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PREGÃO PRESENCIAL Nº 02, DE 23 DE MARÇO DE 2016  
 

A Câmara Municipal de Matão torna público, para ciência dos interessados, que por 
intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 35, de 10 de abril de 2015, 
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL . O recebimento e abertura dos 
envelopes Proposta e Habilitação ocorrerão no próximo dia 26 DE ABRIL, às 09h e às 09h15 min. 
respectivamente (horário de Brasília) , no Plenário da Câmara Municipal, localizado na Avenida 
Padre Nelson Antônio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo. 

 
A presente licitação, cujo tipo é o MENOR PREÇO GLOBAL , será integralmente 

conduzida pela Pregoeira, assessorada por sua Equipe de Apoio, e será regida nos termos da Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 
123/2006 e alterações e Decreto Municipal nº 4.274, de 08 de dezembro de 2005. 

 
I – DO OBJETO 
 

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa prestadora de serviços 
técnicos profissionais jurídicos especializados e de tecnologia da informação para realizar a 
compilação, indexação e consolidação de aproximados 6153 diplomas legais do Município de 
Matão, compreendendo Leis Ordinárias, Leis Complementares, Resoluções, Decretos Legislativos, 
Lei Orgânica e Regimento Interno, com provimento de hospedagem de dados/informações e todos 
os demais recursos necessários para a disponibilização dos referidos diplomas legais consolidados 
na rede mundial de computadores (Internet) para acesso público, conforme as especificações 
constantes no Anexo I -  Termo de Referência do presente Edital. 

 
II – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL. 
 
O Edital poderá ser consultado e retirado por qualquer interessado, no endereço 

eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br, ou na Câmara Municipal de Matão - Avenida Padre 
Nelson Antonio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, durante o 
expediente normal do órgão licitante, das 08h às 17h, até a data aprazada para recebimento dos 
documentos e dos envelopes “Proposta” e “Documentação”. 

 
O aviso do Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Jornal 

Oficial de Matão – ‘Jornal do Comércio’ e no endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br. Os 
demais tramites poderão ser acompanhados no Jornal Oficial de Matão – ‘Jornal do Comércio’ e no 
endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br. 

 
III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
Poderão participar desta licitação empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto 

licitado que atenderem a todas as exigências, legalmente constituídas e que satisfaçam as 
exigências fixadas neste edital e apresente os documentos nele exigidos, inclusive quanto à 
documentação, Edital e seus anexos; 

 
A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos 

deste Edital e seus Anexos e Leis aplicáveis; 
 
As empresas que desejarem participar do pregão deverão entregar à Comissão de 

Pregão dois envelopes opacos e fechados indicando, respectivamente: Envelope 01- Proposta e, 
Envelope 02- Habilitação. 
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Não serão recebidos envelopes após as 09h do dia 26  de abril de 2016, sob 

qualquer argumento. 
 

Não poderão participar as interessadas:  
 
- Estrangeiras que não funcionem no País;  
- Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento 

de contratar com esta Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas 
alterações;  

- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;  
- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98  
- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
 

IV – CREDENCIAMENTO 
 
O credenciamento será realizado antes do início de abertura dos envelopes 

PROPOSTA e HABILITAÇÃO. Os documentos solicitados abaixo deverão estar FORA dos 
envelopes.  

 
Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de Representante Legal  (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado), apresentar instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou 
tratando-se de sociedade simples apresentar o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
b) Tratando-se de Procurador , apresentar instrumento público de procuração ou  

instrumento particular do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, além dos documentos exigidos no item acima, (modelo Anexo 
II) – RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO ;  

 
c) Tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de que está 

enquadrada nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, para usufruir do tratamento favorecido, preconizado nos arts. 42 a 49 
da referida Lei; (conforme modelo Anexo IV); 

 
d) Apresentar Declaração de pleno atendimento aos requisitos de h abilitação e 

inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital; 

 
Somente as licitantes que tiverem credenciado representante, na forma do subitem 

descrita acima, terão poderes para usar a palavra na sessão, apresentar lances de preços, 
manifestar após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer 
contra decisões do pregoeiro, assinar documentos e ata, onde estará registrada todos os atos 
relevantes da sessão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, em nome da 
Proponente; 
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O licitante que não contar com representante  presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação 
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar 
a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, os 
valores apresentados na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
O Licitante ou representante de licitante que se retirar antes do término da sessão 

considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do 
pregoeiro; 

 
V - DA PROPOSTA (Envelope nº 01) 
 
Conter, de forma clara e inequívoca, as especificações do objeto proposto, na 

conformidade do Termo de Referência, e demais especificações que permitam aferir com precisão 
o solicitado em Edital, estando editorada por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da proponente, apresentando 
ainda, a indicação do número deste pregão, dia e hora de sua realização; 

 
A proposta deverá ser acompanhada das seguintes informações: 

 
a) Apresentação de preços unitário por diploma legal e total (estimado para 6153 

diplomas legais), para o Item 1 (para a execução de todos os serviços/atividades necessários para 
a consolidação dos diplomas legais publicados até o ano de 2015), expressos em REAL, em 
algarismos e por extenso do objeto licitado, levando em consideração todas as instruções, 
condições e especificações citadas neste Edital e seus Anexos, incluindo no preço proposto todos 
os custos diretos, indiretos e despesas necessárias a realização dos serviços.  
 

b) Apresentação de preços mensal e total (estimado para 12 meses ) para o Item 2 
(todos os serviços/atividades necessários para a consolidação dos diplomas legais publicados 
após o ano de 2015 incluindo hospedagem, atualização, etc), expressos em REAL, em algarismos 
e por extenso do objeto licitado, levando em consideração todas as instruções, condições e 
especificações citadas neste Edital e seus Anexos, incluindo no preço proposto todos os custos 
diretos, indiretos e despesas necessárias a realização dos serviços.  
 

c) Apresentação do preço global (valor da somatória da parcela única do Item 1 e de 
12 parcelas mensais do Item 2), expresso em REAL, em algarismos e por extenso do objeto 
licitado, levando em consideração todas as instruções, condições e especificações citadas neste 
Edital e seus Anexos, incluindo no preço proposto todos os custos diretos, indiretos e despesas 
necessárias a realização dos serviços. O Preço global será utilizado como o elemento de 
lances do pregão. 
 

d) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
e) prazo para entrega dos serviços licitados: 
e.1 – Para o Item 1 (consolidação dos diplomas legais até o ano de 2015) até 180 

(cento e oitenta) dias a partir da assinatura do contrato; 
e.2 – Para o Item 2 (todos os serviços/atividades necessários para a consolidação dos 

diplomas legais publicados após  o ano de 2015 incluindo hospedagem, atualização, etc) 12 meses 
após a conclusão (recebimento do termo definitivo) do Item 1; 
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f) forma de pagamento, sendo: 
f.1 – Para o item 1 (consolidação dos diplomas legais até o ano de 2015), até 10 (dez) 

dias a partir da emissão da nota fiscal. A nota fiscal somente poderá ser emitida após a 
comprovação pelos setores pertinentes da Câmara Municipal de Matão que realizarão em até 30 
dias a análise dos serviços executados e a pertinente expedição de documento comprovando o 
recebimento definitivo do referido item do objeto. Caso a quantidade dos diplomas legais 
processados ser diferente do estimado no objeto (6153 diplomas legais) o valor do pagamento será 
fixado de acordo com os serviços efetivamente realizados, podendo oscilar para mais ou para 
menos. 

 
f.2 – Para o item 2 (serviços/atividades necessários para a atualização e consolidação 

dos diplomas legais publicados após  o ano de 2015, incluindo hospedagem, etc, conforme termo 
de referência), até 10 (dez) dias a partir da emissão da nota fiscal pertinente a parcela mensal do 
contrato. 

 
g) nome da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do proponente ou representante 

legal; 
 

h) no anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 01 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 
PROPOSTA 

  
Serão desclassificadas as propostas que forem entregues em envelopes abertos, 

transparentes, que fizerem qualquer referência a conceder descontos, ou oferecimento de outras 
vantagens em relação aos demais proponentes; 
 

A apresentação da proposta implica na aceitação, pela proponente, de todas as 
condições estabelecidas nesta licitação; 
 

Não serão permitidas as propostas enviadas por fax ou e-mail, por descaracterizarem 
o sigilo exigido pela Lei de Licitações (8.666/93 e alterações). 
 

A Câmara Municipal de Matão não se responsabilizará por envelopes enviados por 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou Empresas de Ônibus ou qualquer outro meio, caso 
chegarem atrasadas ou violadas. 
 
 

VI – DA HABILITAÇÃO - O Envelope n° 02 (dois)  
 
O ENVELOPE N° 02 (dois) - DOCUMENTOS deverá conter:  
 
I –Declaração que: 
 
a) assume inteira responsabilidade pela perfeita entrega do objeto licitado, respeitando 

as normas estabelecidas; 
 
b) a licitante não está impedida de contratar com a Administração Pública, em 

consonância com as disposições contidas nas Leis nº 8.666/93 e 8.883/94. 
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c) na empresa não possui empregados menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz e nem menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
(Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXXIII); 

 
 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de 
identidade em se tratando de pessoa física não empresária); 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, tratando-se de sociedade empresária; 
 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedade empresária; 
 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 
 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede 
da licitante; 
 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei.  
 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com 
Efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 

 
 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL 
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a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s), expedido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome 
da empresa proponente. 

 
 
Não serão aceitos nenhum tipo de protocolo referente às certidões de regularidades 

elencadas acima; e serão aceitas como prova de regularidade certidões positivas, com efeito, de 
negativas. 

 
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos 

solicitados acima, mesmo que estes apresentem alguma restrição – certidão positiva. (Lei 
Complementar nº 123/06, art. 43); 

 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogável 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. 

 
A não-regularização da documentação, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
Os documentos solicitados serão retidos e farão parte integrante do processo 

administrativo 
 

No anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 02 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 
HABILITAÇÃO 
 
 

Os documentos necessários à habilitação deverão ser entregues no original ou por 
qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por Cartório competente ou mediante 
publicação em órgão de Imprensa Oficial, devendo, preferencialmente, ser relacionados, 
separados e colacionados na ordem estabelecida neste Edital.  

 
As empresas ainda poderão trazer os documentos orig inais, bem como suas 

cópias para serem autenticados pelo pregoeiro ou po r algum membro da Comissão de 
Apoio da Câmara Municipal de Matão.  

 
Os documentos deverão estar em plena validade na data fixada para a apresentação 

dos envelopes. Na hipótese de não constar prazo de validade, a Câmara Municipal de Matão 
aceitará como válidos os documentos expedidos até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente 
anteriores à data fixada para a apresentação dos envelopes;  
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Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  
 

A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação da interessada 
na presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras 
licitações;  
 

VII - DO JULGAMENTO 
 
PARTE A – DO CREDENCIAMENTO 
 
Serão consideradas credenciadas para participação das fases de proposta e 

habilitação as empresas que apresentarem a declaração exigida na letra ‘d’, no item IV (IV – 
CREDENCIAMENTO). 

 
Poderão participar das rodadas de lances da fase de proposta as empresas cujo 

representante esteja presente e apresente os documentos elencados nas letras ‘a’ e ‘b’, no item IV.  
 
Serão credenciadas para usufruírem os privilégios concedidos as microempresas e 

empresas de pequeno porte, na LC123/2006 e alterações, as empresas que apresentarem a 
declaração exigida na letra ‘c’, no item IV.  

 
 
PARTE B – DA PROPOSTA (envelope 01) 
 
Serão abertos os envelopes das propostas, e verificados se as mesmas atendem as 

exigências do item V do presente Edital. Nesta fase serão desclassificadas as empresas cujas 
propostas se encontram em desacordo. 

 
As propostas habilitadas serão classificadas em ordem crescente de valores.  
 
As propostas que contenham valores até 10% (dez por cento) superiores a menor 

serão habilitadas para a fase de rodada de lances.  
 
Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as 

3 (três) melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas empatadas. 
 

Se os preços ofertados por duas ou mais licitantes forem idênticos, a ordem para oferta 
de lances será decidida por sorteio, facultando-se à licitante vencedora do sorteio escolher sua 
posição em relação às demais proponentes empatadas. 

 
As propostas das microempresas ou empresas de pequeno porte, credenciadas, 

serão consideradas empatadas quando o valor for igual ou superior a 5% (cinco por centos) das 
demais propostas. E no caso permanecer o empate, será realizado sorteio entre as mesmas. 

 
Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes ofertar 

lance verbal, caberá ao Pregoeiro, analisando as limitações do mercado e outros aspectos 
pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este 
Pregão ou prosseguir com o certame, desde que os preços estejam de conformidade com os 
praticados no mercado. 
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 Iniciando a rodada de lances, o pregoeiro convidará cada empresa, na ordem 
decrescente dos preços ofertados, para formularem sucessivos lances verbais, de valores distintos 
e decrescentes. 

 
Só serão aceitos lances menores que o menor preço já ofertado. 
 
A licitante que não apresentar lance verbal quando convidada pelo Pregoeiro fica 

excluída das rodadas posteriores de oferta de lance, valendo o último lance registrado, para efeito 
de classificação de sua proposta ao final da etapa competitiva. 

 
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que 

descumprir sua proposta às penalidades constantes no item IX deste Edital. 
 
Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 

ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 
 
O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira 

classificada, decidindo motivadamente a respeito e poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor. 

 
O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de 

compatibilidade com os preços praticados pelo mercado coerentes com o fornecimento do objeto 
ora licitado. 

 
Sendo aceitáveis as ofertas de todos os itens, será verificado o atendimento das 

condições habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada 
na própria sessão. 
 

PARTE C – DA HABILITAÇÃO (envelope 02) 
 
Serão abertos os envelopes nº 02 apenas das empresas cujas propostas foram aceitas 

após a fase de lances.  
 
Os participantes irão rubricar todos os envelopes lacrados, bem como todos os 

documentos apresentados, juntamente com os membros da Comissão de Pregão. 
 
Todos os documentos exigidos pelo item VI deverão ser apresentados nos envelopes, 

sob pena de desclassificação. 
 
Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de 

habilitação alguma restrição (Certidão Positiva) na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da referida documentação. 
 

Em caso da não regularização da documentação dentro do prazo previsto implicará na 
inabilitação da empresa e serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória 

 
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o item (ou os itens) objetos deste certame. 
 
Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências 

habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, o pregoeiro 
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examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até 
apurar a melhor proposta válida.  

 
Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de 
apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s). 

 
Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada em razão de fatos 

supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 
 
VIII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO 

ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar 
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 

 
Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer 

etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e 
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando 
memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência. 

 
As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões 

em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 
 
Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo para tanto, a 

PREGOEIRA examinará o recurso em 24 horas, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente fundamentado, à autoridade competente para decisão. 

 
Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço e horários previstos neste EDITAL. 
 
O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
IX – DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 
 
O futuro contrato poderá ser rescindido, a qualquer momento, por motivos de 

oportunidade e conveniência administrativa justificadas, sem que caiba ao respectivo 
CONTRATADO direito à reclamação ou indenização, aplicando-se, no que couber, as disposições 
previstas nos artigos de 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 

presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10520/02, bem como aos 
arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em 
que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
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a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da presente Licitação serão atendidas pelas dotações 

próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e codificadas sob 
despesa nº 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, sendo oneradas dotações 
dos orçamentos vindouros, de acordo com a duração do contrato.  

 
XI – DO PRAZO PARA ENTREGA/VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O contrato terá vigência de 18 (dezoito) meses, sendo:  
 
A execução de todos os serviços/atividades necessários para a consolidação dos 

diplomas legais publicados até o ano de 2015, conforme termo de referência (Item 1) deverá ser 
entregue em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da assinatura do contrato.  

 
Todos os serviços/atividades necessários para a consolidação dos diplomas legais 

publicados após  o ano de 2015 incluindo hospedagem, atualização, etc, conforme termo de 
referência (Item 2); terá vigência de 12 (meses) após a conclusão do Item 1 descrito acima, 
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.  

 
XII - DO CONTRATO 
 
O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o 

documento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da notificação. 
 
Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento 
equivalente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente. 
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A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) dos valores contratados. 

 
XIII – DO PAGAMENTO 
 
O prazo máximo para a efetivação do pagamento será em 10 (dez) dias após a 

entrega da Nota Fiscal Eletrônica, por meio de depósito em conta ou boleto, devidamente 
discriminada e atestada por servidor designado, sendo:  

 
1 – Para o item 1 (consolidação dos diplomas legais até o ano de 2015), até 10 (dez) 

dias a partir da emissão da nota fiscal. A nota fiscal somente poderá ser emitida após a 
comprovação pelos setores pertinentes da Câmara Municipal de Matão que realizarão em até 30 
dias a análise dos serviços executados e a pertinente expedição de documento comprovando o 
recebimento definitivo do referido item do objeto. Caso a quantidade dos diplomas legais 
processados ser diferente do estimado no objeto (6153 diplomas legais) o valor do pagamento será 
fixado de acordo com os serviços efetivamente realizado, podendo oscilar para mais ou para 
menos. 

 
2 – Para o item 2 (serviços/atividades necessários para a atualização e consolidação 

dos diplomas legais publicados após  o ano de 2015, incluindo hospedagem, etc, conforme termo 
de referência), até 10 (dez) dias a partir da emissão da nota fiscal pertinente a parcela mensal do 
contrato. 

 
A(s) nota(s) fiscal(is) eletrônicas deverá constar a descrição dos serviços, bem como o 

número do referido pregão (Pregão Presencial nº 02/2016). 
 
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a 
qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos 
de qualquer natureza. 

 
Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal, será imediatamente 

solicitada à empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de vinte e quatro  horas. 
 
XIV. DO REAJUSTE E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
Os preços constantes da presente contratação não poderão ser reajustados pelo 

prazo de 12 (doze) meses, sendo que após este prazo, o reajuste deverá ser feito com base na 
variação do INPC/IBGE referente ao período.  

Os reajustes seguintes serão anuais, obedecendo à variação ocorrida no período. 
Havendo extinção do INPC/IBGE será adotado novo indexador devidamente autorizado pelo 
Governo Federal, de comum acordo entre as partes. Na eventualidade da alteração da legislação 
que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, providências serão tomadas visando a 
perfeita adequação às novas regras que forem editadas.                                  

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, sem a 
necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público. 
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XV. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
  
Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital 

aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, 
cabendo à pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, observado o 
disposto no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93. 

 
Não serão reconhecidas impugnações do Edital por fa x ou e-mail, somente por 

escrito, em original, protocolados na Câmara Municipal de Matão, e dentro dos respectivos prazos 
legais, e deverá ser dirigida à Pregoeira. 

 
Acolhida a impugnação contra o Edital que implique em alteração do mesmo, capaz 

de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame, 
quando será novamente publicado no site da Câmara Municipal de Matão 
www.camaramatao.sp.gov.br. 

 
A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste 

pregão até o trânsito em julgado pertinente à decisão. 
 
Em qualquer ocasião antecedente à data de entrega das propostas, o pregoeiro 

poderá, por iniciativa própria ou em conseqüência de manifestação ou solicitação de 
esclarecimento das licitantes, realizar modificações nos termos do Edital que não influenciem na 
elaboração das propostas de preços. Estas modificações serão feitas mediante a emissão de 
errata, que será publicada nos mesmos meios inicialmente divulgados. 

 
 
XVI. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa a presente licitação. 
 
A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

 
A pregoeira, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 

formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e 
não comprometam a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 
A Administração poderá, até a assinatura do contrato ou recebimento da Nota de 

Empenho, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou 
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, 
as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da licitante.  
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Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às 
orientações contidas no presente pregão, poderão ser solicitados por escrito a pregoeira ou 
através do telefone (16) 3383 1048, fax (16) 3383 1049 ou e-mail: 
anacarla@camaramatao.sp.gov.br, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h. 

 
Integram este Edital os seguintes Anexos: 
I – Termo de Referência; 
II – Modelo de Termo de Credenciamento; 
III – Modelo de Declaração de Habilitação; 
IV – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
V- Minuta de Contrato 
VI – Modelo de Proposta  
 

Matão, aos 23 de março de 2016 
 
 
 
 

SANDRO APARECIDO BELLINTANI TRENCH 
Presidente da Câmara Municipal de Matão 

 
 
 
 

ANNACARLA PINOTTI ALVES 
Pregoeira 

 

 

VISTO E APROVADO  

DRA. CAMILA FERNANDA RIBEIRO 
Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Matão 
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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

A – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 
Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa prestadora de 

serviços técnicos profissionais jurídicos especializados e de tecnologia da informação para realizar 
a compilação, indexação e consolidação de aproximados 6153 diplomas legais do Município de 
Matão, compreendendo Leis Ordinárias, Leis Complementares, Resoluções, Decretos Legislativos, 
Lei Orgânica e Regimento Interno, com provimento de hospedagem de dados/informações e todos 
os demais recursos necessários para a disponibilização dos referidos diplomas legais consolidados 
na rede mundial de computadores (Internet) para acesso público, conforme segue. 
A.1 Objeto e local de prestação de serviços:  
Prestação de serviços técnicos especializados no gerenciamento, divulgação e publicação on-line 
dos atos oficiais de efeito externo da Câmara Municipal de Matão na rede mundial de 
computadores, utilizando sistema que propicia legalidade, publicidade, economia e praticidade no 
acesso e pesquisa aos atos oficiais pelas autoridades públicas e pela população.   
 
A.2 Serviços a serem prestados: 
Consolidação de aproximadamente 6153 diplomas legais entre Leis Ordinárias, Leis 
Complementares, Resoluções, Decretos Legislativos, Lei Orgânica e Regimento Interno (da 
Câmara) do Município de Matão/SP totalmente interligados por indexação, possibilitando a 
consolidação por dentro do texto, indicando as normas que alteram aquela visualizada, bem como 
quais for por ela revogadas; a compilação do ato, onde somente os artigos e informações que 
estão vigentes são apresentados. Os serviços de consolidação serão executados obedecendo a 
legislação pertinente, inclusive a Lei Complementar Federal nº 95 de 26/02/1998 e alterações 
posteriores. 
A apresentação dos textos das leis em formato html deverá, no mínimo, conter os  mesmos 
recursos utilizados pelo site Portal da Legislação do Palácio do Planalto (link: 
http://www4.planalto.gov.br/legislacao). 
 
A.2.1 A prestação de serviço deve conter: 
A.2.1.1. Ferramentas de pesquisa - de modo a apresentar facilidades proporcionadas em sistema 
de busca que permita realizar pesquisas estratificadas por período de tempo, por palavras-chave 
na ementa e/ou texto (incluindo recursos para explicitar a presença de determinada palavra 
combinada com a ausência de determinada palavra chave), ou ainda pelo número e assunto do 
ato. As pesquisas deverão aceitar a combinação (execução simultânea) dos diversos critérios de 
busca elencados neste item. Deverá ainda possibilitar que a busca ocorra combinadas com 
critérios de procura em: Todos os Diplomas, ou somente os Diplomas em Vigor, ou Somente os 
Diplomas Revogados, ou Somente os Diplomas Revogados Tacitamente, ou Somente os Diplomas 
com Vigência Esgotada ou Somente nos Diplomas Inconstitucionais. O resultado das pesquisas 
deverá ser apresentado ao internauta de forma que facilite a sua visualização (incluindo paginação 
caso necessário) e o clicar nos links das leis (documentos) de seu interesse. Deverá ainda 
possibilitar a utilização de recursos de Copiar/Colar (Cut And Paste) para que o internauta realize a 
seleção e cópia dos textos de seu interesse para editores/processadores de texto; 
A.2.1.2. Transparência - sistema de dados que encontre as informações disponíveis e 
administradas 24 horas por dia, 365 dias por ano, acessível de qualquer lugar, através da rede 
mundial de computadores; 
A.2.1.3. Mobilidade - que constitua acesso às pesquisas via qualquer aparelho que possua 
conectividade com a Internet. Exibindo em celulares e tablets, no mínimo, o texto da lei 
consolidada em formato html com os respectivos links internos e externos, ancoragem, etc. 
Exibindo em microcomputadores e notebooks, no mínimo, o texto da lei consolidada em formato 
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html com os respectivos links internos e externos, ancoragem, etc e os textos da lei nos formatos 
RTF (ou outro formato aberto – ODT, por exemplo - para abertura e edição em processadores de 
texto) e PDF (contendo a imagem das páginas da lei com as assinaturas e demais itens 
escaneados); 
A.2.1.4. Disponibilização de todos os diplomas legais em forma de texto digitado - no mínimo - em 
formato HTML e RTF (ou outro formato aberto – ODT, por exemplo - para abertura e edição em 
processadores de texto); 
A.2.1.5. Preparação minuciosa dos textos, seguindo os mesmos padrões de formatação para todos 
os diplomas legais; 
A.2.1.6. Disponibilização de um índice (com os respectivos links) junto ao diploma legal acessado, 
contendo todos os diplomas legais diretamente relacionados com o mesmo; 
A.2.1.7. Disponibilização do recurso de busca, oferecendo ao usuário as seguintes possibilidades 
de filtros: por número de diploma, por palavras, por ano, por tipo; 
A.2.1.8. Disponibilização à presidência da Câmara Municipal de Matão de um relatório com 
apontamentos e impropriedades, vícios formais e até mesmo eventuais erros graves que sejam 
detectados nos diplomas legais do Município; 
A.2.1.9. Entrega à presidência da Câmara Municipal de Matão de projetos (de lei ordinária, lei 
complementar, decreto legislativo, resolução e projeto de emenda à lei orgânica) de revogação em 
texto referentes aos diplomas legais que devem ser oficialmente revogados pelo Município; 
A.2.1.10. Recursos para a exibição do texto do diploma legal consolidado em formato HTML 
(contendo os respectivos links internos e externos, ancoragem, etc) e recursos para acessar o 
texto original; 
A.2.1.11. Recursos para a exibição do texto original da lei em formato de texto editável (RTF, ODT 
ou outro formato aberto compatível com os processadores de texto mais utilizados); 
A.2.1.12. Recursos para a exibição das imagens escaneadas do texto original da lei em formato 
PDF; 
A.2.1.13. Recursos para que os usuários (internautas) possam acessar e usufruir plenamente de 
todos os recursos do sistema, independentemente do número de usuários acessando 
simultaneamente o sistema; 
 
A.3 Principais obrigações da empresa prestadora do serviço quanto aos serviços de consolidação: 
A.3.1. Após a conclusão da consolidação dos diplomas legais até o ano de 2015, publicar, até o 
prazo de 2 (dois) dias úteis após o recebimento do material, a legislação (posterior ao ano de 
2015) de atualização no sítio da Câmara, em arquivos digitais nos formatos "html", “rtf (odt ou outro 
fomato aberto de texto editável)” e “pdf (imagens escaneadas das leis)”, incluindo todo o 
relacionamento e consolidação com os diplomas legais existentes no sistema; 
A.3.2. Manter a íntegra dos textos legais - fidedignos - em endereço de site a ser definido, 
disponibilizando a legislação municipal de forma consolidada por indexação e por dentro do texto; 
A.3.3. Realizar todas as operações, atividades, bem como dispor de todos os recursos de 
hardware, software e conexão Internet necessários para a hospedagem de dados/informações e 
todos os demais recursos pertinentes a disponibilização dos referidos diplomas legais consolidados 
na rede mundial de computadores (Internet) para acesso público, inclusive adotando todas as 
medidas de segurança cabíveis e necessárias para manter o seu funcionamento pleno e realizar 
todos os backups cabíveis e necessários para evitar quaisquer perda de dados ou informações; 
A.3.4. Fornecer em mídia DVD (ou disponibilizar o download dos arquivos) todo o conteúdo dos 
diplomas legais  da Câmara Municipal de Matão, com as informações livres de senhas e demais 
proteções que impeçam o acesso aos dados, no formato escolhido pela Câmara, incluindo serviços 
de exportação de dados, imagens, arquivos PDF, arquivos RTF (ODT ou outro formato aberto de 
texto editável), arquivos HTML - contendo inclusive as informações sobre o relacionamento de 
tabelas, arquivos, endereçamentos e todos os dados pertinentes e necessários para a importação 
dos diplomas legais consolidados (e demais itens do presente objeto licitatório) em outros sistemas 
ou ainda para os casos de confecção de objetos licitatórios e/ou abertura de futuras licitações. O 
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presente fornecimento de dados ocorrerá ao término de cada quadrimestre de cada ano, ao 
término do contrato e também todas as vezes que solicitado pela Câmara Municipal de Matão com 
prazo máximo de 15 dias úteis para o cumprimento da solicitação. Caso a Câmara Municipal de 
Matão detecte alguma falha nos dados fornecidos, a empresa deverá tomar todas as medidas 
necessárias para sanar as falhas e fornecer os dados conforme as solicitações e exigências 
técnicas definidas pela Câmara Municipal de Matão, independentemente do período de tempo 
decorrido entre o fornecimento inicial dos dados e a detecção pela Câmara Municipal de Matão da 
falha ocorrida. 
A.3.5. Tomar medidas corretivas aos textos (arquivos, imagens, etc) dos diplomas legais que se 
fizerem necessárias tão logo seja certificada por qualquer anormalidade constatada pela Câmara 
Municipal de Matão; 
A.3.6. Fornecer orientação, em horário comercial, por suporte de telecomunicação, tanto ao 
pessoal técnico da Câmara Municipal de Matão, como ao público em geral interessado nas 
informações; 
A.3.7. Não transferir a outra empresa, o objeto da licitação, sem prévia e expressa anuência da 
Câmara Municipal de Matão; 
A.3.8. Comunicar à Câmara Municipal de Matão, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários; 
 
 
B – PRAZO PARA EXECUÇÃO E ENTREGA (CONCLUSÃO) TOTAL  DO OBJETO: 
 
B.1. O Prazo para implementação total do sistema, incluindo a consolidação dos aproximados 
6153 diplomas legais do Município de Matão, e da totalidade do objeto da presente licitação 
(legislação até o ano de 2015) é de 06 (seis) meses, contados da assinatura do contrato de 
prestação de serviços. 
 
 
C – CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO COM A  ADIÇÃO DOS DIPLOMAS 
LEGAIS SANCIONADOS APÓS O ANO DE 2015: 
 
C.1. A empresa prestadora dos serviços manterá atualizada a legislação do presente objeto, 
incluindo os serviços de consolidação dos diplomas legais e todos os demais serviços do presente 
objeto (incluindo hospedagem e disponibilização via Internet), com o material que será fornecido 
pela Câmara Municipal de Matão conforme sejam sancionados/editados novos diplomas legais 
após o ano de 2015. O serviço de atualização ocorrerá pelo prazo de - no mínimo - 01 (um) ano, 
podendo ser renovado a critério das partes. O serviço será realizado independentemente do 
número de novos diplomas legais sancionados e enviados mensalmente e não poderá conter 
quaisquer restrições ao número de diplomas legais (mensal, anual, total, etc), acessos simultâneos 
realizados pelos internautas ou quaisquer outras características importantes para o perfeito 
funcionamento e cumprimento do objeto desta licitação. 
 
 
D – FORNECIMENTO DOS DIPLOMAS LEGAIS PELA CÂMARA MU NICIPAL DE MATÃO PARA 
A EXECUÇÃO DO OBJETO: 
 
D.1. A Câmara Municipal de Matão disponibilizou todo o material digital que possui pertinente 
aos aproximados 6153 diplomas legais do Município de Matão para utilização na confecção das 
propostas e na execução do objeto (após a assinatura do contrato) da seguinte forma: 
D.1.1.  Imagens das páginas das leis arquivadas em arquivos no formato JPG que a Câmara 
Municipal de Matão possui. Todas as imagens estão contidas em um único arquivo compactado 
com extensão RAR e poderão ser obtidas por download no seguinte endereço:  
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http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/leis_em_jpg.rar 
D.1.2.  Imagens das páginas das leis arquivadas em arquivos no formato PDF que a Câmara 
Municipal de Matão possui. Todas as imagens estão contidas em um único arquivo compactado 
com extensão RAR e poderão ser obtidas por download no seguinte endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/leis_em_pdf.rar 
D.1.3.  Textos das páginas das leis arquivadas em arquivos no formato RTF (ou texto editável)  que 
a Câmara Municipal de Matão possui. Todos os textos estão contidos em um único arquivo 
compactado com extensão RAR e poderão ser obtidos por download no seguinte endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/leis_em_rtf.rar 
D.1.4.  Backup (através de SQL Dump) das tabelas pertinentes ao sistema de leis atual do site da 
Câmara Municipal de Matão (que utiliza o banco de dados MYSQL) em arquivos no formato SQL 
que a Câmara Municipal de Matão possui. Todas as tabelas estão contidas em um único arquivo 
compactado com extensão RAR e poderão ser obtidas por download no seguinte endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/tabelas_bkp_via_sql_dump
.rar 
D.1.5.  Tabelas pertinentes ao sistema de leis atual do site da Câmara Municipal de Matão (que 
utiliza o banco de dados MYSQL) exportadas para arquivos nos formatos CSV, SQL, XML e 
ExcelXML. Todas as tabelas (em seus respectivos formatos de exportação) estão contidas em um 
único arquivo compactado com extensão RAR e poderão ser obtidas por download no seguinte 
endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/tabelas_exportadas.rar 
D.1.6. Havendo necessidade (exclusivamente durante a execução do objeto após a assinatura do 
contrato) do texto de algum diploma legal que não conste no presente material fornecido pela 
Câmara Municipal de Matão, a empresa prestadora de serviços deverá informar a Câmara 
Municipal de Matão sobre o diploma legal necessário e a mesma enviará um arquivo PDF 
contendo as imagens escaneadas da referida lei; 
D.1.7 Os diplomas legais estão estimados (em 6153) em virtude da impossibilidade de prever neste 
momento quantos diplomas legais serão necessários para atender plenamente o objeto deste 
edital em virtude da existência no sistema de leis atual do site da Câmara Municipal de Matão (e 
nas tabelas disponibilizadas) registros de testes de sistema que não serão incluídos no resultado 
da consolidação dos diplomas legais; 
D.1.8.  Imagens das páginas das resoluções arquivadas em arquivos no formato JPG que a 
Câmara Municipal de Matão possui. Todas as imagens estão contidas em um único arquivo 
compactado com extensão RAR e poderão ser obtidas por download no seguinte endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/resolucoes_em_jpeg.rar 
D.1.9.  Imagens das páginas das resoluções arquivadas em arquivos no formato PDF que a 
Câmara Municipal de Matão possui. Todas as imagens estão contidas em um único arquivo 
compactado com extensão RAR e poderão ser obtidas por download no seguinte endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/resolucoes_em_pdf.rar 
D.1.10.  Textos das páginas das resoluções arquivadas em arquivos no formato RTF (ou texto 
editável)  que a Câmara Municipal de Matão possui. Todos os textos estão contidos em um único 
arquivo compactado com extensão RAR e poderão ser obtidos por download no seguinte 
endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/resolucoes_em_rtf.rar 
D.1.11.  Imagens das páginas dos decretos legislativos arquivadas em arquivos no formato JPG 
que a Câmara Municipal de Matão possui. Todas as imagens estão contidas em um único arquivo 
compactado com extensão RAR e poderão ser obtidas por download no seguinte endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/decretos_em_jpeg.rar 
D.1.12.  Imagens das páginas dos decretos legislativos arquivadas em arquivos no formato PDF 
que a Câmara Municipal de Matão possui. Todas as imagens estão contidas em um único arquivo 
compactado com extensão RAR e poderão ser obtidas por download no seguinte endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/decretos_em_pdf.rar 
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D.1.13.  Textos das páginas dos decretos legislativos arquivadas em arquivos no formato RTF (ou 
texto editável)  que a Câmara Municipal de Matão possui. Todos os textos estão contidos em um 
único arquivo compactado com extensão RAR e poderão ser obtidos por download no seguinte 
endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/decretos_em_rtf.rar 
D.1.14.  Imagens das páginas do regimento interno arquivadas em arquivos no formato PDF que a 
Câmara Municipal de Matão possui. Todas as imagens estão contidas em um único arquivo 
compactado com extensão RAR e poderão ser obtidas por download no seguinte endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/regimentointerno_em_pdf.r
ar 
D.1.15.  Textos das páginas do regimento interno arquivadas em arquivos no formato RTF (ou 
texto editável)  que a Câmara Municipal de Matão possui. Todos os textos estão contidos em um 
único arquivo compactado com extensão RAR e poderão ser obtidos por download no seguinte 
endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/regimentointerno_em_rtf.ra
r 
D.1.16.  Imagens das páginas da lei orgânica arquivadas em arquivos no formato PDF que a 
Câmara Municipal de Matão possui. Todas as imagens estão contidas em um único arquivo 
compactado com extensão RAR e poderão ser obtidas por download no seguinte endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/leiorganica_em_pdf.rar 
D.1.17.  Textos das páginas da lei orgânica arquivadas em arquivos no formato RTF (ou texto 
editável)  que a Câmara Municipal de Matão possui. Todos os textos estão contidos em um único 
arquivo compactado com extensão RAR e poderão ser obtidos por download no seguinte 
endereço:  
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/licitacoes/ano2016/obcons/leiorganica_em_rtf.rar 
 
D.2. A Câmara Municipal de Matão disponibilizará os diplomas legais do Município de Matão 
sancionados após o ano de 2015 enviando (pela Internet) à empresa prestadora de serviços para 
adicionar e consolidar a legislação, da seguinte forma: 
D.2.1. Um arquivo PDF contendo as imagens escaneadas de cada lei sancionada após o ano de 
2015; 
D.2.2. Um arquivo RTF (DOC ou texto editável) contendo o texto editável de cada lei sancionada 
após o ano de 2015; 
D.3. Para a consolidação dos diplomas legais anteriores e posteriores ao ano de 2015, caso o 
arquivo RTF (DOC ou texto editável) disponibilizado pela Câmara Municipal de Matão (obtido por 
recurso de exportação do sistema interno de secretaria) não contenha todas as informações 
(tabelas, cores, efeitos, croquis, desenhos, palavras, textos, acentuação, etc) presentes no arquivo 
PDF do diploma legal, a empresa prestadora de serviços deverá realizar as alterações e adições 
nos arquivos HTML e RTF (DOC ou texto editável) necessárias para que seja disponibilizado no 
sistema de legislação consolidado a representação fiel do diploma legal sancionado (contida no 
arquivo PDF disponibilizado). 
 
 
 
 
 
E – TREINAMENTO DE PESSOAL: 
 
A empresa prestadora dos serviços deverá fornecer treinamento aos servidores designados pela 
Câmara Municipal de Matão, no sistema de consolidação de legislação ofertado, visando atender 
as necessidades dos usuários para a utilização plena dos recursos do sistema. 
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F – ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO: 
 
A empresa prestadora dos serviços deverá fornecer à Câmara Municipal de Matão a Assistência 
Técnica e o Suporte Técnico no sistema de consolidação de legislação ofertado, atendendo, no 
mínimo, aos requisitos abaixo descritos: 
F.1 – Solucionar num prazo máximo de 4 (quatro) horas, os problemas ocorridos nos sistemas e 
programas (software), que impeçam a utilização plena pelo internauta do sistema de consolidação 
de legislação; 
F.2 – Entrar em entendimento com as empresas Provedores de Serviços de Internet, Confecção e 
Hospedagem de Home Page contratadas pela Câmara Municipal de Matão e fornecer as devidas 
informações sobre o sistema ofertado e seu ambiente de funcionamento, visando o perfeito 
funcionamento e integração do sistema ofertado com o sítio (site) pertinente à esta Casa de Leis; 
F.3 – Na ocorrência de problemas e alterações de sistemas e programas (software) sanáveis 
através dos recursos de comunicação de dados (telesuporte), a empresa deverá fornecer e 
instalar, sem quaisquer ônus ou despesas para a Câmara Municipal de Matão, o respectivo 
sistema ou programa (software) de Telesuporte, devidamente legalizado. 
 
 
G – OBSERVAÇÕES GERAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES: 
 
G.1 - DA LEGALIDADE: Todos os programas (software) e demais recursos necessários ao 
atendimento do objeto deste Edital, ofertados pela proponente, deverão estar em conformidade 
com as normas legais vigentes; 
G.2 - DOS BUGS E DEMAIS PROBLEMAS CAUSADOS PELA VIRADA DO SÉCULO: Todos os 
programas (software) e demais recursos necessários ao atendimento do objeto deste Edital, 
ofertados pela proponente, deverão estar capacitados para a importação e manipulação dos dados 
provenientes dos séculos presente e passados (anos 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 
1998, 1899, 1898, 1897, etc), com os parâmetros e padrões necessários à perfeita execução dos 
mesmos, sem prejuízo, para a Câmara Municipal de Matão, com perdas de dados, indexação, etc. 
G.3 - DAS ATUALIZAÇÕES (UPGRADES) E NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS: A Licitante 
vencedora deverá fornecer/implementar à Câmara Municipal de Matão todas as atualizações e 
novas versões do(s) sistema(s) ofertado(s), realizando todos os serviços de instalação, 
implantação, adaptação e conversão de dados, sem quaisquer ônus para a Contratante. 
A presente obrigação estende-se ao fornecimento, sem quaisquer ônus para a Contratante, de 
todos os programas (software, inclusive licenças de uso para banco de dados) necessários para o 
funcionamento da(s) nova(s) versão(ões), independentemente da plataforma (sistema operacional, 
etc) utilizada. A presente obrigação vigorará durante o contrato de execução dos serviços de 
consolidação da legislação anteriores ao ano de 2016 e também durante o contrato de atualização 
de legislação (incluindo provimento de hospedagem de dados/informações e todos os demais 
recursos necessários para a disponibilização dos referidos diplomas legais consolidados na rede 
mundial de computadores Internet para acesso público) com a legislação sancionada após o ano 
de 2015. 
 
 
 
H – FORNECIMENTO DOS DADOS/INFORMAÇÕES ARMAZENADOS NO SISTEMA: 
 
Os dados e informações provenientes da consolidação da legislação do município e da Câmara 
Municipal de Matão até o ano de 2015 e também os acréscimos e alterações promovidas pela 
legislação sancionada após o ano de 2015 - incluindo os textos, imagens, arquivo, links e 
quaisquer dados/informações que estarão armazenados no sistema ofertado e contratado, são de 
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propriedade única e exclusiva da Câmara Municipal de Matão, ficando a licitante vencedora, num 
prazo máximo de 15 dias úteis contados a partir da comunicação efetuada pela Câmara, obrigada 
a: 
H.1. Fornecer os dados descritos (e outros pertinentes e não mencionados) em mídia DVD (ou 
disponibilizar o download dos arquivos) com todo o conteúdo da legislação  da Câmara Municipal 
de Matão, com as informações livres de senhas e demais proteções que impeçam o acesso aos 
dados, no formato escolhido pela Câmara, incluindo todos os serviços de exportação de dados, 
imagens, arquivos PDF, arquivos RTF (DOC ou de texto editável), arquivos HTML - contendo 
inclusive as informações sobre o relacionamento de tabelas, arquivos, endereçamentos e todos os 
dados pertinentes e necessários para a importação da legislação consolidada (e demais itens do 
presente objeto licitatório) em outros sistemas ou ainda para os casos de confecção de objetos 
licitatórios e/ou abertura de futuras licitações. O presente fornecimento de dados ocorrerá ao 
término de cada quadrimestre de cada ano, ao término do contrato e também todas as vezes que 
solicitado pela Câmara Municipal de Matão com prazo máximo de 15 dias úteis para o 
cumprimento da solicitação. Caso a Câmara Municipal de Matão detecte alguma falha nos dados 
fornecidos, a empresa deverá tomar todas as medidas necessárias para sanar as falhas e fornecer 
os dados conforme as solicitações e exigências técnicas definidas pela Câmara Municipal de 
Matão, independentemente do período de tempo decorrido entre o fornecimento inicial dos dados e 
a detecção pela Câmara Municipal de Matão da falha ocorrida 
H.2. O referido fornecimento contemplará o Layout dos arquivos gravados na exportação de dados 
supra referida, incluindo tipos de campos, tamanho, formato de campo (delimitado, largura fixa, 
etc), caracteres de separação dos campos (tabulação, ponto e vírgula, vírgula, espaço, etc); 
H.3. O referido fornecimento contemplará a identificação de cada campo e tabela nos arquivos 
gerados pela exportação relacionando-os com as informações contidas nos formulários e telas do 
sistema; 
H.4. O referido fornecimento contemplará a identificação de todos os campos e tabelas exportadas, 
inclusive os de controle interno do sistema; 
H.5. O referido fornecimento contemplará todas as informações pertinentes ao armazenamento de 
dados no sistema ofertado visando a perfeita conversão, migração e importação de dados para 
outros sistemas utilizados pela Câmara Municipal de Matão; 
H.6. O referido fornecimento de dados ocorrerá ao término de cada quadrimestre de cada ano, ao 
término do contrato e também todas as vezes que solicitado pela Câmara Municipal de Matão com 
prazo máximo de 15 dias úteis para o cumprimento da solicitação, sem quaisquer ônus para a 
Câmara Municipal de Matão. 
 
 
I – HISTÓRICO DAS SANÇÕES DE LEIS DO MUNICÍPIO DE M ATÃO ATÉ O ANO DE 2015: 
 
A tabela abaixo foi obtida pela compilação dos dados disponibilizados para download (conforme 
endereços nos subitens D.1.1 a D.1.5) e contém o histórico e estatísticas das sanções de leis 
ocorridas no município de Matão até o ano de 2015. 
 
HISTÓRICO ANO 

2015 
ANO 
2014 

ÚLTIMOS 
5 ANOS 

ÚLTIMOS 
10 ANOS 

ÚLTIMOS 
15 ANOS 

GERAL 

Total de Leis no ano 151 106 - - - - 
Mínimo de leis no ano - - 106 69 69 0 
Média de leis no ano - - 134 122 126 45 
Máximo de leis no ano - - 166 168 178 180 
Mínimo de leis por mês 2 0 0 0 0 0 
Média de leis por mês 13 9 11 10 11 4 
Máximo de leis por mês 40 15 40 40 50 50 
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HISTÓRICO ANO 

2015 
ANO 
2014 

ÚLTIMOS 
5 ANOS 

ÚLTIMOS 
10 ANOS 

ÚLTIMOS 
15 ANOS 

GERAL 

Total de Decretos no ano 8 8 - - - - 
Mínimo de Decretos no ano - - 1 1 1 1 
Média de Decretos no ano - - 11 13 13 8 
Máximo de Decretos no ano - - 20 20 26 29 
 
 
HISTÓRICO ANO 

2015 
ANO 
2014 

ÚLTIMOS 
5 ANOS 

ÚLTIMOS 
10 ANOS 

ÚLTIMOS 
15 ANOS 

GERAL 

Total de Resoluções no ano 11 9 - - - - 
Mínimo de Resoluções no ano - - 2 2 2 1 
Média de Resoluções no ano - - 8 7 8 5 
Máximo de Resoluções no ano - - 11 11 19 20 
 
 
 
 
J – PARA OS FINS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO S DEVERÁ SER 
CONSIDERADO: 

 
• ITEM 1: Execução de todos os serviços/atividades necessários para a consolidação dos 

6153 diplomas legais publicados ATÉ o ano de 2015; 
 

• ITEM 2:  Execução de todos os serviços/atividades necessários para a consolidação dos 
diplomas legais publicados APÓS o ano de 2015, incluindo hospedagem, atualização, etc; 
 

 
 
K - VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO - R$ 100 MIL RE AIS (média dos preços 
apresentados por 05 (cinco) empresas). 
 
O Preço global será utilizado como o elemento de lances do pregão. O Preço global é o valor da 
somatória da parcela única do item 1 e de 12 parcelas mensais do item 2. 
 
Na hipótese de diminuição do valor da proposta original, em razão de negociação entre a empresa 
vencedora e a Pregoeira, a nova proposta deverá considerar que a oferta de redução do valor da 
proposta original aplica-se ao Item 1 e ao Item 2, proporcionalmente.  
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ANEXO II  
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

A empresa ______________________________, com sede na _____________, 
C.N.P.J.  nº _______________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) 
Sr.(a) ____ ,  ______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº 
_______________________, para representá-la perante a Câmara Municipal de Matão em 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 02/2016, podendo formular lances, negociar preços e 
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 
fases licitatórias. 
 
 
 

__________________________________ 
NOME 

 
 

__________________________________ 
R.G 

 
 

__________________________________ 
CARGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO 
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ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
 

 
A empresa _________________________________________, aqui devidamente 

representada por ______________________________________, infra-assinado, DECLARA , por 
este e na melhor forma de direito, concordar com os termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº  
02/2016, dos respectivos documentos e anexos da Licitação.  

Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser 
tomadas pela Pregoeira e Grupo de Apoio quanto à habilitação, classificação e adjudicação, 
ressalvados os nossos direitos legais de recursos. 

Declara, outrossim, que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento 
quanto a habilitação no presente certame e, que caso venham a conhecer, no decorrer do certame, 
comprometemo-nos a comunicá-los de imediato a Câmara Municipal de Matão. 
 
                                       Local, data. 
 
 
 

Atenciosamente 
 

 
 

Nome do representante 
legal da empresa licitante 

(cargo / RG) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PO RTE 

 
 
 
 

    
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 

ato convocatório, que a empresa ___________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº ______________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte , 
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 , cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão 
Presencial nº 02/2016, realizado pela Câmara Municipal de Matão. 
 
 
 
 
    Matão, aos ______ de _______________ de 2016. 
 
 
    ______________________________________ 
    Assinatura do representante 
 
    Nome:................................................. 
    RG nº ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 

Av. Padre Nelson Antonio Romão, 859 – Centro – Matão – SP 
Fone: (16) 3383-1033 Fax: (16) 3383-1049 

Site: www.camaramatao.sp.gov.br E-mail: camara@camaramatão.sp.gov.br 
 

Pregão Presencial nº 02/2016 

 25 

 
ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO E A 
EMPRESA ----------- 

  
  
Aos ____dias do mês de ___ de 2016 (dois mil e dezesseis), nesta  cidade  de Matão, 

Estado de São Paulo, no Gabinete  do  Sr. Presidente  da Câmara Municipal de Matão, 
compareceram  as  partes  entre  si justas e contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  
MUNICIPAL DE MATÃO , com  sede  nesta cidade de Matão-SP, à Avenida Padre Nelson, nº  859,  
inscrita no C.NPJ sob nº 64.925.092/0001-01,  neste  ato  legalmente representada pelo seu 
Presidente, o Sr. SANDRO APARECIDO BELLINTANI TRENCH , brasileiro,  casado, portador   do   
R.G. nº __________, e CPF nº ____________,   daqui   por   diante   denominada   simplesmente 
"CONTRATANTE" , e de outro lado, a empresa __________, com sede em __________, à 
Rua__________nº ___, inscrita no CNPJ sob nº ___, Inscrição Estadual nº ___, neste ato 
representada por seu __________, SR. __________, (qualificação), portador da Cédula de 
Identidade RG nº ___, inscrito no CPF sob o nº ___, residente e domiciliado na cidade de 
__________, à Rua _________, nº ___, adiante designada “CONTRATADA ”  e perante as 
testemunhas ao final nomeadas e assinadas, têm entre si justa e contratado as seguintes cláusulas 
e condições:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  – Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos 

profissionais jurídicos especializados e de tecnologia da informação para realizar a compilação, 
indexação e consolidação de aproximados 6153 diplomas legais do Município de Matão, 
compreendendo Leis Ordinárias, Leis Complementares, Resoluções, Decretos Legislativos, Lei 
Orgânica e Regimento Interno, com provimento de hospedagem de dados/informações e todos os 
demais recursos necessários para a disponibilização dos referidos diplomas legais consolidados na 
rede mundial de computadores (Internet) para acesso público, conforme as especificações 
constantes no Anexo I -  Termo de Referência do presente Edital. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  - O contrato será regido regida nos termos da Lei Federal nº 

10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 4.274, de 08 de dezembro de 
2005. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA  - O preço global pelo objeto licitado é estimado em R$ 

____,__ (__________), sendo R$ (_____) ________valor único referente ao item 1 e R$ (_____) 
________valor mensal do item 2, perfazendo o valor total do item (12 meses) R$ (_____) 
________. 

 
CLÁUSULA QUARTA  - O pagamento pelos serviços prestados será efetuado em até 

10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal, por meio de depósito em conta corrente no nome da 
empresa ou boleto, após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, devidamente 
discriminada e atestada por servidor designado. Quando for constatada qualquer irregularidade na 
Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à empresa adjudicatária a devida correção, no 
prazo de vinte e quatro  horas. 

 
CLÁUSULA QUINTA –P razo para entrega dos serviços licitados: Para o Item 1 (todos 
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os serviços/atividades necessários para consolidação dos diplomas legais até o ano de 2015 
consolidação dos diplomas legais até o ano de 2015) até 180 (cento e oitenta) dias a partir da 
assinatura do contrato e para o Item 2 (todos os serviços/atividades necessários para a 
consolidação dos diplomas legais publicados após  o ano de 2015 incluindo hospedagem, 
atualização, etc) 12 meses após a conclusão (recebimento do termo definitivo) do Item 1, podendo 
ser prorrogado nos termos do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores 

 
 
CLÁUSULA SEXTA  – Os preços constantes da presente contratação não poderão ser 

reajustados pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo que após este prazo, o reajuste deverá ser feito 
com base na variação do INPC/IBGE referente ao período.  

Os reajustes seguintes serão anuais, obedecendo à variação ocorrida no período. 
Havendo extinção do INPC/IBGE será adotado novo indexador devidamente autorizado pelo 
Governo Federal, de comum acordo entre as partes. Na eventualidade da alteração da legislação 
que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, providências serão tomadas visando a 
perfeita adequação às novas regras que forem editadas.                                  

 
CLÁUSULA SÉTIMA -  As despesas decorrentes da presente Licitação serão 

atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, 
classificadas e codificadas sob despesa nº 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa 
Jurídica, sendo oneradas dotações dos orçamentos vindouros, de acordo com a duração do 
contrato.  

 
CLÁUSULA OITAVA  - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, 
sem a necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público. 

 
CLÁUSULA NONA – A vencedora do certame que descumprir quaisquer das 

cláusulas ou condições do presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei 
nº 10520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em 
que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
b) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 

Av. Padre Nelson Antonio Romão, 859 – Centro – Matão – SP 
Fone: (16) 3383-1033 Fax: (16) 3383-1049 

Site: www.camaramatao.sp.gov.br E-mail: camara@camaramatão.sp.gov.br 
 

Pregão Presencial nº 02/2016 

 27 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA -  O não cumprimento pela “CONTRATADA ” , de quaisquer das 

obrigações assumidas com este instrumento particular de contrato, salvo motivo de força maior ou 
casos fortuitos, devidamente caracterizados e aceitos pelo “CONTRATANTE ” , acarretará a 
rescisão imediata e unilateral do mesmo, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
extra judicial, além da multa prevista na Cláusula acima (arts. 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, 
alterada pela Lei 9.854/99). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além de 

outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, como também as 
previstas no Anexo I do Edital, será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas 
necessárias para a realização dos serviços no que se refere à contratação de pessoal e 
respectivos salários e encargos trabalhistas, transporte, alimentação, estadias e demais encargos; 
Prestar os serviços licitados, rigorosamente, nos prazos fixados no edital, sob pena de aplicação 
das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual; Cumprir os prazos previstos neste contrato ou 
outros que venham a ser fixados pela Câmara Municipal de Matão; Manter, durante a vigência 
deste contrato, em conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que 
possa comprometer esta contratação; Responder por eventuais transtornos ou prejuízos causados 
aos serviços por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução do contrato; Providenciar a 
mão-de-obra qualificada e necessária à execução do objeto do contrato, fiscalizar e 
responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto dos serviços, cabendo-lhe, integralmente, o 
ônus decorrente de sua culpa ou dolo, na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, independentemente do controle e fiscalização exercidos pelo Setor Competente 
da Câmara Municipal de Matão; Responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e sinistro, transporte, armazenamento e outros resultantes 
desta execução; Responsabilizar-se pela qualidade do serviço , inclusive por eventuais danos 
causados à CONTRATANTE  e Executar o serviço dentro do melhor padrão de qualidade e 
confiabilidade.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE Além de 

outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, como também as 
previstas no Anexo I do Edital, são obrigações da Contratante: Notificar a CONTRATADA sobre 
qualquer irregularidade encontrada na execução o objeto deste contrato, fixando-lhe, prazo para 
corrigi-las e Efetuar o pagamento das obrigações financeiras advindas da contratação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA - As partes elegem o Foro da Comarca de Matão, 

Estado de São Paulo, para qualquer Ação oriunda deste instrumento particular de contrato, 
excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Fazem parte integrante deste contrato o Edital referente ao Pregão Presencial nº 

02/2016, seus anexos e proposta . 
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NADA MAIS . Lido e achado conforme vai o presente instrumento particular de 
contrato, assinado pelas partes inicialmente nomeadas e qualificadas, na presença de 
testemunhas. 

 
Matão, ___de ______________ de 2016. 
 
 

CONTRATANTE 
 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS 
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ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA 

 
DESCRIÇÃO OBJETO:  Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais 
jurídicos especializados e de tecnologia da informação para realizar a compilação, indexação e 
consolidação de aproximados 6153 diplomas legais do Município de Matão, compreendendo Leis 
Ordinárias, Leis Complementares, Resoluções, Decretos Legislativos, Lei Orgânica e Regimento 
Interno, com provimento de hospedagem de dados/informações e todos os demais recursos 
necessários para a disponibilização dos referidos diplomas legais consolidados na rede mundial de 
computadores (Internet) para acesso público, conforme as especificações constantes no Anexo I -  
Termo de Referência do presente Edital. 
 
 
ITEM  QUANTIDADE 

DIPLOMAS 
LEGAIS 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR 
UNITÁRIO  
 

VALOR TOTAL 

1 6153  Execução de todos os 
serviços/atividades necessários 
para a consolidação dos 6153 
diplomas legais publicados ATÉ o 
ano de 2015 
 

R$ R$ 

 
 

 
ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR 

MENSAL 
VALOR TOTAL  
(12 MESES) 

2 Execução de todos os serviços/atividades 
necessários para a consolidação dos diplomas 
legais publicados APÓS o ano de 2015 incluindo 
hospedagem, atualização, etc. 

R$ R$ 

 
 

 
VALOR GLOBAL: SOMATÓRIA ITEM 1 E ITEM 2 

 
R$ ___________________________________________________________ 

 
O Preço global será utilizado como o elemento de lances do pregão. 

 
 
Declaramos, que concordamos com todos os termos do Edital e seus Anexos e comprometemos a 
cumprir todas as exigências estabelecidas para a prefeita execução do objeto.  
 

 
Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
Prazo para entrega dos serviços licitados: 
Para o Item 1 (consolidação dos diplomas legais até o ano de 2015) até 180 (cento e 

oitenta) dias a partir da assinatura do contrato; 
Para o Item 2 (todos os serviços/atividades necessários para a consolidação dos 

diplomas legais publicados após  o ano de 2015 incluindo hospedagem, atualização, etc) 12 meses 
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após a conclusão (recebimento do termo definitivo) do Item 1; 
 
 
 
Forma de pagamento, sendo: 
Para o item 1 (consolidação dos diplomas legais até o ano de 2015), até 10 (dez) dias 

a partir da emissão da nota fiscal. A nota fiscal somente poderá ser emitida após a comprovação 
pelos setores pertinentes da Câmara Municipal de Matão que realizarão em até 30 dias a análise 
dos serviços executados e a pertinente expedição de documento comprovando o recebimento 
definitivo do referido item do objeto; 

Para o item 2 (serviços/atividades necessários para a atualização e consolidação dos 
diplomas legais publicados após  o ano de 2015, incluindo hospedagem, etc, conforme termo de 
referência), até 10 (dez) dias a partir da emissão da nota fiscal pertinente a parcela mensal do 
contrato. 

 
 
Nome da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do proponente ou representante 

legal; 
 
 

 


