial, digitada, devidamente datada e assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que venham a
ensejar dúvidas, reconhecendo a plena aceitação e aplicação das normas e critérios deste Edital.
6.2. Para fins de avaliação e classificação das propostas de preços a Comissão adotará o seguinte critério, sempre
considerando o valor global das propostas:
AP = MPP x 100
PPE
Onde:
AP - Avaliação do Preço.
MPP - Menor Preço Global Proposto.
PPE - Preço Global Proposto em exame.
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6.3. Serão consideradas apenas duas casas decimais após a vírgula, respeitadas as regras de arredondamento.

7 - DOS PROCEDIMENTOS
A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
7.1 - Recebimento dos envelopes, com chamada das empresas e anotações na ata dos representantes dos licitantes
presentes;
7.2 - Os documentos constantes do envelope "HABILITAÇÃO", serão rubricados por todos os presentes e pelos Membros
da Comissão de Licitação, permitindo-se aos interessados o exame dos mesmos no local.
7.3 - O resultado da "HABILITAÇÃO" será comunicado a todos, após o encerramento dessa primeira fase dos trabalhos,
o que poderá ocorrer por comunicação direta ou na mesma data da abertura dos respectivos envelopes.
7.4 - Os envelopes "PROPOSTA TÉCNICA" e " PROPOSTA COMERCIAL"da empresa inabilitada será devolvido ao
respectivo proponente, fechado, desde que decorrido o prazo legal, ou não tenha havido recurso, ou após denegação
deste.
7.5 - Havendo renúncia expressa de todos a qualquer recurso contra o julgamento da "HABILITAÇÃO", os envelopes
"PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL" das empresas habilitadas serão abertos imediatamente após encerrados os
procedimentos relativos àquela fase, caso contrário, a Comissão de Licitação marcará nova data para sua abertura.
7.6 - A abertura dos envelopes será realizada no local definido neste Edital, sendo lavrada Ata circunstanciada, assinada
pelos presentes e pelos membros da Comissão, ficando todos os documentos à disposição dos interessados para
exame.
7.7 - É facultada a CPL, em qualquer fase desta Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, não sendo aceito inclusão de qualquer documento ou informação após a hora
prevista para recebimento dos envelopes.
7.8 - Qualquer empresa, por seu representante legal, poderá fazer constar em ata seus reclames, ficando a critério dos
membros da Comissão considerá-lo ou não, não possuindo efeito de recurso, que tem seu próprio procedimento.
7.9 - Ocorrendo à desclassificação de todos ou a inabilitação de todas as propostas a Administração poderá fixar o
prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas.
8 - AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE MELHOR TÉCNICA E PREÇO:
8.1 - O julgamento desta licitação será feito pelo critério de técnica e preço.
8.2 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem às disposições contidas neste edital;
b) Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou incompatíveis com os preços de mercado;
c) Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais participantes.
d) Contiverem omissões, rasuras, entrelinha ou forem ilegíveis;
f) Quando se basearem em propostas de outros licitantes;
8.3 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes, e após obedecido o disposto no parágrafo 2o do artigo 3o da
Lei 8666/93 e alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos serão
convocados, vetado qualquer outro processo.
8.4 - A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas para verificar se estão completas, se não ocorreram
quaisquer erros na sua elaboração, e se os documentos foram adequadamente assinados.
8.5 - Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepância entre valores
propostos, prevalecerá o montante por extenso. Se o proponente não aceitar a correção do erro, sua proposta será
rejeitada.
8.6 - A Comissão Permanente de Licitação lavrará ata dos trabalhos, apontando os fundamentos das desclassificações e
da seleção efetuada.
8.7 - Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital, nem ofertas de redução sobre a
proposta que melhor atenda aos interesses da Administração Pública;
8.8 - As prerrogativas das ME ou EPP conforme artigos 44 e seguintes da Lei Complementar 123/06.
8.9 - A Comissão de Licitação considerará vencedora a licitante que obtiver MAIOR
PONTUAÇÃO FINAL, ou seja, cujas propostas Técnica e de Preço resultarem em maior
pontuação final, definida através da fórmula descrita no subitem 8.18 .
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8.10 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas quanto a Técnica e Preço, após,
obedecido o disposto no Inciso II, Parágrafo 2º, do Art. 3º da Lei Federal n.º 8.666/93, a
Vencedora será conhecida por meio de sorteio, que ocorrerá em ato público.
8.11 - O julgamento técnico será procedido pela Comissão Técnica Especial, designada pela
diretoria através de portaria, obedecendo à pontuação atribuível a cada quesito, considerando as alíneas que compõem
o respectivo quesito, conforme discriminado a seguir:
8.12 - Após recebimento da Proposta Técnica preenchida pelos licitantes (Anexo IV), o Presidente da Comissão
Permanente de Licitação marcará para o mesmo dia a demonstração prática dos sistemas a Comissão Técnica Especial,
que fará a avaliação obedecendo aos mesmos critérios.
8.13 - Cumpridos os procedimentos constantes neste item, serão declaradas classificadas as propostas "técnicas" que
atenderem às exigências e que obtiverem pontuação técnica mínima de 80% (oitenta por cento) da pontuação máxima
de cada item / módulo solicitado em cada lote, independentemente da pontuação total final, quando da avaliação dos
requisitos pontuáveis.
8.14 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências e obtiveram
pontuação menor que o mínimo estabelecido no subitem anterior.
8.15 - Do julgamento de Melhor Preço:
8.16 - As Propostas de Preços (PP), considerado o Valor Total (locação, conversão,
implantação, treinamento, suporte técnico após implantação, alterações específicas da
Contratante) serão avaliadas e valorizadas segundo o seguinte critério:
• Proposta de menor preço 1000 pontos;
• Proposta com 2º menor preço 950 pontos;
• Proposta com 3º menor preço 900 pontos;
• Proposta com 4º menor preço 850 pontos.
E assim por diante, decrescendo de 50 (cinquenta) em 50 (cinquenta) pontos, com o mesmo
critério acima descrito.
8.17 - FÓRMULA DE PONTUAÇÃO FINAL
8.18 - O cálculo da PONTUAÇÃO FINAL das propostas das licitantes será através da média
ponderada das valorizações da Proposta Técnica e da Proposta de Preços, mediante aplicação da seguinte fórmula:
PF = (7 x PT) + (3 x PP)
________________
10
onde:
PF = Pontuação Final;
PT = Pontuação da Proposta Técnica;
PP = Pontuação da Proposta de Preços.
8.19 - Será considerada vencedora a proposta que apresentar, ao término da pontuação de
cada proposta - Técnica e de Preço - a maior Pontuação Final.
9 - DOS RECURSOS
I - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
II - Representação no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação, que
não caiba recurso hierárquico;
III - Pedido de reconsideração de decisão do Diretor Geral do SAAE, da Declaração de Inidoneidade, no prazo de dez
dias da intimação do ato.
9.1 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I do item 8, terá efeito suspensivo, podendo ao Diretor Geral do
SAAE motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais.
9.2 - Interpostos os recursos serão comunicados aos demais participantes, que poderão impugná-los no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
9.3 - O recurso será dirigido ao Diretor Geral do SAAE por intermédio da CPL, a qual poderá reconsiderar sua decisão,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo, devidamente informado, devendo neste caso a decisão
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ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.
10 - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO E RETIRADA DO EMPENHO
10.1 - Homologada a decisão e após decorrido o prazo para interposição dos recursos e suas respectivas decisões, a
Administração convocará no prazo de 05 dias o interessado para assinar o contrato/retirada de empenho, caso não
cumpra, a administração fará uso das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8666/93 e suas alterações.
10.2 - Caso não compareça devidamente munido da documentação para assinatura do contrato e retirar o empenho,
poderão ser aplicadas às penalidades previstas neste edital e seus anexos, quais sejam: multa de 20% sobre o valor do
contrato estabelecido em sua proposta e, ainda, a suspensão para contratar com a Administração ou declaração de
inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal, nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
10.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo acima estipulado, por igual período, nos termos do art. 64, parágrafo
1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

11 - DAS MULTAS E PENALIDADES
11.1 - A inexecução total ou parcial do contrato e eventuais atrasos importará na aplicação das sanções estabelecidas
nos termos do artigo 87, da Lei 8666/93 e suas alterações:
a) Advertência;
b) Multa de 20% pelo descumprimento das cláusulas contratuais, calculado
sobre o valor total do Contrato;
c) Suspensão para contratar com a Administração;
d) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração.
11.2 - Multas referente as letras "b" do item anterior, será descontada na nota fiscal fatura, quando do pagamento.
12 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
12.1 - O objeto deverá ser implantado, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do
recebimento da ordem de fornecimento, diretamente no almoxarifado do SAAE, na Avenida João XXIII, nº 2.204 - Bairro
Boa Vista - São Mateus - ES.
12.2 - SAAE reserva-se o direito de não aceitar o serviço em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório.
12.3 - A empresa vencedora é obrigada a substituir, de imediato e as suas expensas, o serviço, se for verificado
irregularidade.
13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1 - O pagamento será efetuado mensalmente para as locações e demais serviços mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, em 2 (duas) vias, por ordem bancária, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentação da
mesma e após o "certifico" da autoridade competente, assim como pelo fiscal do contrato, de que o equipamento foi
aceito ou serviço foi executado.
13.2 - Se a Nota Fiscal/Fatura apresentar incorreções será devolvida e o prazo para pagamento será contado a partir
da data de sua reapresentação.
13.3 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64.
13.4 - Compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipação de
pagamento.
13.5 - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis.
14 - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
14.1 - O Contrato poderá sofrer reajuste a cada 12 meses de sua execução utilizando-se para tanto o IGP-M/FGV ou
outro índice equivalente.
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15 - DA GARANTIA, PRAZO E FUNCIONALIDADE
15.1. - Durante a vigência do contrato, os softwares locados deverão receber atualizações e manutenções corretivas e
preventivas.
15.2 Portabilidade:
15.2.1 Os Sistemas deverão ser compatíveis com banco de dados SQL Server ou similar Open Source, compatível com o
Linux. Caso o software a ser fornecido pela empresa, não tenha condições de migrar a base de dados do SAAE para o
SQL Server ou similar na implantação, os mesmos deverão ser migrados num prazo máximo de 12 (doze) meses,
usando um banco de dados gratuito, e ter capacidade de importação de dados da base atual da empresa sem a
necessidade de redigitação.
15.2.2 Aceitar configuração para mono e multiusuário, em quantas máquinas se fizer necessário, rodando em software
gerenciado de rede local Windows Server.
15.2.3 Os sistemas serão instalados num Servidor de arquivos Suse linux, portanto deverão ser compatíveis com o
mesmo.
15.3
Caracterização Operacional
15.3.1 Transacional
15.3.1.1 Deverá operar por transações (ou formulários 'on-line') que, especializadamente, executam ou registram as
atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em uma transação deverão ficar imediatamente disponíveis em
toda a rede, em um servidor central. Isto significa que cada dado deverá ser recolhido uma única vez, diretamente no
órgão onde é gerado. As tarefas deverão ser compostas por telas gráficas específicas. Os dados transcritos pelos
usuários deverão ser imediatamente validados e o efeito da transação deverá ser imediato.
15.3.1.2 O sistema deverá permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do mouse. (habilitação das teclas "enter",
"tab" e "hot-keys")
15.3.1.3 Deverá ser um sistema integrado multi-usuário, com controle de execução de atividades básicas, 'on-line'.
Deverá participar diretamente da execução destas atividades, através de estações cliente e impressoras remotas,
instaladas diretamente nos locais onde estas atividades se processam. Deverá recolher automaticamente os dados
relativos a cada uma das operações realizadas e produzir localmente toda a documentação necessária.
15.3.2

Segurança de Acesso e Rastreabilidade

15.3.2.1 As tarefas deverão ser acessíveis somente a usuários autorizados especificamente a cada uma delas. O
sistema deve contar com um catálogo de perfis de usuários que definam padrões de acesso específicos por grupos de
usuários. Para cada tarefa autorizada, o administrador de segurança deverá poder especificar o nível do acesso
(somente consulta ou também atualização dos dados).
15.3.2.2 As autorizações ou desautorizações, por usuário, grupo ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito imediato.
15.3.2.3 O acesso aos dados deve poder também ser limitado para um determinado setor do organograma, de forma
que usuários de setores que descentralizam o controle de recursos não visualizem ou possam alterar dados de outros
setores.
15.3.2.4 As principais operações efetuadas nos dados deverão ser logadas (deve-se registrar histórico), de forma a
possibilitar auditorias futuras.
Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador deverá oferecer mecanismos de segurança que impeçam usuários não
autorizados de efetuar consultas ou alterações em alguns dados de forma seletiva.
15.3.3 Documentação 'On-line'
15.3.3.1 Deverá incorporar documentação 'on-line' sobre o modo de operação de cada uma das tarefas. Esta
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documentação deverá conter tópicos remissivos para detalhamento de um determinado assunto.
15.3.4 Interface Gráfica
15.3.4.1 Para melhorar a assimilação inicial de usuários novatos, as telas das tarefas deverão fornecer ajuda
automática ao usuário na medida em que ele navega pelos campos do formulário, sem necessidade de se recorrer ao
'Help on-line'.
15.3.4.2 A aparência das telas deverá seguir o padrão do ambiente gráfico Windows (Microsoft).

15.3.5Documentação
15.3.5.1 Permitir documentar as alterações ou parametrizações realizadas no Sistema Proposto de forma homogênea e
coerente com a documentação original dos sistemas.
15.3.5.2 Implementar controles de alterações e de versões dos objetos do Sistema Proposto.
15.3.5.3 Permitir completo reaproveitamento das parametrizações efetuadas na implantação de novas versões dos
softwares.
15.4 Requisitos Gerais exigidos no processo de implantação dos Sistemas Aplicativos
15.4.1 Todo o processo de levantamento de requisitos e análise, durante o processo de customização, deverá ser feito
em conjunto com os funcionários deste SAAE, incluindo os técnicos da Seção de Informática para todos os itens a
serem adaptados pelo licitante.
15.4.2 Providenciar a conversão dos dados existentes para os formatos exigidos pelos sistemas licitados. Isto requer o
efetivo envolvimento do licitante para adaptação do formato dos dados a serem convertidos e seus relacionamentos.
15.4.3 Executar os serviços de migração dos dados existentes nos atuais cadastros e tabelas dos sistemas licitados,
utilizando os meios disponíveis na Autarquia. A Autarquia fornecerá os arquivos dos dados em formato "txt" para
migração, com os respectivos lay-outs.
15.4.4 A contratada deverá disponibilizar o suporte na sede do Município:
a) Durante todo o processo de levantamento para customização e na implantação;
b) Durante a implantação no tocante ao ambiente operacional de produção;
c) Na primeira execução de rotinas de cada sistema durante o período de vigência do contrato.
15.4Os relatórios deverão permitir a inclusão do brasão do SAAE
15.4.1 Deverá acompanhar os módulos dos sistemas, objeto deste contrato, uma ferramenta para elaboração de relatórios a ser disponibilizada aos usuários, para confecção rápida de relatórios personalizados.
15.4.2 Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam gravados em disco, em outros
formatos, que permitam ser visualizados posteriormente ou impressos, além de permitir a seleção e configuração da
impressora local ou de rede disponível.
15.5 Metodologia
15.5.1 A licitante deverá:
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15.5.1.1 Apresentar sua metodologia de gerência de projetos a ser adotada para a implantação dos Softwares,
contemplando a identificação das fases, etapas, atividades e tarefas que considere pertinente ao objeto desta licitação.
15.5.1.2 Descrever seu plano de trabalho e cada fase da metodologia, possibilitando ganho de produtividade nos
trabalhos de implantação.
15.5.1.3 Todas as atividades componentes das metodologias a serem adotadas devem ser descritas em língua
portuguesa, assim como todos os demais elementos

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - O presente Edital , recursos e repostas dos recursos apresentados, poderão ser obtidos no site
www.saaesma.com.br.
16.2 - Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser feito, por escrito, diretamente à Comissão Permanente de
Licitação, no local e horário, até o final do prazo para a entrega da documentação e proposta.
16.3 - Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste Edital, quer por omissão, quer por
discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a
ensejar dúvidas.
16.4 - A Contratante se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitação, até o limite de 25%
(vinte cinco por cento), de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93, servindo de base de cálculo os preços
unitários da proposta.
16.5 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE se reserva o direito de revogar ou anular a presente Licitação, nos
casos previstos em Lei, observado o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93.
16.6 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que não o fizer até o segundo dia útil que
anteceder a abertura dos envelopes.
16.7 - A Comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE , julgará e classificará as
propostas apresentadas, encaminhando o processo para homologação do Diretor Geral do SAAE.
16.8 - Quem quiser se fazer representar deverá apresentar Carta Credencial ou qualquer instrumento de mandato do
indicado representante legal para fins da Licitação, acompanhado do Contrato Social ou similar, sem o que não poderá
intervir em favor da representada, conforme anexo 3 e cópia autenticada do RG.
16.9 - A CPL solicita aos interessados o comparecimento às reuniões a fim de agilizar os trabalhos.
16.10 - Não serão levados em consideração pelo SAAE tanto na fase de classificação, como na fase posterior á
adjudicação quaisquer consultas, pleitos ou reclamações, que não tenham sido formulados por escrito e devidamente
protocolados. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes.
16.11 - Caso as datas previstas para realização desta TOMADA DE PREÇOS sejam declaradas feriado ou ponto
facultativo e não havendo retificação de convocação, será realizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e
hora prevista.
16.12 - Expirado o horário fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela Comissão.
16.13 - A rescisão das obrigações decorrentes da presente Tomada de Preços, se processará de acordo com o que
estabelece os artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
16.14 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Comarca de São Mateus Estado do Espírito Santo, excluindo qualquer outro por mais especial que seja. O licitante fica obrigado a atender a
todas as exigências do gestor do contrato referentes ao cumprimento da legislação brasileira vigente;
16.15 - Os casos omissos serão submetidos a parecer da assessoria jurídica do SAAE.
Fazem parte do presente Edital:
Anexo 1 Projeto Básico
Anexo 2 Modelo de Declaração de Superveniência.
Anexo 3 Modelo de Carta Credencial.
Anexo 4 Modelo de Declaração em cumprimento a Lei 9854/99.
Anexo 5 Proposta Técnica
Anexo 6 Minuta de Contrato.
Anexo 7 Termo de Ajuste de Conduta
Anexo 8 - .... Cronograma Físico-Financeiro
Anexo 9 - . Recibo de Edital
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São Mateus - ES, 02 de setembro de 2015.

Seleste de Araujo Zancanella
Presidente

Jadir Alves dos Santos
Secretário

Luiz Cláudio Pinheiro Barcelos
Membro

Marco Antônio T. Teixeira
Membro
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Anexo 2
MODELO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000017/2015
LOCAL E DATA
A
____________(NOME DO ÓRGÃO)______________
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO
A empresa ________(Nome da Empresa)_________, estabelecida à __________(Endereço Completo)__________,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________, declara sob as penalidades cabíveis a inexistência de
fato superveniente impeditivo a sua participação na Tomada de Preços nº 17/2015.
______________________________________________
(nome e identificação do representante legal)
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Anexo 3
TOMADA DE PREÇOS 000017/2015

MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O REPRESENTANTE
Proponente Local e Data
_______________(Nome do órgão)______________
Assunto:
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa _______________________________ vem, pela
presente, informar a V.S.a., que o(s) Sr.(s) _____________________________________ carteira(s) de Identidade nº
_______________________ é/são pessoas designada(s) por nós para acompanhar a TOMADA DE PREÇOS nº
000017/2015, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar enfim o que preciso for
para o fiel cumprimento do presente credenciamento.
Atenciosamente:
Nome(s) e assinatura(s)
Proponente)__________.

do(s)

responsável

(eis)

legal

(ais)

pela

proponente
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Anexo 4
ANEXO 4
MODELO DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 9854/1999
TOMADA DE PREÇOS 000017/2015
A empresa ________(Nome da Empresa)_________, estabelecida à __________(Endereço Completo)__________,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, 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 ( ).

Local e data
Representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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Anexo 6 - Contrato
ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº XX/2015, Contrato de Concessão de Licença de Uso de Sistemas, QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E A EMPRESA XXXXX.

Contrato de Concessão de Licença de Uso de Sistemas que entre si celebram, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 27.998.368/0001-47, com sede à Av. João
XXIII, 2204, centro, São Mateus -ES, representada neste ato pelo Diretor Geral, Srr Luiz Carlos Sossai inscrito CPF nº
658.525.677-87 e RG nº 467.361, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE ou
USUÁRIO, e do outro lado, a empresa ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
________, com sede à ____________________, representada neste ato por seu sócio, o Sr.º _________, inscrito no
CPF n.º ________, residente e domiciliado na __________; denominada doravante CONTRATADA, ajustam o presente
instrumento, com base no processo licitatório - modalidade Tomada de Preços nº 000017/2015, regido pela Lei
8.666/1993 e suas alterações, conforme proposta comercial apresentada pela Contratada no respectivo procedimento
licitatório, que passa a ser parte integrante deste instrumento, ficando ressalvadas como não transcritas as condições
nela estipuladas que contrariem as disposições deste contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para prestação de serviços ao
CONTRATANTE de concessão de licença de uso dos sistemas informatizados de gestão pública que atendam a todas as
necessidades legais, administrativas e de auditoria interna e externa em suas áreas fim, discriminados no parágrafo
primeiro desta cláusula, bem como dos serviços de instalação, treinamento, suporte técnico, manutenção preventiva e
corretiva, visita técnica, atualização, customização, parametrização, migração de dados e Assistência Técnica, conforme
as definições constantes nas alíneas "a" a "i" da cláusula segunda deste instrumento.
Parágrafo primeiro - São objeto da presente contratação os seguintes sistemas informatizados:
Item Sistemas para administração
a)
Recursos Humanos e Folha de Pagamento
b)
Compras, Contratos e Licitações
c)
Almoxarifado
d)
Controle de Bens Patrimoniais
e)
Protocolos e Processos
f)
Contabilidade Pública Eletrônica
g)
Controle de Frotas
h)
Controle Interno e Auditoria
Parágrafo Segundo - A presente contratação não confere ao CONTRATANTE direito de propriedade e/ou exclusividade
na utilização dos sistemas, assim como seus módulos e partes, que continuam sob a propriedade da CONTRATADA,
podendo esta, livremente, de qualquer forma ou modo, no Brasil ou no exterior, cedê-los, licenciá-los ou aliená-los a
terceiros, bem assim, seus módulos, versões e as customizações efetuadas, sem que para tanto seja necessário
qualquer autorização e/ou ciência da CONTRATANTE.
Parágrafo Terceiro - A licença de uso ora concedida dá ao CONTRATANTE o direito, não exclusivo e intransferível, de
usar o (s) sistema (s), unicamente para processamento de seus dados, em computadores de sua propriedade e dentro
de suas dependências, conforme especificado neste contrato.
Parágrafo Quarto - Para implantação e respectiva manutenção de cada sistema, o CONTRATANTE, emitirá Ordem de
Serviços específica e unitária, devendo a contagem do prazo para início da execução dos serviços ser iniciada a partir
da data de recebimento da referida Ordem, não sendo obrigatório ao SAAE iniciar a implantação de todos os sistemas
ora licitados de uma só vez, solicitando-os à CONTRATADA de acordo com a necessidade da Autarquia.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEFINIÇÕES
2.1 - Para fins da presente contratação, se adota as seguintes definições:
a) INSTALAÇÃO: configuração do SOFTWARE às necessidades do CONTRATANTE, com cadastramento e preparação
das bases de dados e dos módulos existentes do programa, com acionamento dos comandos e conexões necessárias,
deixando o SOFTWARE em pleno funcionamento e operação.
b) TREINAMENTO: promoção de atividades a cargo da CONTRATADA, voltadas à capacitação do CONTRATANTE, seus
funcionários e/ou prepostos, tornando-os aptos à operação dos sistemas.
c) SUPORTE TÉCNICO: atendimento por meio de help desk, por técnicos próprios ou de terceiros devidamente
credenciados pela CONTRATADA, através de um canal de comunicação previamente designado pelo CONTRATANTE
(telefone, fax, e-mail, correio ou conexão remota), com a finalidade de acompanhar e supervisionar o (s) sistema (s),
bem como esclarecer e solucionar dúvidas e problemas de operação do SOFTWARE, mantendo-se disponível em dias
úteis e em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8 h às 18 h.
d) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: adoção pela CONTRATADA, por meio do canal previamente designado
pelo CONTRATANTE, conforme suporte técnico definido na alínea anterior e durante todo o período de vigência do
presente contrato, de medidas e ações tendentes à atualização, correção, solução, evolução tecnológica, e resolução de
demais problemas decorrente da execução/operação do SOTWARE, trabalhando preventivamente na solução de
possíveis falhas, podendo, a seu critério, proceder a substituição das cópias que apresentarem problemas por outra
devidamente corrigida. A manutenção destina-se a garantir a constante evolução do software às necessidades legais,
bem como garantia da qualidade e operabilidade do mesmo,
e) VISITA TÉCNICA: deslocamento de técnico (s) da CONTRATADA às instalações da CONTRATANTE, devendo ocorrer,
excepcionalmente, quando esgotadas todas as possibilidades de resolução via suporte técnico. O atendimento por meio
de visita técnica poderá ocorrer na modalidade gratuita, ou, mediante pagamento pelas horas técnicas empregadas. Em
quaisquer dos casos, proceder-se-á da seguinte maneira:
e.1) Visita técnica gratuita: para solução de inconsistência (s) não resolvida por meio do suporte técnico; em razão de
equívoco na adoção das medidas de solução de problemas, levado a efeito por funcionário (s) ou preposto (s) da
CONTRATADA; falha técnica provenientes de erros de programação/ configuração/ parametrização.
e.2) Visita técnica com custo: para correções de erros provenientes de uso e operação indevido do (s) SISTEMA (s);
serviço (S) de consultoria/assessoria, inerentes a qualquer das atividades, funções, ou procedimentos da Administração
Pública; treinamentos específicos a usuários já treinados e/ou novos usuários; reinstalação ou novas instalações dos
softwares por motivos de formatação de máquinas, novos equipamentos, entre outros. Neste ultimo caso, mesmo
havendo a possibilidade de execução via suporte técnico o serviço será objeto de cobrança por parte da CONTRATADA.
f) ATUALIZAÇÃO: atualização das funções existentes nos módulos do (s) SISTEMA (S), com relação às variáveis
normalmente alteradas em razão de exigências legais, ou quaisquer outras causas externas que decorram de
determinação governamental, ou dos órgãos de controle externo, desde que, em tempo hábil, o CONTRATANTE
comunique à CONTRATADA, por escrito, da necessidade de tais atualizações, assim como envie à mesma a legislação
que servirá de base às atualizações solicitadas, e que tenham pertinência com a presente contratação. Excetua-se da
definição de atualização as obrigações que por mera liberalidade venham a ser assumidas pelo CONTRATANTE junto a
particulares ou qualquer entidade pública direta, indireta ou fundacional.
g) CUSTOMIZAÇÃO: intervenção, a cargo da CONTRATADA, e somente por meio e/ou autorização expressa desta, de
medidas necessárias a alteração ou complementação do código-fonte do software, ou desenvolvimento de novos
módulos de código relativos a relatórios, melhorias, interfaces, formulários e telas, alterações na forma original dos
programas/módulos, para atender aos requisitos técnicos da CONTRATANTE, a ser atendido mediante orçamento
prévio, conforme valores constantes na Cláusula Sétima, excetuando-se aquelas intervenções que decorram de
alterações necessárias para atendimento de exigências legais que, neste caso, a teor da definição contida no item "f",
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caracterizar-se-ão como atualização.
h) PARAMETRIZAÇÃO: atendimento dos requisitos técnicos solicitados pela CONTRATANTE, sem a necessidade de
alteração do código-fonte do software, ou de desenvolvimento de novos módulos de código, por encontrar-se o requisito
técnico solicitado naturalmente incorporado a partir de simples ajustes de parâmetros por ocasião da sua
implementação e/ou implantação.
i) MIGRAÇÃO DE DADOS: conversão, quando necessário, dos dados existentes no banco de dados da CONTRATANTE,
adaptando-os e ajustando-os aos formatos exigidos pelos sistemas objeto deste contrato, garantindo a integridade das
informações e dos dados armazenados no Sistema Gerenciador de Banco de Dados da CONTRATANTE. Os serviços de
migração e conversão de dados de um determinado equipamento para outro será cobrado mediante orçamento prévio,
conforme condições pactuadas neste instrumento.
Parágrafo Primeiro - Não estão inseridos como suporte técnico, manutenção, atualização ou parametrização, e serão
cobrados mediante orçamento previamente aprovado, os serviços de recuperação de arquivos de dados, quando
possíveis, provocados por erros de operação, falhas do equipamento, sistema operacional, invasão/ corrompimento de
dados por programas externos invasores (Vírus), instalação elétrica e erros em programas específicos, atribuíveis à
CONTRATANTE e/ou seus prepostos, por negligência, imprudência ou imperícia, bem como consultas inerentes ao
sistema operacional, utilitários ou produtos não recomendados pela CONTRATADA, ou estranhos a sua marca.
Parágrafo Segundo - A interpretação das normas legais aplicáveis à Administração Pública, editadas durante o prazo de
vigência do presente contrato, a serem implementadas no (s) "SISTEMA", serão levadas a efeito com base no
entendimento majoritário dos usuários da CONTRATADA, bem como na doutrina e jurisprudência pátria dominante. Em
Caso de exigüidade de tempo para implementação das modificações de natureza legal, decorrente do curto espaço de
tempo entre a publicação da norma e a sua entrada em vigor, a CONTRATADA indicará as soluções alternativas para
atender, temporariamente, às exigências da nova Lei, até que os módulos possam ser atualizados definitivamente.
Parágrafo Terceiro - Todas as alterações e/ou customizações do sistema, sugeridas pelo CONTRATANTE, passarão a
ser de propriedade exclusiva da CONTRATADA, independentemente da sua implementação ou não.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
3.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) meses da sua celebração, na forma do inciso IV, do art. 57 da Lei
federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
4.1 - A Contratada responsabiliza-se a:
a) fornecer o (s) sistema (s) nas condições e especificações descritas neste instrumento, instalando-o diretamente ou
por intermédio de terceiro, devidamente credenciado, na plataforma de hardware/software requerida pela
CONTRATANTE.
b) tomar as medidas corretivas cabíveis, desde que possíveis, tão logo seja notificada, por escrito, de algum problema
constatado no software;
c) Manter total sigilo das informações constantes dos arquivos da CONTRATANTE;
d) Permitir que a CONTRATANTE efetue a execução de 1 (UMA) cópia dos arquivos fornecidos nos meios magnéticos
originais do produto contratado, para fins de segurança ("backup"), com a finalidade exclusiva de propiciar a
recomposição do conteúdo do meio físico original em casos de perda de seus arquivos, na forma do inciso I, do art. 6º,
da Lei 9.609/98;
e) Fornecer ao CONTRATANTE as novas implementações e as correções dos eventuais erros existentes no produto
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licenciado, entre os quais se definem as incorreções encontradas entre as especificações contidas na documentação dos
mesmos e a sua operação.
f) Manter em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a efetuar o atendimento adequado ao CONTRATANTE, com
nível de conhecimento compatível com o grau de dificuldade e/ou inconsistências eventualmente apresentado pelo (s)
sistema (s), durante todo o período do contrato;
g) Responsabilizar-se, única e exclusivamente, por todo e qualquer despesa de ordem trabalhista, previdenciária, e
demais encargos sociais, relativamente aos seus técnicos, durante e na prestação dos serviços ora contratados, ainda
que em atividade nas dependências do estabelecimento do CONTRATANTE.
g) Prestar assistência permanente ao CONTRATANTE, durante a vigência do presente contrato, solucionando dúvidas na
implantação e durante o processamento do sistema. Essa assistência poderá ser por escrito, e-mail, telefone, ou outro
meio de consulta on-line que venha a ser acordado entre as partes.
h) Fornecer aos servidores e funcionários, previamente designados pelo CONTRATANTE, treinamento adequado e
necessário ao bom funcionamento e operação dos sistemas, com carga horária mínima de 8 (oito) horas de duração;
h.1) Se durante o treinamento, se verificar o aproveitamento insatisfatório de qualquer dos servidores ou funcionários
do CONTRATANTE para o manuseio e operação dos sistemas, tal fato será comunicado ao CONTRATANTE que deverá
providenciar a substituição do servidor, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) da respectiva comunicação,
sendo o novo treinamento executado mediante orçamento prévio a ser aprovado pela CONTRATANTE;
h.2) Qualquer treinamento adicional, decorrente da eventual substituição pelo CONTRATANTE de servidor já treinado,
poderá ser por esse solicitado, mediante prévio orçamento e em data a ser estabelecida pela CONTRATADA, de comum
acordo com a CONTRATANTE;
h.3) Constatando-se que o aproveitamento insatisfatório dos servidores ou funcionários do CONTRATANTE decorre de
inaptidão do treinador designado pela CONTRATADA, esta deverá promover a sua substituição no prazo máximo de 48h,
(quarenta e oito horas), reiniciando-se o treinamento com observância da carga horária mínima de que trata o caput
desta alínea, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE.
i) Sempre que solicitado pelo Gestor de Contrato, prestar esclarecimentos sobre eventuais atos ou fatos noticiados que
a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços
contratados;
j) Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública,
apresentando os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista;
k) Prestar os serviços ora contratados na dimensão das definições constantes nas alíneas "a" a "i", da cláusula segunda
deste instrumento;
l) Somente executar os serviços solicitados após a aprovação do CONTRATANTE;
m) A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, as supressões ou acréscimos que se
fizerem no objeto contratado em até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global inicial atualizado do
contrato;
n) A CONTRATADA não será responsabilizada pelos danos ou prejuízos decorrentes de decisões administrativas,
gerenciais ou comerciais, tomadas com base nas informações fornecidas por quaisquer dos sistemas;
o) Em caso de encerramento do contrato, A CONTRATADA fica autorizada a proceder a desinstalação do software,
deixando disponível, contudo, o banco de dados utilizado pelo sistema, que é de propriedade do CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
5.1 - Pela execução deste contrato, a Contratante obrigar-se-á a:
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a)Consultar a CONTRATADA somente através das pessoas que foram treinadas para a utilização do sistema.
b)Enviar à CONTRATADA solicitação, por escrito ou através dos meios estabelecidos, com detalhes e precisão,
descrevendo os problemas ou pendências relativas ao software, bem como identificando os programas envolvidos.
c)Disponibilizar à CONTRATADA, sempre que por esta solicitada, os equipamentos e softwares complementares
necessários à execução dos sistemas contratados, conforme condições mínimas sugeridas.
d)Informar à CONTRATADA o dia e horário de disponibilidade do equipamento e o nome do responsável pela requisição
do serviço.
e)Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato, para evitar transtornos como perdas
de dados ocasionadas por falta de energia, problemas de hardware, operação indevida ou não autorizada, invasão de
softwares externos (tais como o vírus);
e.1) Somente é permitido ao CONTRATANTE a reprodução de CÓPIA DE RESERVA ("backup"), para a finalidade e
condições estabelecidas no caput da alínea "f" desta cláusula, considerando-se qualquer outra cópia do sistema objeto
deste contrato, além daquela, como cópia não autorizada e, sua mera existência, caracterizar-se-á como violação aos
direitos de propriedade da CONTRATADA, sujeitando o CONTRATANTE, e o servidor/funcionário responsável pela cópia
indevida, às penalidades previstas no presente contrato e legislação em vigor.
f)Disponibilizar à CONTRATADA ambiente adequado para que sejam ministrados os treinamentos.
g)Disponibilizar "um meio de acesso a rede mundial de computadores (INTERNET)" (Acesso Discado, Link Discado, via
rádio, etc.), ou seja, um computador munido de hardwares para o meio de acesso com a internet e softwares de
comunicação sugeridos pela CONTRATADA. Nos casos onde houver filtros de pacotes (FIREWALL) a CONTRATADA
deverá deter condições técnicas e legais para possíveis alterações nos filtros, mantendo, assim, permanente condições
de uso, com vistas a dar maior agilidade, eficiência e segurança à prestação do serviço (SUPORTE TÉCNICO/
MANUTENÇÃO/ ATUALIZAÇÃO). O não atendimento do disposto nesta alínea implicará na cobrança de um adicional de
hora técnica, para a reconfiguração do sistema de comunicação, o qual será pago pela CONTRATANTE junto com a
fatura mensal, obedecendo à tabela de preço da hora técnica vigente;
h)disponibilizar os recursos materiais (instalações e equipamentos) e humanos (servidores ou funcionários) necessários
à execução do contrato, cooperando efetivamente com a sua execução, durante todo o período de vigência contratual,
dentro do seu horário de expediente, e nos dias e horários previamente agendados entre as partes;
i)manter pessoal habilitado e adequadamente treinado (com conhecimentos básicos de informática) para a operação do
sistema e para a comunicação com a CONTRATADA, e prover, sempre que ocorrerem quaisquer problemas com o
SISTEMA, toda a documentação, relatórios e demais informações que relatem as circunstâncias em que os problemas
ocorreram, objetivando facilitar e agilizar os trabalhos.
j)Definir os responsáveis pela área de informática por escrito, aos quais a CONTRATANTE deverá reportar-se para
esclarecimentos de dúvidas técnicas e operacionais.
k)O SISTEMA é fornecido na forma de código objeto, não sendo permitido ao CONTRATANTE, ou qualquer de seus
representantes, prepostos, servidores, funcionários, procuradores ou terceiros interessados, de qualquer forma, total ou
parcialmente, a título gratuito ou oneroso, provisório ou permanentemente:
k.1) Copiar, alterar, ceder, sub-licenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar, transferir, o sistema
objeto do presente contrato, assim como seus manuais ou quaisquer informações relativas ao mesmo.
k.2) Modificar as características do(s) programa(s), módulo(s) de programa(s), rotinas ou quaisquer partes da estrutura
do SISTEMA, ampliá-los, alterá-los ou decompilá-los de qualquer forma, sem a prévia, expressa, específica anuência da
CONTRATADA, ficando estabelecido, desde já, que quaisquer alterações que devam ser efetuadas no sistema, ainda
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que de interesse da CONTRATANTE e autorizada pela CONTRATADA, a qualquer tempo, só poderá ser operada pela
CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada pela mesma.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES RECIPROCAS
6.1 - As partes por si, seus servidores, funcionários e prepostos, obrigam-se a manter sigilo sobre quaisquer dados,
materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamento do conjunto de módulos
licenciados e de informações relativos ao presente contrato, de que venham a ter acesso ou conhecimento, ou ainda
que lhes tenham sido confiados, não podendo, sob qualquer pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelar,
reproduzir ou deles dar conhecimento a estranhos dessa contratação, salvo se houver consentimento expresso, em
conjunto das mesmas. A responsabilidade das partes com relação à quebra de sigilo será proporcional aos efeitos do
prejuízo causado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
7.1 - Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, nos termos do art.
10, II, "a" da Lei 8.666/1993 e suas alterações.
7.2 - O valor global do presente contrato é de R$ XXXX,00 (valor por extenso), correspondente a: R$ XXXXXXXX,00
pelos serviços de implantação, migração de dados inicial, conversão e treinamento, R$ XXXXX,00 pelos serviços de
concessão de licença de uso, manutenção, atualização, suporte técnico e parametrização, a serem pagos em 12
parcelas de R$ XXXX,0.
Parágrafo Primeiro - O pagamento pelos serviços de implantação, migração de dados inicial, conversão, treinamento,
customização e visita técnica, serão pagos em parcela única, após a execução dos serviços, mediante aprovação por
parte do gestor do contrato, posteriormente ao recebimento da Nota Fiscal/Fatura. O pagamento pelo serviço de
manutenção, atualização, suporte técnico, parametrização e de Assistência Técnica, ocorrerão até o dia 10 (dez) do
mês subseqüente à prestação dos serviços, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente conferida e atestada
pelo órgão competente.
Parágrafo Segundo - Caso ocorra atraso no pagamento na forma estabelecida acima, por culpa do CONTRATANTE,
incidirá sobre o valor e/ou parcela em atraso a correção monetária pela variação IGP-FGV, ou o menor índice aplicável à
época.
Parágrafo Terceiro - Os valores serão reajustados anualmente, a cada doze meses, visando garantir o equilíbrio
econômico financeiro do contrato, utilizando-se como base o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), publicado pela
Fundação Getúlio Vargas - FGV ou outro índice que venha a substituí-lo, acumulado desde o mês de abertura das
propostas até o mês do reajuste.
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS
8.1 - Os recursos necessários para cobertura do disposto do presente instrumento, correrão à conta da Dotação 00018
- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (2000200010.1712201304.002.33903900000.20000000) , do
Orçamento do SAAE para o exercício de 2015.
Parágrafo único - Os elementos de despesas que, por força de eventual prorrogação do presente, forem liquidados em
exercícios futuros, correrão por conta das respectivas rubricas orçamentárias correspondentes e/ou que venham a
substituir aquela estabelecida no caput desta cláusula.
CLÁUSULA NONA - DA AUTENTICIDADE DA SOLUÇÃO
9.1 - A CONTRATADA declara expressamente que não está, de qualquer forma, impedida de licenciar o uso do software
objeto deste contrato e que a licença aqui pactuada não infringe qualquer patente, direito autoral, segredo industrial ou
quaisquer outros direitos de terceiros ou preceitos legais nacionais ou estrangeiros.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS GARANTIAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
10.1 - A CONTRATADA garante ao CONTRATANTE assistência, em razão de problemas e/ou defeitos eventualmente
decorrentes do sistema e/ou da atuação/operação por parte de seus técnicos e/ou terceiros por ela autorizados.
Parágrafo Primeiro - As garantias estabelecidas nesta cláusula não abrangem:
a) problemas, erros, danos ou prejuízos advindos de decisões administrativas tomadas com base em informações,
quaisquer que seja, fornecida pelo (s) programa (s);
b) defeitos ou erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia do CONTRATANTE, seus empregados ou
prepostos, na utilização do SOFTWARE licenciado;
c) erros de resultados, prejuízos financeiros, lucros ou arrecadações insuficientes ou em desacordo com planejamentos
ou previsões orçamentárias;
d) erros decorrentes de problemas relacionados com programas de terceiros que trabalhem separadamente ou em
conjunto com o SOFTWARE licenciado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 - Considerar-se-á rescindido este contrato, de pleno direito, por qualquer das partes e a qualquer tempo,
independente de formalidade judicial ou extrajudicial, se ocorridas quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 78 a 80
da Lei 8.666/93, bem como:
a) Inadimplemento das obrigações por qualquer das partes.
b) comunicação escrita, de qualquer das partes, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, desde que sejam
quitadas as dívidas e obrigações vencidas e vincendas.
c) o não cumprimento das cláusulas, especificações ou prazos deste instrumento.
d) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço.
e) O atraso ou paralização sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
f) O cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 8.666/93.
g) A decretação de falencia ou insolvência civil dos sócios da CONTRATADA.
h) Razões de interesse público, devidamente justificadas e autorizadas pela autoridade superior.
i) Atrasos no pagamento superiores a 90 (noventa) dias por parte da CONTRATANTE, a exceção dos casos previstos em
lei.
j) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, dos equipamentos e informações necessários para a execução dos
serviços.
k) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
Parágrafo único - No término do contrato, por qualquer modalidade, fica a CONTRATADA, desde já, autorizada a
promover a desinstalação imediata dos sistemas contratados. Todavia, desinstalados os sistemas a CONTRTADA deverá
manter disponível à CONTRATANTE o banco de dados gerados pelo sistema durante a contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES
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12.1 - Pelo descumprimento parcial ou inexecução total ou parcial deste contrato, poderão ser aplicadas as seguintes
sanções e penalidades:
Parágrafo primeiro - Na hipótese da CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações estabelecidas por este Contrato,
poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
d) Suspensão para contratar com a Administração;
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal.
Parágrafo Segundo - As multas previstas nas alíneas "b" e "c" do item acima serão descontadas de imediato no
pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.
Parágrafo Terceiro - Antes da aplicação de qualquer das penalidades a CONTRATADA será advertida, garantindo-se à
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, através dos meios legais ao exercício pleno de tais garantias, devendo
apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da respectiva advertência.
Parágrafo Quarto - As multas previstas nas letras "b" e "c" poderão ser aplicadas em conjunto e cumuladas com uma
das penalidades previstas nas letras "d" e "e".
Parágrafo Quinto - A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência,
estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a CONTRATANTE, entretanto, antes de atingido o pré estabelecido limite, rescindir
o Contrato em razão do atraso.
Parágrafo Sexto - A CONTRATADA poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução do serviço,
para entender por rescindido o Contrato.
Parágrafo Sétimo - As multas serão calculadas pelo valor total da parcela em atraso.
Parágrafo Oitavo - Se o descumprimento do Contrato gerar conseqüências graves para a CONTRATANTE, poderá esta,
além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letra "d" ou "e" do parágrafo primeiro.
Parágrafo Nono - Se os danos puderem atingir a Autarquia como um todo, será aplicada pena de Declaração de
Inidoneidade, observada as garantias insertas no parágrafo terceiro desta cláusula.
Parágrafo Décimo - A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela CONTRATANTE.
Parágrafo Décimo Primeiro - Quando declarada a Inidoneidade da CONTRATADA, a CONTRATANTE submeterá sua
decisão a autoridade superior, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública.
Parágrafo Décimo Segundo - Poderão ser declaradas inidôneas ou receberem a pena de suspensão as empresas ou
profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação;
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c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude da prática e de atos ilícitos.
Parágrafo Décimo Terceiro - Em caso de o CONTRATANTE ou proposto seu, efetuar qualquer cópia ou modificação não
autorizada nos softwares contratados submete o CONTRATANTE ao pagamento à CONTRATADA do valor
correspondente ao preço atualizado do sistema, multiplicado pelo número de cópias reproduzidas sem autorização, sem
prejuízo do disposto na Lei 9.610/98 e respectivas indenizações, ressarcimentos e sanções de natureza cível e criminal.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RETENÇÃO
13.1 - Não se aplica a retenção de ISSQN - Imposto sobre serviço de qualquer natureza sobre os serviços objeto do
presente contrato, sendo o tributo devido no local da sede da empresa, por não estarem os mesmos enquadrados nos
serviços constantes dos Incisos I a XXII do Artigo 3° da Lei Complementar 116 de 31/07/2003, que é a base legal de
todos os códigos tributários municipais do Brasil. Também não se aplica a retenção da contribuição para a previdência
Social (INSS) sobre os serviços objeto do presente contrato por não estarem os mesmos listados nos Incisos dos
Artigos 145 e 146 da Instrução Normativa n° 03 de 14/07/2005.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
15.1 - O controle e fiscalização sobre a execução dos serviços objeto deste contrato ficará a cargo da CONTRATANTE,
através de servidores designados para tal finalidade.
Paragrafo único - A omissão da fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a CONTRATADA da total
responsabilidade pela boa execução dos serviços.
15.2 - A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente as Certidões Negativas das Fazendas Municipais, estaduais e
Federais, bem como a do FGTS e INSS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Das Disposições Gerais
16.1 - O presente contrato será vinculado aos termos do Edital e Anexo I - Projeto Básico da Tomada de Preços nº
000017/2015;
16.2 - O presente instrumento contratual, reger-se-á pela Lei 8.666/93 e suas alterações, assim como pelas condições
estabelecidas no edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 000017/2015, inclusive nos casos omissos;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Da Publicação
17.1 - O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, por conta do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Mateus, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas
cláusulas deste contrato, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo
assinadas.

XXXXXXXXXX, xxx de xxxxxxxxx de 2015.
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LUIZ CARLOS SOSSAI
Contratante

__________________________________________
(Contratada)
Testemunhas:
1 - ________________________________________
CPF:_____________________
2 - ________________________________________
CPF:_____________________
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Anexo 7 - Cronograma Físico e Financeiro
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Anexo 8 - Recibo de Edital
RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Confirmamos o recebimento do Edital de Tomada de Preços nº 000017/ 2015, referente à contratação de empresa de
prestação de serviço de locação, migração, suporte, treinamento e manutenção de software.
Empresa: ...........................................................
Nome: .................................................................
Data: ...................................................................
Horário: ..............................................................

.................................................
Assinatura
Cargo
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