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TOMADA DE PREÇOS Nº 01 DE 05 DE MARÇO DE 2018 
 

A Câmara Municipal de Matão torna público, para ciência dos interessados, que por 
intermédio da Comissão de Licitação, designada pela Portaria nº 63 de 12 de outubro de 2017, 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços . O recebimento e abertura dos envelopes 
Proposta e Habilitação ocorrerão no dia 23/04/2018, as 09h (nove horas) e 09:15h (nove horas e 
quinze minutos) 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 modalidade é a TOMADA DE PREÇOS   – do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL , regime EXECUÇÃO INDIRETA será integralmente conduzida pela Comissão 
Permanente de Licitação, e será regida nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  

 
 

I – DO OBJETO 
 

Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa Provedora de Serviços 
de Internet (ISP) especializada para fornecimento de acesso à Internet (rede mundial de 
computadores) para conexão da rede principal da Câmara Municipal de Matão (excetuando-se a 
rede do Telecentro e do site www.camaramatao.sp.gov.br em virtude das políticas de segurança 
física adotadas) e serviços correlatos incluindo o fornecimento de Sistemas De Segurança, 
Proteção, Firewall, NAT, Controle de Navegação WEB, FTP, PROXY, CACHÊ, Bloqueios de sites 
impróprios, Serviços de DNS para os Domínios da Câmara Municipal de Matão, Serviços de 
Correio Eletrônico (E-Mail), conforme as especificações elencadas no Anexo I do presente Edital.  

 
SERÁ REQUISITO OBRIGATÓRIO PARA HABILITAÇÃO A REALI ZAÇÃO DE 

VISTORIA IN LOCO – AGENDAMENTO DAS 08h ÁS 17h PELO TELEFONE (16) 3383 1056, 
NO PERÍODO DE 06 A 16 DE ABRIL DE 2018 PARA VERIFIC AÇÃO DO SISTEMA/SERVIÇOS 
UTILIZADOS.  
 
A vistoria “in loco” visa garantir que a (s) empresa (s) licitante (s) tenham o pleno conhecimento 
das instalações, hardware, bem como das características de acesso à internet pelos usuários da 
rede da Câmara Municipal de Matão – SP. 
 

II – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL. 
 
O Edital poderá ser consultado e retirado por qualquer interessado na 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 ou consultado pela internet no 
endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br. 

 
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. 
 

 
III – DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
 As concorrentes deverão apresentar suas propostas referentes à habilitação e à proposta 
comercial em envelopes opacos, fechados, indevassáveis, na data, horário e local definidos no 
preâmbulo desta Tomada de Preços, devendo entregar 02 (dois) envelopes:  
        
Envelope 1 - HABILITAÇÃO 
Envelope 2 – PROPOSTA  
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1. DA HABILITAÇÃO (Envelope nº 1) 

 
I - CARTA  em que o proponente solicita a participação na presente TOMADA DE 

PREÇOS e faz declaração explícita de que: 
 
a) acatará todas as exigências da contratante relativamente ao objeto desta licitação; 
 
b) tem o pleno conhecimento da sistemática a ser implantada, das condições 

estabelecidas no presente edital, e se sujeita às mesmas, estando de acordo com elas; 
 
c) - A 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. (art. 
7, inciso XXXIII da Constituição Federal). 

 
d) 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. 
 

II – Atestado de Vistoria ‘in loco’. 
 
III – Cópia da Licença do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), expedida pela 

Anatel ou órgão responsável pelo setor de comunicação pertinente, em vigência e com 
autorização para atuar no município de Matão; 

 
IV – Cópia autenticada do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL , em vigência, 

expedido por órgãos Federais, Estaduais ou Municipais, com ramo de atividade compatível e 
pertinente ao objeto da licitação. (art. 34; §2° da Lei nº 8.666/93). 

 
OBS. OS INTERESSADOS NÃO INSCRITOS NO CADASTRO DE FORNEC EDORES 

MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, PODERÃO FAZÊ-LO A TÉ O 3º (TERCEIRO) DIA 
ANTERIOR À DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS , mediante a apresentação de toda 
documentação exigida para o cadastramento, nos termos do art. 28 a 31 da Lei Federal 8.666/93 
e alterações subseqüentes. Aplicam-se as mesmas exigências para os casos de Cadastros com 
validade vencida.  

 
Para realização do Cadastro será solicitado os seguintes documentos:  
 
I - Cartão CNPJ  
 
II - cópia autenticada do Contrato Social e alterações posteriores, ou última alteração 

consolidada da empresa participante. 
 
III - Cópia autenticada, ou impressa de 'sites' oficiais, da Certidão Negativa de Débitos 

Previdenciários (CND), em vigência (Constituição Federal, artigo 195, § 3°); 
 
IV – Cópia autenticada, ou impressa de 'sites' oficiais, da Certidão de Regularidade Fiscal 

(CRF), relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, em vigência (Lei 8.666/93 e 
alterações); 

 
V - Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal (Tributos 

Mobiliários) do domicílio ou sede do licitante, em vigência.   
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VI -  Cópia autenticada, ou impressa de sites oficiais da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT) , 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; 
 

VII- Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 
VII- No caso de Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa deverão 

apresentar os documentos descritos nos anexos III e IV.  
 
Não serão aceitos nenhum tipo de protocolo referente às certidões elencadas nos itens III, 

IV, V, VI e VII; e serão aceitas como prova de regularidade certidões positivas, com efeito, de 
negativas. 

 
Caso a empresa apresente Cadastro de outro órgão (Federal, Estadual ou Municipal) e 

este não contemplar algum dos documentos exigidos nos itens de I a VII especificados acima, ou 
se esses documentos estiverem com a validade vencida ou desatualizados, o licitante deverá 
apresentar documento equivalente válido. 

 
Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso:  
 
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 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data fixada para a 
apresentação dos envelopes;  

 
Se apresentados em original ou por cópia autenticada, salvo os documentos obtidos por 

meio eletrônico, os quais a Comissão Permanente de Licitações poderá confirmar a veracidade 
por meio de consulta à Internet, diretamente nos respectivos “sites” dos órgãos expedidores;  

 
A AUTENTICAÇÃO PODERÁ SER FEITA, AINDA, MEDIANTE CO NFERÊNCIA DA CÓPIA 
COM O ORIGINAL, PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇ ÕES.  
 

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;  
 
4.11- A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte 
externa:  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Av.Padre Nelson, 859 - Centro 
ENVELOPE Nº 01 
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018  
HABILITAÇÃO 

 
 

 
1.1 - DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE  PEQUENO PORTE – Lei 
Complementar 123/2006 
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AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DEVERÃ O 

APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NOS IT ENS I A VII DESCRITOS 
ACIMA, MESMO QUE ESTES APRESENTEM ALGUMA RESTRIÇÃO – CERTIDÃO POSITIVA. 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, ART. 43); E DECLARAÇÃO  CONFORME ANEXO II DO 
PRESENTE EDITAL. 

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

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogáveis 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. 

 
 

2. DA PROPOSTA COMERCIAL (Envelope nº 02) 
  

O envelope nº 02 deverá conter a proposta datilografada ou digitada em uma única via, 
devendo ser clara, sem emendas, rasuras, borrões, ou entrelinhas; rubricada em todas as folhas 
e no final assinada pelo proponente, a qual será integrada pelos seguintes elementos: 
 
a) Descrição completa dos SERVIÇOS fornecimento de acesso à Internet (rede mundial de 
computadores) para conexão da rede principal da Câmara Municipal de Matão (excetuando-se a 
rede do Telecentro e do site www.camaramatao.sp.gov.br em virtude das políticas de segurança 
física adotadas) e serviços correlatos incluindo o fornecimento de Sistemas De Segurança, 
Proteção, Firewall, NAT, Controle de Navegação WEB, FTP, PROXY, CACHÊ, Bloqueios de sites 
impróprios, Serviços de DNS para os Domínios da Câmara Municipal De Matão, Serviços de 
Correio Eletrônico (E-Mail) ofertado pela proponente feita de  forma  detalhada, indicando todas  
as  informações  pertinentes,  explicitando de tal forma que possibilite  a  verificação  do  
cumprimento  do  Anexo I  OBJETO  pela  Comissão  Permanente de Licitações; 
 
b) Apresentação de preço mensal e global , expressos em REAL, meio mecânico, ou  ao digital 
em algarismos e por extenso, correspondentes a: 
 
a) Preço mensal e global de cada item, incluído todos os encargos e custos previstos no Anexo I 
da presente Tomada de Preços, bem como valor global do contrato. 
 
b) Prazo de Validade da Proposta: Não inferior a 30 (trinta) dias; 
 
c) Prazo máximo para o funcionamento pleno de todo os serviços licitados incluindo a migração 
de informações: Até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato; 
 
d) Condições de Pagamento: Até 10 dez dias a partir da emissão da nota fiscal; 
 
e) Nome da empresa, Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente; 
 
f) No anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 

 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
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Av.Padre Nelson, 859 - Centro 
ENVELOPE Nº 02 
REF.: TOMADA DE PREÇOS  Nº 01/2018  
PROPOSTA COMERCIAL 

  
Serão desclassificadas as propostas que forem entregues em envelopes abertos ou 

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 neste Edital; 
 
 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. 
 

AS EMPRESAS PARTICIPANTES DESTE PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO DEVERÃO 
APRESENTAR PROPOSTA PARA TODOS OS ITENS MENCIONADOS  NO ANEXO II DESTE 
EDITAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
  

 
IV - DO JULGAMENTO 

 
 A Comissão Permanente de Licitações procederá à abertura do envelope nº 01, e será 
realizada a conferência, rubrica dos documentos e análise de julgamento de HABILITAÇÃO. 
  

 A Comissão inabilitará a(s) proponente(s) que não atender(em) às exigências previstas 
no referido Edital, sendo o envelope nº 02, contendo a proposta comercial devolvido ao 
representante, desde que haja declaração do mesmo renunciando o direito de interpor recurso, 
devidamente registrado em ata. Caso contrário, dar-se-á registro de nova data e horário para a 
abertura do envelope nº 02, considerando-se os prazos legais. 
 

Em nenhuma hipótese será concedido novo prazo para a apresentação dos documentos 
necessários à habilitação. 
 
 Em não havendo impedimento legal, a Comissão fará abertura do envelope nº 02, 
contendo a proposta comercial dos participantes considerados habilitados e fará a conferência 
das propostas que preencherem todos os quesitos do Edital quanto a especificações, condições 
comerciais e, fará o julgamento classificando-se o menor preço global em valores globais mensais 
e valores totais de previsão de contrato.  
 
 Será permitido a audiência de servidor ligado à área, designado pelo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Matão, para auxiliar na análise das propostas. 
 
 No julgamento das propostas , que será pelo regime de MENOR PREÇO GLOBAL, 
levar-se-á em conta no interesse do serviço público as seguintes condições, pela ordem: 
  
a) - comprovação de que a proposta encontra-se em conformidade com as exigências e 
especificações do  presente Edital. 
 
b) - MENOR PREÇO GLOBAL, desde que cumpridas as  formalidades exigidas. 
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Obs:- No Preço apresentado, deverão estar considerados todos os custos diretos, indiretos, 
encargos  trabalhistas  e sociais, impostos e taxas federais, estaduais e municipais 
 
c) - No caso de absoluta igualdade entre duas  ou  mais  propostas, e após obedecido o disposto 
no § 2º  do  artigo  3º  da  Lei   Federal   nº   8.666/93,   a  classificação será obrigatoriamente  por  
sorteio,  em ato público,  para  qual  todos  os  licitantes  serão convocados, vedado qualquer 
outro processo. 
 
1. LEI COMPLEMENTAR 123/06 - MICROEMPRESA OU EMPRESA D E PEQUENO PORTE E 
LEI FEDERAL 11.488/2007 - COOPERATIVAS 
 

Será assegurada, como critério de desempate, preferencialmente a contratação para as 
microempresas ou empresa de pequeno porte – Lei Complementar 123/2006, bem como ainda 
das Cooperativas enquadradas nos critérios da Lei 11.488/07. 
 

Entendem-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas, empresas de pequeno porte e Cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 

Ocorrendo empate a microempresa, empresa de pequeno porte ou Cooperativas mais 
bem classificada poderá no ato, através de seu representante legal apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 
o objeto licitado. 
 

Não ocorrendo à contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 
Cooperativas, na forma descrita acima, serão convocadas as remanescentes na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; (propostas em valores iguais ou até 10%). 
 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de 
pequeno porte ou  Cooperativas será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 

Cumprindo-se as formalidades legais, cabe ao Presidente desta Edilidade, os atos de 
adjudicação e homologação a serem publicados oficialmente e afixados na Câmara Municipal de 
Matão. 
  

V- DO CRITÉRIOS DE PREÇOS E  PAGAMENTOS 
 

 O preço global, objeto da contratação, será pago mediante parcelas mensais e 
sucessivas. Será efetuada uma única fatura mensal, ocorrendo o pagamento até o 10º (décimo) 
dia útil do mês, imediatamente subseqüente ao faturamento (alínea a, XVI, art. 40 da Lei nº 
8.666/93).   
 
 Entre a data do faturamento e a data do efetivo  pagamento, desde que dentro dos prazos 
citados no presente edital, não haverá compensação  financeira,  ou  seja,  o  valor  do 
faturamento   permanecerá   fixo   até   o   seu    pagamento. Ultrapassando o prazo limite  do  
pagamento  a  Câmara  estará sujeita ao pagamento do percentual equivalente à  variação  do 
INPC/IBGE (pró-rata), registrada no período compreendido entre a data do vencimento  e  o  
efetivo  pagamento. 
  

As eventuais compensações financeiras serão processadas por ocasião do faturamento 
seguinte.  
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VI – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 
                          
 Os preços constantes da presente contratação não poderão ser reajustados pelo prazo 
inferior a 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. 

 
VII – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Os serviços, objeto desta Tomada de Preços, deverão ser executados pelo prazo de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo este prazo ser 
prorrogado respeitando os limites do Inciso II do Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 

De acordo com o interesse da Câmara Municipal, a mesma reserva o direito de prorrogar 
o contrato no todo ou em parte. 
  

VIII- DO CONTRATO 
 
 No prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da homologação da presente TOMADA DE 
PREÇOS, a   licitante vencedora será  convocada  para  a  assinatura  do  respectivo contrato ou 
documento equivalente (art.64 e §§ da Lei  Federal nº 8.666/93). 
 
 O contrato, resultante desta Licitação, obedecerá as determinações da Leis Federal nº 
8.666/93 e alterações, seguindo todas as exigências inseridas no presente Edital. 
 
 Do futuro contrato constarão exclusivamente cláusulas e condições previstas no presente 
processo e proposta da  licitante, as quais farão parte integrante do presente processo. Minuta em 
Anexo (artigo 40, art. 2º, inciso  III, da lei  8.666/93) 
 
 O não comparecimento para a assinatura do contrato no prazo notificado, ou a prática de 
qualquer ato que inviabilize a sua efetivação implicará na aplicação de penalidades previstas em 
Lei 8666/93. 

 
IX – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E REJEIÇÃO 

 
 O objeto de contrato será recebido: 
 

a) Provisoriamente, no início da implantação dos sistemas pelo responsável para o seu 
acompanhamento; 

 
b) Em definitivo, após comprovada, através de teste e ou vistoria, sua adequação aos 

termos contratuais obedecidas as especificações e condições exigidas; 
 
 Se o objeto do contrato for rejeitado pelo não atendimento das exigências citadas no 
presente item, a contratada deverá substituí-lo no prazo de 15(quinze) dias corridos, contados da 
comunicação por escrito da Câmara Municipal de Matão. 

 
 

X - DAS SANÇÕES 
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Pela inadimplência de qualquer das condições previstas no presente contrato, a 
contratada ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor referente ao valor total 
empenhado, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

 
A importância relativa à multa aplicada será descontada do pagamento, podendo, 

conforme o caso ser inscrita para constituir dívida ativa do Município, na forma da lei, caso em 
que estará sujeita ao procedimento executivo. 

 
A CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei 

Federal nº 8666/93, nos termos previstos no instrumento editalício, bem como ao disposto no 
Código de Defesa do Consumidor. 

 
A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na legislação 
vigente, bem como poderá ser aplicadas concomitantemente, conforme o disposto no § 2º do 
artigo 87 da Lei de Licitação. 
 

 
XI- DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
 As despesas decorrentes da presente Licitação  serão atendidas pelas  dotações próprias 
do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e codificadas sob nº 
3.3.90.39.00. – Outros Serviços de Terceiros, sendo oneradas dotações dos orçamentos 
vindouros, de acordo com a duração do contrato e eventuais prorrogações.  
 

XII- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

 Dos atos da  Administração  Pública,  relativamente  ao processo em epígrafe, cabem a  
interposição  de  recursos,  os quais serão processados  em  consonância  com  o  disposto  no 
artigo 109, da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  e  alterações posteriores. 

 
XIII - DO FORO 

 
 Fica eleito o Foro desta Comarca de Matão com exclusão de outro qualquer, para dirimir  
as  questões  oriundas  desta Tomada de Preços, que não forem resolvidas por  via  
administrativa  ou por arbitramento na forma do Código Civil. 
 

XIV - DA RESCISÃO 
 

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 nº 77 à 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

 
XV - ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 
 À Comissão de Licitações da Câmara  Municipal  de Matão reserva-se o direito de rejeitar 
uma, várias ou todas as propostas,  desclassificar  aquelas   que   não   estejam   em 
conformidade com as exigências da presente Tomada de Preços,  dispensar formalidades 
omitidas ou relevar irregularidades sanáveis. 
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 É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase, a promoção de diligências para 
esclarecer e complementar a instauração de processo, exceto aquelas de ordem comercial que 
deveriam constar originalmente da Proposta. 
 
 A Comissão Permanente de Licitação será soberana nos seus atos, podendo 
desclassificar qualquer proposta mediante decisão fundamentada nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
alterações posteriores.  
 
 As proponentes que tiverem dúvidas no disposto neste Edital, bem como, quanto a seus 
anexos, deverão dirimir suas dúvidas junto â Câmara Municipal de Matão, que o fará desde que 
isso não se caracterize, sob exclusivo critério da mesma, em informações que possam ser 
consideradas privilegiadas. 
 
 A apresentação da proposta será considerada evidência de que a proponente examinou 
suficientemente o edital e seus anexos, obteve as informações suficientes sobre quaisquer pontos 
duvidosos, considera que a documentação e os prazos disponíveis lhe permitam elaborar uma 
proposta completa e satisfatória. 
 
 Não será permitida a participação de consórcio de empresas. 

 
XVI - DAS ESPECIFICAÇÕES FINAIS 

 
 As situações não previstas neste Edital, serão reguladas pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
 
                             
 Integram este Edital os seguintes Anexos: 

 
Anexo I  – Minuta de Contrato 

Anexo II  – Termo de Referência 

Anexo III  - Declaração de Micro e Pequena Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte 

Anexo IV  – Declaração de enquadramento como Cooperativa 
 
 
 

Câmara Municipal de Matão, aos ______ de ______ de 2018. 
 

 
 

VALTER LUIZ TREVIZANELI 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 
VISTO E APROVADO: PROCURADORIA JURÍDICA DA CÂMARA M UNICIPAL DE MATÃO 
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ANEXO I 
MINUTA  DE CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
À CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO E A 
EMPRESA _________________________ 

 
 
 

Aos ______ (____)  dias do mês de __________ de 2018 (dois mil e 
dezoito), nesta cidade de Matão –SP- no gabinete do 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, Estado de São Paulo, na Avenida 
Padre Nelson, n º 859, inscrita no CNPJ sob o nº 64.925.092/0001-01, neste ato legalmente 
representada pelo seu Presidente, o Senhor VALTER LUIZ TREVIZANELI  brasileiro, solteiro, 
portador do RG. n º _________ SSP/SP e CPF nº ___________, daqui por diante denominada 
simplesmente CONTRATANTE  e de outro lado a empresa _____________________, 
estabelecida na  cidade de _________, à ____________, n° _________, inscrita no CNPJ sob o 
nº _________________,  neste ato legalmente representada pelo Sr. ___________ ,  RG. nº 
__________ , e CPF nº __________, daqui por diante denominada simplesmente 
CONTRATADA,  na presença de duas testemunhas, ________________ ficou justo e contratado 
o seguinte:  

 
 

Cláusula 1ª) – OBJETO:  
 

Contratação de empresa Provedora de Serviços de Internet (ISP) especializada para 
fornecimento de acesso à Internet (rede mundial de computadores) para conexão da rede 
principal da Câmara Municipal de Matão (excetuando-se a rede do Telecentro e do site 
www.camaramatao.sp.gov.br em virtude das políticas de segurança física adotadas) e serviços 
correlatos incluindo o fornecimento de Sistemas de Segurança, Proteção, Firewall, NAT, Controle 
de Navegação WEB, FTP, PROXY, CACHÊ, Bloqueios de sites impróprios, Serviços de DNS para 
os Domínios da Câmara Municipal de Matão, Serviços de Correio Eletrônico (E-Mail), conforme as 
especificações elencadas no Anexo II do presente Edital.  
 

 
Cláusula 2ª) – DOS PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES PERTIN ENTES: 
 

Pela execução dos serviços de que trata a cláusula 1ª  do presente contrato a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância mensal de R$ ____ (___________), 
sendo atribuído a este contrato o valor global de R$_____ (___________). 

 
Será emitida uma única fatura mensal no último dia útil de cada mês, ocorrendo 

o pagamento até o décimo dia útil do mês imediatamente subseqüente ao faturamento.  
  
Entre a data do faturamento e a data do efetivo pagamento, desde que dentro 

dos prazos citados no presente CONTRATO, não haverá compensação financeira, ou seja, o 
valor do faturamento permanecerá fixo até o seu pagamento. Ultrapassado o prazo limite do 
pagamento, a Câmara Municipal estará sujeita ao pagamento do percentual equivalente à 
variação do INPC/IBGE (pró-rata), registrada no período compreendido entre a data do 
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vencimento e o efetivo pagamento. As eventuais compensações financeiras serão processadas 
por ocasião do faturamento seguinte.   
 
Cláusula 3ª) – DO REAJUSTE :  
 

Os preços constantes da presente contratação não poderão ser reajustados 
pelo prazo inferior a 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 à perfeita adequação às novas regras que forem 
editadas. 
 
Cláusula 4ª) – DOS RECURSOS FINANCEIROS E PAGAMENTO  : 
 

As despesas com a execução do presente contrato correrão por conta das 
dotações próprias do orçamento vigente, classificadas e codificadas sob o número nº 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pesso a Jurídica , onerando dotações dos 
orçamentos vindouros de acordo com a duração e as eventuais prorrogações.   
 
Cláusula 5ª) – DOS PRAZOS  :  
 

O presente contrato terá a vigência por 12 (doze) meses, no período 
compreendido entre a data da sua assinatura e o dia __ (______) de ____  de 2.0_, podendo este 
prazo de execução ser prorrogado nos termos do Inciso II do Artigo 57, da Lei 8666/93. De acordo 
com o interesse da Câmara Municipal, a mesma reserva o direito de prorrogar o contrato no todo 
ou em parte. 
 
Cláusula 6ª)  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E  REJEIÇÃO : 
 
                        O objeto de contrato será recebido, provisoriamente, pelo seu responsável para 
acompanhamento e, em definitivo, após comprovada, através de teste e ou vistoria, sua 
adequação aos termos contratuais, obedecidas as especificações e condições exigidas. Se o 
objeto de contrato for rejeitado pelas razões expostas, a Contratada deverá substituí-lo no prazo 
de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação por escrito da Câmara Municipal de 
Matão. 
 
Cláusula 7ª) – DA LEGALIDADE DOS SISTEMAS E PROGRAM AS (SOFTWARE) :  
 

A CONTRATADA assume total responsabilidade sobre a legalidade de todos os 
sistemas/programas (softwares), componentes, bibliotecas (dll), banco de dados, imagens, 
runtime, linguagens de programação, ferramentas de suporte e manutenção de 
programas/bancos de dados, e todos os demais recursos de programação (softwares) internos e 
externos utilizados pelos sistemas contratados envolvidos na implantação, execução e 
manutenção do sistema contratado. 
 
Cláusula 8ª) – DAS ATUALIZAÇÕES (UPGRADES) E NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS: 
 

A CONTRATADA deverá fornecer 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 
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Contratante, de todos os programas (softwares, inclusive licenças de uso para banco de dados) 
necessários para o funcionamento das novas versões, independentemente da plataforma 
(sistema operacional, etc) utilizada. 
 
 
Cláusula 9ª) – DAS SANÇÕES  :  
 

Pela inadimplência de qualquer das condições previstas no presente contrato, a 
contratada ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor referente ao valor total 
empenhado, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

 
A importância relativa à multa aplicada será descontada do pagamento, 

podendo, conforme o caso ser inscrita para constituir dívida ativa do Município, na forma da lei, 
caso em que estará sujeita ao procedimento executivo. 

 
A CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da 

Lei Federal nº 8666/93, nos termos previstos no instrumento editalício, bem como ao disposto no 
Código de Defesa do Consumidor. 

 
A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na 

legislação vigente, bem como poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme o disposto no 
§ 2º do artigo 87 da Lei de Licitação. 

 
 
Cláusula 10)  - DA RESCISÃO : 
 

Para a rescisão do presente contrato aplicam-se no que couber as disposições 
previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
No caso de rescisão amigável fica assegurado à Câmara Municipal de Matão o 

direito  de exigir a continuidade do contrato por um período de 90 (noventa dias ) a fim de evitar 
brusca interrupção.   

 
 

Cláusula 11) – DA ALTERAÇÃO: 
 

 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 12) -  DO FORO : 
 

Fica eleito o foro desta Comarca de Matão, com exclusão de outro qualquer 
para dirimir as questões oriundas deste contrato, que não forem resolvidas por via administrativa. 

 
Cláusula 13) – DISPOSIÇÕES FINAIS : 
 

Fica fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de  
transcrição, as demais cláusulas e condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, DE 05 DE 
MARÇO DE 2018, e seus Anexos, bem como a proposta e declarações da  “CONTRATADA”, que 
devidamente rubricadas se encontram arquivadas na Câmara Municipal de Matão.  
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E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 
04 (quatro) vias de igual teor e para um único efeito de direito, na presença de duas testemunhas 
adiante assinados. 

 
Matão, aos __ de _____ de 2018. 

 
 

Valter Luiz Trevizaneli 
CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA 
 
 

TESTEMUNHA 
 
 

TESTEMUNHA 
    

 
  
VISTO E APROVADO: PROCURADORIA JURÍDICA DA CÂMARA M UNICIPAL DE MATÃO 
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ANEXO II  
TERMO DE REFERENCIA 

 
OBJETO 
 
A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
 

Constitui objeto do presente relatório, a contratação de empresa Provedora de 
Serviços de Internet (ISP) especializada para fornecimento de acesso à Internet (rede mundial de 
computadores) para conexão da rede principal da Câmara Municipal de Matão (excetuando-se a 
rede do Telecentro e do site www.camaramatao.sp.gov.br em virtude das políticas de segurança 
física adotadas) e serviços correlatos incluindo o fornecimento de Sistemas De Segurança, 
Proteção, Firewall, NAT, Controle de Navegação WEB, FTP, PROXY, CACHÊ, Bloqueios de sites 
impróprios, Serviços de DNS para os Domínios da Câmara Municipal De Matão, Serviços de 
Correio Eletrônico (E-Mail), conforme segue: 
 
 
ITEM 1 – LINK DE ACESSO À INTERNET:  

Deverão ser fornecidos todos os serviços e atividad es necessárias para 
que os usuários e computadores da rede local (inter na) da Câmara Municipal de Matão 
utilizem os recursos da Internet (rede mundial de c omputadores) com, no mínimo, as 
seguintes características: 
 
1.a – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: A empresa contratada deverá fornecer todos os 
equipamentos (que serão de propriedade da empresa contratada) necessários ao funcionamento 
dos serviços de provimento de acesso à Internet, incluindo: 
1.a.1 - Um ou mais computadores do tipo servidor de rede completo para realizar os serviços de 
conexão à Internet, Proxy, NAT, Firewall, E-Mail, QoS, DHCP, etc que poderão ser instalados na 
empresa Provedora de Serviços de Internet e também na Câmara Municipal de Matão; 
1.a.2 – Equipamentos No-Break para manter todos os equipamentos pertinentes aos serviços 
contratados funcionando durante interrupções e oscilações de energia elétrica na rede da 
empresa Provedora de Serviços de Internet. Os equipamentos pertinentes aos serviços 
contratados que forem instalados nas dependências da Câmara Municipal de Matão estarão 
conectados a equipamentos No-Break de propriedade da empresa contratada instalados na 
Câmara Municipal de Matão; 
1.a.3 – Roteadores, Modems, Switches e demais aparelhos necessários ao provimento de acesso 
à Internet através de tecnologia de fibra ótica. 
 
1.b – LARGURA (VELOCIDADE) DE BANDA: 
1.b.1 – Trafego de dados em uploads (upstream/transmissão de dados) de 10000 Kbps ou 
superior; 
1.b.2 – Trafego de dados em downloads (downstream/recepção de dados) de 10000 Kbps ou 
superior; 
1.b.3 – As taxas de tráfego de dados deverão ser constantes, podendo oscilar apenas para níveis 
superiores a 10000 kbps; 
 
1.c – FORNECIMENTO DE NÚMERO IP FIXOS E VÁLIDOS NA INTERNET: A empresa 
contratada deverá disponibilizar números IPs fixos e válidos na Internet, configurando 
roteamentos, portas, equipamentos, DNS e realizar todos os demais serviços necessários para 
que a Câmara Municipal de Matão tenha a disponibilidade de, no mínimo, os seguintes números 
IP fixos e válidos na Internet para a execução das seguintes operações: 
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1.c.1 – Um número (endereço) IP fixo e válido na Internet para a realização de operações de 
manutenção e acesso remoto pela contratada aos servidores destinados ao provimento de 
acesso e demais serviços de Internet; 
1.c.2 – Um ou mais números (endereços) de IP fixo e válido na Internet necessários para a 
realização de operações pertinentes a Serviço de Correio Eletrônico (E-Mail), DNS, Navegação 
Internet, Firewall e demais serviços presentes no objeto deste edital. 
 
1.d – DA ENTREGA DO LINK DE ACESSO A INTERNET:  
1.d.1 – A empresa contratada deverá entregar o link obrigatoriamente por fibra ótica, através de 
dupla abordagem (entrando na Câmara Municipal por um caminho e saindo por outro distinto) 
com este link sendo alimentado por Anel Ótico – diminuindo desta forma o risco de paralisações; 
1.d.2 – Além da forma de entrega do link informada no item 1.d.1, a empresa deverá manter outra 
forma de redundância para a entrega do Link, através de meio diferente, com o objetivo de evitar 
paralisações na entrega do serviço. 
 
 
1.e – FORNECIMENTO DE ROTEAMENTOS/ROTAS PARA ACESSO EXTERNO A 
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DA REDE INTERNA DA CÂMARA: A 
empresa contratada deverá disponibilizar roteamentos/rotas especiais para que determinados 
computadores presentes na Internet consigam acessar determinados computadores e 
equipamentos especiais da rede interna da Câmara, configurando roteamentos, portas, firewall, 
equipamentos, DNS e realizar todos os demais serviços necessários para que a Câmara 
Municipal de Matão tenha a disponibilidade de, no mínimo, as condições para a execução das 
seguintes operações: 
1.e.1 – Quatro (ou mais) rotas (com número/endereço IP  fixo e válido na Internet e as respectivas 
portas) para a transmissão das imagens dos equipamentos de CFTV para profissionais 
responsáveis pelo monitoramento e segurança do prédio. Estas rotas serão informadas aos 
profissionais de segurança patrimonial que cujo aceso será redirecionado para os equipamentos 
(DVRs, servidores de CFTV, etc) internos que transmitem os vídeos do Circuito Fechado de TV. 
Estas rotas deverão permitir somente o acesso de computadores provenientes de determinados 
endereços IP fixos e válidos na Internet que são de propriedade da empresa contratada para 
monitoramento e segurança do prédio; 
1.c.2 – Uma (ou mais) rotas (com número/endereço IP  fixo e válido na Internet e as respectivas 
portas) para a realização de operações de manutenção e acesso remoto pelo setor de informática 
da Câmara Municipal de Matão aos computadores da rede local; 
1.c.3 – Uma (ou mais) rotas (com número/endereço IP  fixo e válido na Internet e as respectivas 
portas) para a realização de operações de manutenção e acesso remoto pelas empresas de 
software utilizados da Câmara Municipal de Matão. 
 
 
ITEM 2 – SISTEMAS DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO, FIREWALL,  NAT, ETC: 

 
A empresa contratada deverá realizar todos os serviços e atividades 

necessárias à segurança dos computadores da Câmara Municipal de Matão durante a navegação 
e utilização dos demais serviços da Internet – incluindo o fornecimento de todos os equipamentos 
e sistemas necessários - compreendendo inclusive: 

 
2.a –  Firewall; 
2.b – NAT, tradução de endereços e demais formas de segurança contra invasões durante a 
navegação, etc; 
2.c – Serviços de Proteção contra invasões de hackers, etc; 
2.d - A empresa contratada deverá realizar todos os tratamentos e serviços necessários para 
impedir invasões, ataques e demais atitudes prejudiciais e danosas aos equipamentos, dados e 
demais componentes da rede local interna (LAN) da Câmara Municipal de Matão, que possam 
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ocorrer através da disponibilização dos números IPs fixos e válidos na Internet e das conexões 
realizadas através deles; 
2.e – O setor de Informática da Câmara Municipal de Matão fornecerá as informações 
requisitadas pela empresa contratada e estabelecerá o contato entre os profissionais da 
contratada e os técnicos e profissionais autorizados pelo legislativo matonense a fazer acesso 
remoto para manutenção de sistemas legislativos internos (empresas desenvolvedoras de 
sistemas legislativos, administrativos, etc.) visando à segurança pretendida. 
 
 
ITEM 3 – NAVEGAÇÃO WEB, FTP, PROXY, CACHÊ, BLOQUEIO S, ETC: 
 
3.a – NAVEGAÇÃO WEB, FTP E DEMAIS SERVIÇOS: Realização de todos os serviços 
necessários para que os microcomputadores da Câmara Municipal de Matão realizem 
simultaneamente, no mínimo: 
3.a.1 – Navegação em páginas web (www, etc); 
3.a.2 – Downloads de arquivos (FTP, HTTP, etc);  
3.a.3 – Uploads de arquivos (FTP, HTTP, etc); 
3.a.4 – Recepção de streamming (áudio, vídeo, etc); 
3.a.5 – Transmissão de streamming (áudio, vídeo, etc); 
3.a.6 – Envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico (e-mail); 
3.a.7 – Operações/atividades de acesso/suporte remoto; 
 
 
3.b – PROXY E CACHE: Realização de todos os serviços necessários para agilizar a navegação 
WEB e demais serviços disponibilizados na Internet através da implantação de serviços 
específicos – incluindo Proxy, Cachê, etc. – que armazenam e atualizam os dados acessados via 
Internet no servidor de Internet da rede local, evitando o consumo desnecessário da banda 
Internet (link de acesso à Internet). 
 
3.c – LIBERAÇÃO DE ROTAS ESPECIAIS PARA INTERAÇÃO COM SITES E SISTEMAS 
ESPECÍFICOS: Realização da liberação de portas, IPs (internos e externos), rotas e todos os 
demais serviços necessários para a perfeita interação entre os microcomputadores da Câmara 
Municipal de Matão e os sites/serviços específicos que utilizam autenticação digital e outras 
técnicas de identificação, segurança de dados, etc. – visando, inclusive: 
3.c.1 – Remessa e recebimento de arquivos da Previdência Social com autenticação digital; 
3.c.2 – Acesso aos dados disponibilizados pela Previdência Social através de sistemas 
específicos; 
3.c.3 – Remessa e recebimento de arquivos do sistema AUDESP (TCE/SP) com autenticação 
digital; 
3.c.4 – Remessa e recebimento de arquivos destinados ao crédito de folha de pagamento em 
instituições bancárias; 
3.c.5 – Acesso aos recursos e dados disponibilizados em sistemas de Home Banking de 
instituições bancárias; 
3.c.6 – Remessa e recebimento de arquivos da Imprensa Oficial (Diário Oficial) com autenticação 
digital; 
3.c.7 – Acesso e interação com os demais sites e sistemas necessários às atividades da Câmara 
Municipal de Matão que necessitem de configurações especiais - prejudicadas ou não pelos 
serviços de FIREWALL, NAT, PROXY, CACHE e segurança em geral. 
 
 
3.d – SISTEMAS DE BLOQUEIO DE ACESSO E MONITORAMENTO DE NAVEGAÇÃO. A 
empresa contratada deverá realizar todos os serviços e atividades necessárias para que a 
Câmara Municipal de Matão possa restringir o acesso interno à navegação WEB e demais 
serviços disponibilizados pela Internet com, no mínimo, as seguintes características: 
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3.d.1 – Restrição de acesso a sites específicos para determinados computadores da rede interna 
da Câmara Municipal de Matão; 
3.d.2 – Restrição de acesso a sites que contenham determinadas strings em seus endereços para 
determinados computadores da rede interna da Câmara Municipal de Matão; 
3.d.3 – Restrição de acesso a todos os serviços disponíveis na Internet para determinados 
computadores da rede interna da Câmara Municipal de Matão; 
3.d.4 – Restrição de acesso impedindo o tráfego de dados realizado pelo uso de Comunicadores 
Instantâneos (MSN, ICQ, etc) para determinados computadores da rede interna da Câmara 
Municipal de Matão; 
3.d.5 – Restrição de acesso impedindo o tráfego de dados realizado pelo uso de software de 
compartilhamento de arquivos (Kazaa, E-Mule, Bit Torrent, etc) para determinados computadores 
da rede interna da Câmara Municipal de Matão; 
3.d.6 – Restrição de acesso a site, uso de software ou serviço não mencionado (por exemplo 
“Ultrasurf”, etc.) que possa prejudicar o consumo/tráfego de dados da banda Internet (e os 
sistemas e regras de segurança adotados) para determinados computadores da rede interna da 
Câmara Municipal de Matão; 
3.d.7 – Liberação de acesso a todos os sites, uso de software e serviços via Internet para 
determinados computadores da rede interna da Câmara Municipal de Matão; 
3.d.8 – Sistema de log registrando e armazenando toda a navegação realizada pelos 
computadores da Câmara Municipal de Matão, permitindo inclusive - através do monitoramento - 
identificar o computador, o horário e os sites visitados. O sistema de log deverá estar disponível 
ao setor de informática da Câmara Municipal de Matão através do acesso via browser (navegador 
WEB), download de arquivos contendo os logs de cada dia ou outro recurso de interface gráfica e 
intuitiva para consultas e monitoramento dos dados. O sistema de log deverá armazenar o maior 
número de dias possíveis, possibilitando - no mínimo - recuperar a navegação dos últimos 40 
dias; 
3.d.9 – Sistema que permita ao setor de informática contatar a contratada e solicitar informações 
que permitam acompanhar em tempo real o quanto cada computador está consumindo da banda 
de Internet da Câmara Municipal de Matão, informando inclusive qual o tipo de serviço 
(navegação, e-mail, FTP, download, comunicador instantâneo, Peer to Peer, streaming de vídeo, 
streaming de áudio, etc) que está consumindo banda; 
3.d.10 – Sistema que permita ao setor de informática acompanhar os gráficos de consumo geral 
de banda de Internet pela câmara em tempo real e também visualizar os gráficos gerados a partir 
das informações pertinentes às últimas horas, dias, semanas, meses e anos – selecionáveis pelo 
usuário (setor de informática) de acordo com as suas necessidades.  
 
 
ITEM 4 – SERVIÇOS DE DNS PARA OS DOMÍNIOS DA CÂMARA  MUNICIPAL DE MATÃO: 
 

A empresa contratada deverá realizar todos os serviços de resolução de 
nomes (domínios, URLs, etc) e atividades necessárias a disponibilização e manutenção dos 
domínios registrados pela Câmara Municipal de Matão fornecendo os serviços (e servidores) 
DNS, primário e secundário, disponibilizados 24 horas por dia, todos os dias do ano, apontando 
para os IPs fixos e válidos determinados pela Câmara Municipal de Matão e/ou empresas que 
prestam serviços à mesma, compreendendo inclusive: 
 
4.a –  Disponibilização de um endereço IP fixo e válido na Internet com computador(es) 
servidor(es) DNS e demais equipamentos necessários para ser registrado na PRODESP e atuar 
como Servidor DNS Primário dos endereços da Câmara Municipal de Matão; 
4.b –  Disponibilização de um endereço IP fixo e válido na Internet com computador(es) 
servidor(es) DNS e demais equipamentos necessários para ser registrado na PRODESP e atuar 
como Servidor DNS Secundário dos endereços da Câmara Municipal de Matão; 
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4.c – Responder, apontar e redirecionar todas as solicitações do endereço 
www.camaramatao.sp.gov.br para o endereço IP fixo e válido na Internet determinado pela 
Câmara Municipal de Matão e/ou empresas que prestam serviços à mesma; 
4.d – Responder, apontar e redirecionar todas as solicitações do endereço 
ftp.camaramatao.sp.gov.br para o endereço IP fixo e válido na Internet determinado pela Câmara 
Municipal de Matão e/ou empresas que prestam serviços à mesma; 
4.e – Responder, apontar e redirecionar todas as solicitações do endereço 
pop3.camaramatao.sp.gov.br para o endereço IP fixo e válido na Internet determinado pela 
Câmara Municipal de Matão e/ou empresas que prestam serviços à mesma; 
4.f – Responder, apontar e redirecionar todas as solicitações do endereço 
smtp.camaramatao.sp.gov.br para o endereço IP fixo e válido na Internet determinado pela 
Câmara Municipal de Matão e/ou empresas que prestam serviços à mesma; 
4.g – Responder, apontar e redirecionar todas as solicitações de demais endereços registrados 
pelo Poder Legislativo Matonense para o endereço IP fixo e válido na Internet determinado pela 
Câmara Municipal de Matão e/ou empresas que prestam serviços à mesma; 
 
 
ITEM 5 – SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
 

Realização de todos os serviços necessários para que os microcomputadores 
da Câmara Municipal de Matão realizem simultaneamente a troca de mensagens eletrônicas com, 
no mínimo, as seguintes características: 

 
5.a – Recebimento e envio de mensagens, com limite de tamanho para os arquivos anexados, 
tamanho este determinado pelo setor de informática em conjunto com a empresa fornecedora de 
serviços; 
5.b – Criação e manutenção de contas de correio eletrônico sem limitação do número  de contas 
criadas; 
5.c – Sistema externo (fora das instalações da Câmara Municipal de Matão) ou interno (dentro 
das instalações da Câmara Municipal de Matão) para o armazenamento das mensagens de 
correio eletrônico no servidor de e-mail; 
5.d – Sistema de Webmail que permita a leitura e envio de mensagens a partir de qualquer 
computador conectado a Internet, ainda que esteja fora da rede local da Câmara Municipal de 
Matão; 
5.e – Realização de todos os serviços e atividades necessárias para que as contas de correio 
eletrônico da Câmara Municipal de Matão funcionem perfeitamente contendo a forma de 
endereçamento usuario@camaramatao.sp.gov.br ou outro domínio registrado pelo legislativo 
matonense; 
5.f – Sistema de verificação, alerta e bloqueio de vírus no servidor de e-mail, evitando que os 
usuários da Câmara Municipal de Matão recebam mensagens infectadas por vírus de 
computadores; 
5.g – Sistema de segurança e proteção visando impedir qualquer tentativa de dano ou prejuízo à 
Câmara Municipal de Matão através da invasão dos sistemas e computadores da mesma por 
meio dos recursos, servidores, serviços e equipamentos utilizados no provimento de correio 
eletrônico (e-mail). 
 
ITEM 6 – QoS (Quality of Service) E GARANTIA DE LAR GURA DE BANDA: 
 

A empresa contratada deverá realizar todos os serviços e atividades 
necessárias ao QoS (Quality of Service) garantindo a largura de banda de Internet para as 
atividades envolvidas no objeto deste edital, incluindo: 

 
6.a – Limitação da banda de Internet fornecida individualmente para cada um dos computadores 
da rede local (rede interna da Câmara Municipal de Matão) em conformidade com o volume em 
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kbps especificado pelo setor de informática para cada computador a fim de evitar prejuízos aos 
trabalhos legislativos; 
6.b – Cadastramento de computadores em grupos distintos possibilitando (em momentos com 
baixo consumo de banda de Internet) que um computador tenha automaticamente o seu limite de 
consumo de banda ampliado caso os demais computadores do seu grupo não estejam 
consumindo em conjunto a totalidade de largura de banda de Internet especificada para o 
respectivo grupo; 
6.c – Demais configurações que sejam necessárias para melhorias na velocidade e largura da 
banda de Internet disponibilizada aos computadores para uso nos trabalhos legislativos. 
 
 
ITEM 7 – SERVIÇOS DE DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL): 
 

A empresa contratada deverá realizar todos os serviços e atividades 
necessárias ao pleno funcionamento da atribuição automática de endereços IP (via DHCP) aos 
computadores e demais equipamentos da rede interna da Câmara Municipal de Matão envolvida 
no objeto deste edital, incluindo: 

 
7.a – Sistema ou outro mecanismo eficaz que permita ao setor de informática da Câmara 
Municipal de Matão cadastrar os endereços físicos (MAC-ADDRESS) dos equipamentos e os 
respectivos endereços IP que serão atribuídos automaticamente aos mesmos; 
7.b - Sistema ou outro mecanismo eficaz que permita ao setor de informática da Câmara 
Municipal de Matão cadastrar o intervalo (range) de endereços IP que serão atribuídos 
automaticamente aos equipamentos que ainda não possuem os endereços físicos (MAC-
ADDRESS) cadastrados; 
7.c - Sistema ou outro mecanismo eficaz que permita ao setor de informática da Câmara 
Municipal de Matão cadastrar o intervalo (range) de endereços IP reservados - ou seja, que não 
serão atribuídos automaticamente durante o atendimento das solicitações dos equipamentos da 
rede; 
7.d - Sistema ou outro mecanismo eficaz que permita ao setor de informática da Câmara 
Municipal de Matão visualizar relatórios em tempo real dos IPs atribuídos automaticamente 
durante o atendimento das solicitações dos equipamentos da rede mostrando os IPs e seus 
respectivos endereços físicos (MAC ADRESS) com a data/hora do início e término da atribuição. 
 
 
ITEM 8 – SERVIÇOS DE BACKUP DE CONFIGURAÇÕES, DADOS  E INFORMAÇÕES 
DIGITAIS: 
 

A empresa contratada deverá realizar todos os serviços e atividades 
necessárias ao Backup (cópia de segurança) de todas as configurações e informações digitais 
envolvidas no objeto deste edital, incluindo: 

 
8.a – Configurações, registros e demais informações digitais responsáveis pelo perfeito 
funcionamento dos servidores, sistemas, software e demais ferramentas pertinentes ao serviço 
DNS dos domínios registrados pela Câmara; 
8.b – Configurações e demais informações digitais responsáveis pelo perfeito funcionamento dos 
servidores, sistemas, software e demais ferramentas pertinentes ao serviço de Correio Eletrônico 
da Câmara, excluindo-se as mensagens e outras informações de caráter confidencial pertinente 
ao legislativo Matonense; 
8.c – Configurações, registros e demais informações digitais responsáveis pelo perfeito 
funcionamento dos servidores, equipamentos, sistemas, software e demais ferramentas 
pertinentes ao Link de acesso à Internet utilizado pela Câmara; 
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8.d – Configurações, registros e demais informações digitais responsáveis pelo perfeito 
funcionamento dos servidores, equipamentos, sistemas, software e demais ferramentas 
pertinentes à segurança, proteção, Firewall, NAT, etc., implantada e utilizada pela Câmara; 
8.e – Configurações, registros e demais informações digitais responsáveis pelo perfeito 
funcionamento dos servidores, equipamentos, sistemas, software e demais ferramentas 
pertinentes a navegação WEB, FTP, Proxy, Cachê, bloqueios, rotas especiais, bloqueios e 
monitoramento de navegação WEB, etc. utilizados pela Câmara; 
8.f – Configurações, registros e demais informações digitais responsáveis pelo perfeito 
funcionamento dos servidores, equipamentos, sistemas, software e demais ferramentas 
pertinentes ao QoS (Quality of Service/Garantia de Largura de Banda), implantado e utilizado pela 
Câmara; 
8.g – Configurações, registros e demais informações digitais responsáveis pelo perfeito 
funcionamento dos servidores, equipamentos, sistemas, software e demais ferramentas 
pertinentes ao DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), implantado e utilizado pela Câmara; 
8.h – Sempre que solicitado pela Câmara Municipal de Matão, fornecer à mesma CD-ROMs ou 
DVD-ROMs contendo os Backups (cópias de segurança) e todos os registros e demais 
informações necessárias para que o Poder Legislativo Matonense possa rapidamente restaurá-los 
em novos equipamentos de sua propriedade (ou de empresas prestadoras de serviço vencedoras 
de licitações posteriores) visando a continuidade e o bom funcionamento dos serviços de Internet 
nos casos de catástrofes e demais ocorrências. As mídias previstas neste subitem (8.i) serão 
fornecidas pela Câmara Municipal de Matão conforme a necessidade apontada pelo volume de 
dados a ser armazenado no Backup. A empresa contratada é responsável pela qualidade do 
processo de backup contido neste subitem devendo fornecer todas as informações digitais, 
certificando-se de que as mídias conterão todas as informações que a Câmara e outros 
fornecedores necessitarão para dar continuidade ao objeto deste edital. 
 
ITEM 9 – SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES: 
 

A licitante deverá realizar todos os serviços de migração de informações e 
configurações - em conformidade com os dados e demais informações fornecidas pela Câmara 
Municipal de Matão e/ou empresas fornecedoras de serviços à mesma - necessários ao bom 
funcionamento do objeto deste edital. 

A licitante deverá realizar todos os serviços de migração de informações e 
configurações necessárias a atualização e aprimoramento dos sistemas, software, aplicativos e 
demais programas utilizados no objeto deste edital durante todo o período de prestação de 
serviços à Câmara Municipal de Matão. 
 
 
ITEM 10 – ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO: 
 

A licitante deverá fornecer à Câmara Municipal de Matão Assistência Técnica, 
Suporte Técnico e Serviços de Consultoria em todos os serviços, procedimentos e atividades 
pertinentes ao provimento de acesso à Internet e serviços correlatos, relativos ao objeto deste 
edital, atendendo, no mínimo, aos requisitos abaixo descritos: 
 
10.a – Solucionar num prazo máximo de 3 (três) horas, os problemas ocorridos, que paralisem as 
atividades normais de qualquer um dos setores ou servidores (funcionários) da Câmara Municipal 
de Matão, após a abertura de chamado técnico realizado em horário comercial; 
10.b – Criar, mediante solicitação da Câmara Municipal de Matão, novas configurações e 
aprimoramentos no serviço ofertado, sem quaisquer ônus, custos ou despesas adicionais à 
Contratante, dentro do prazo estipulado pela Câmara Municipal de Matão para a conclusão das 
modificações; 
10.c – Auxiliar a Câmara Municipal de Matão prestando as informações necessárias para uso na 
instalação e configuração de outros equipamentos, sistemas e programas (software) não incluídos 
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no objeto desta licitação, evitando conflitos e problemas com os sistemas e programas (software) 
responsáveis pelo provimento de acesso à Internet ofertado pela licitante; 
10.d – Entrar em entendimento com as demais empresas de Sistemas e Programas (software), 
Confecção e Hospedagem de Home Page e Hardware contratadas pela Câmara Municipal de 
Matão e realizar as devidas alterações nos sistemas e programas (software) responsáveis pelo 
provimento de acesso à Internet, DNS, etc., visando o perfeito funcionamento de todos os 
sistemas e programas (software) instalados ou pertinentes a esta Casa de Leis; 
10.e – Deslocar, sempre que necessário, seus técnicos (funcionários) para prestarem os serviços 
na sede da Câmara Municipal de Matão, sem quaisquer ônus ou despesas para a Câmara 
Municipal de Matão; 
10.f – 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. 
 
 
 

VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO – R$ 4.750,00 (QUAT RO MIL SETECENTOS E 
CINQUENTA REAIS) 
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ANEXO III 
 

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 no art. 3º da  Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 , cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer 

o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Tomada de 

Preços nº 01/2018, realizado pela Câmara Municipal de Matão. 

 
 
 
 
    Matão, aos .............................................. 
 
 
    ______________________________________ 
    Assinatura do representante 
 
    Nome:................................................. 
    RG nº ................................................ 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PR EENCHA AS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007  

(em papel timbrado da licitante) 
 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENA S POR LICITANTES 
QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N º 11.488/2007 
 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO - SP 

 

At. – Comissão Permanente de Licitação 
 

Ref.: Processo Licitatório nº 04/2018 – Tomara de P reços n.º 01/2018 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(end ereço completo)...., inscrita no CNPJ 
sob n.° ......................, neste ato represent ada pelo seu (representante/sócio/procurador), 
no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, pa ra fins de participação no 
processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei,  que:  

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; 
b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da 

Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do 
Resultado do Exercício ou documento equivalente; 

 
(Local e data). 

 
 

_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


