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PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL Nº. 07/2020

1. PREÃMBULO ,
O Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - Saae, localizado à rua Daniel Comboni,
155, Centro, Ibiraçu/ES, por meio da Pregoeira e Equipe de Apoio designados pela
Portaria-IBI nº 102/2019, torna público que realizará procedimento de licitação na
modalidade Pregão Presencial, com amparo na Lei nº 10.520/2002, Lei nº
8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014.

2. DISPOSIÇOES PRELIMINARES
2.1 Modalidade: Pregão Presencial
2.2 Processo nº 081/2020.
2.3 Tipo de licitação: menor preço global
2.4 Objeto: contração de empresa especializada para prestação de serviços
em tecnologia da informação, incluindo os serviços de implantação,
configuração, customização, licença, suporte mensal de ferramentas web
integradas, e hospedagem em Data Center.
2.5 Descrição do Objeto

Lote 01— VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇAO UNID. QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

Reformulação do Portal .
1'1 Oficial do Saae; Unid.

Implantação do Portal da 01 R$ 5.575,00 R$ 5.575,00
1.2 Transparência Ativa e Unid.

Passiva
Manutenção e Suporte
Mensal do Portal Oficial e1.3 do Portal da Mês
Transparência Ativa e 12 R$ 3.332,50 R$ 39.990,00
Passiva do Saae;
Hospedagem da Solução A

1'4 em Data Center; MesVALOR ESTIMADO R$ 45.565,00

Valor Global: R$ 45.565,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e
cinco reais).

Esses valores têm como base, orçamentos realizados pelo Saae a
pedido as empresas do ramo pertinente à contratação.
2.6
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2.7 Deverão ser observados, na formulação da proposta, sob pena de
desclassificação, o limite máximo de preços global e os limites máximos de
preços estabelecidos para cada um dos itens acima referido.

3 DATA, HORÁRIO E LOCAL
Pregão Presencial nº 07/2020.
Dia: 10 de dezembro de 2020
Credenciamento: das 8h às 9h.
Sessão Pública de disputa: 9h30min
Local: Escritório do Saae de Ibiraçu.

4 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
4.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão oportunamente
por conta das dotações orçamentárias constantes do orçamento do Saae
assim definido:

Projeto Atividade: 1712200172114 — Manutenção dos Serviços
Administrativos
Elemento Despesa: 3390.40.00000 — Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação

5 DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÓES
5.1As empresas que tiverem interesse em participar do certame deverão
retirar o edital no site www.saaeibiracu.com.br, ficando obrigadas a
acompanhar as publicações referentes à licitação no Diário Oficial dos
Municípios do Espírito Santos — DOM/ES e no endereço eletrônico
saaeibiracu.com.br, link licitações, tendo em vista a possibilidade de
alterações e avisos sobre o procedimento.
5.20s pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem
ser enviados a Pregoeira até três dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública, por meio do endereço eletrônico
rh©saaeibiracu.com.br ou pelo telefone (27) 3257-1400 ou 3257-1250. Os
esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior marcado para a
realização da sessão pública.
5.3A impugnação do edital deverá ser promovida por ofício e protocolado
no escritório do Saae, das 8h às 14h, até dois dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, seguindo as condições e os prazos
previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993.
5.4A impugnação do edital deverá ser dirigida a Pregoeira, indicando os
números do pregão e do processo, assim como o telefone e o e-mail do
impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado documento que
comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa
licitante.
5.5A Pregoeira decidirá sobre a impugnação no prazo de vinte e quatro
horas, informando ao interessado sobre a sua decisão.
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I. No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para
a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.

6 CONDIçõEs GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO
6.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas
as exigências deste Edital e seus anexos e que desenvolvam as atividades
do objeto desta licitação, além das disposições legais, independentemente
da transcrição.
6.2 Não será admitida nesta licitação a participação de:
a) empresas que não atenderem às condições deste Edital;
b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução,
liquidação ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas
respectivas entidades da Administração Indireta, ou tenham sido
suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Saae,
União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades
da Administração Indireta;
c) empresas reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si;
d) pessoas jurídicas das quais participem, a qualquer título, dirigentes ou
servidores do Saae.
6.3 Da Participação das Micro e Pequenas Empresas (LC 123/2006).
6.3.1 Poderão participar do certame as micro e pequenas empresas,
conforme estabelecido pela Lei complementar 123/2006 e alterações e
ainda, condições abaixo:
l- Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para
efeito de assinatura do contrato.
II- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
lll- 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,
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.
IV - A não regularização da documentação, no prazo previsto no 5 10 deste
artigo, 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.
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V - Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Vl - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
VII - ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
dos 55 tº e 20 do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos 55 to e 20 do art. 44 desta Lei Complementar,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
VIII - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput deste
artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
IX - O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
6.3.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão,
depois do que, não poderá mais reclamar os direitos previstos na Lei
Complementar 123/2006;
6.3.3 Não serão admitidas à participação nesta Licitação de empresas que
tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com qualquer órgão
público; ou que se subitem as disposições dos artigos 9º e inciso V do art.
27 da Lei nº 8.666/93.

?. CREDENCIAMENTO
7.10 interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o
Pregoeira, para proceder ao respectivo credenciamento, munido dos
documentos que o credenciem a participar do procedimento licitatório,
inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais,
observar a letra “b” deste do item 7.4.
7.2Cada licitante credenciarã apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, por
todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
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7.3A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará
na impossibilidade de interveniência nas fases do procedimento licitatório,
inclusive formulação de lances.
7.4Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
a) tratando-se de representante legal da empresa (sócio), o estatuto social,
contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na
Junta Comercial ou órgão competente, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura (com cópias autenticadas ou apresentação dos originais para
conferência);
b) tratando-se de simples representante (outro representante que não seja
o representante legal da empresa, ou seja, agente credenciado), deve ser
apresentado termo de Credenciamento (modelo anexo II), com
reconhecimento de firma por parte da empresa que o está firmando,
acompanhado do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou órgão competente,
que comprove os poderes do mandante para a outorga (com cópias
autenticadas ou apresentação dos originais para conferência);
c) declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, modelo
anexo III;
d) declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, modelo
anexo Vl.

7.50 representante legal ou simples representante deverão identificar-se
exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
7.6Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no
início da sessão do Pregão; no caso de cópias, estas devem estar
autenticadas por tabelião ou serem autenticadas pela Pregoeira ou membro
da sua Equipe de Apoio.
7.7A falta de apresentação, ou a incorreção insanável de quaisquer dos
documentos de credenciamento, impedirá a participação da licitante no
presente certame na etapa de lances verbais.
7.8Em razão do fato de que o presente pregão é presencial, o não
credenciamento de um representante de empresa licitante não impede sua
participação no certame; no entanto, a falta de credenciamento o
impossibilita de participar da etapa de lances verbais, podendo somente
participar das sessões públicas de abertura dos envelopes.
7.90 representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro
devidamente credenciado.
7.10 Não será admitida a participação de um mesmo representante
para mais de uma empresa licitante.
7.11 O licitante poderá participar de todos, de alguns ou de apenas um
item ou lote, ficando ciente de que, em hipótese alguma, a pretexto de
agilidade nos serviços, haverá a inversão da ordem de itens ou lotes para
julgamento.



Processo 081/2020

Fls.:

if:
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal
Ibiraçu/ES

7.12 Salienta-se que será processada primeiramente a etapa
competitiva de todos os itens ou lotes, sem a abertura dos envelopes de
habilitação item a item ou lote a lote; após o encerramento da etapa
competitiva de todos os itens ou lotes, com a obtenção dos respectivos
vencedores em todos os itens ou lotes, haverá a abertura dos envelopes de
habilitação das empresas vencedoras, sendo que se o licitante desatender
às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente,
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor e a ele adjudicado o respectivo objeto.

Nota: salienta-se que a falsidade de declaração prestada objetivando
benefícios da LC 123/2006, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras
penais e das sanções administrativas cabíveis.

8 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser
apresentados no dia e hora previamente estabelecidos para o início da
sessão pública do Pregão, em envelopes distintos, lacrados e
indevassãveis, sob pena de desclassificação, contendo em sua parte
externa, as seguintes informações:

AO Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Pregão Presencial nº 07/2020
Razão Social:

CNPm

Envelope 1 - Proposta de Preco

AO Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Pregão Presencial nº 07/2020
Razão Social:

CNPm

Envelope 2 — Documentos de Habilitacão
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8.2A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que
apresentem seus documentos e propostas na ordem que estão listados,
devidamente numerados por páginas, conforme item 10.

9 ENVELOPE Nº 01 — PROPOSTA
9.1 A proposta deverá ser formulada em uma via, datilografada ou
digitada, contendo a identificação da empresa licitante (no mínimo: nome e
CNPJ), datada e assinada por seu representante legal, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações:

a) discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições
previstas no anexo I.

b) validade da proposta a qual não poderá ser inferior a sessenta dias
contados da data de abertura da mesma;

c) preço unitário e total ofertado, devendo ser cotado em Real e com até
duas casas decimais após a vírgula (R$x,xx), incluindo-se todos os custos
de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros,
tributos, transportes, embalagens, licenças, bancos de dados, despesas de
frete, bem como todos os outros custos relacionados ao fornecimento do
produto ou serviço, os quais não acrescentarão ônus para o Saae.
9.2 Apenas o preço total/global que deverá ser cotado em algarismo e por
extenso (conforme especificações e modelo de proposta — anexo I).
9.3 Em caso de divergência entre o preço expresso em algarismos e por
extenso, será levado em consideração o último.
9.4 Poderão ser aceitas propostas que contenham erro aritmético, desde
que possível a verificação do exato valor proposto.
9.5 A simples apresentação da proposta por si só implicará a plena
aceitação por parte do licitante de todas as condições deste edital,
independentemente de transcrição.
9.6 Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas
propostas dos demais licitantes, ou não prevista neste edital.
9.7 As propostas, deverão trazer as mesmas expressões contidas no
anexo I, e entre parênteses os nomes técnicos de acordo com cada
empresa.

10 ENVELOPE Nº 02 — HABILITAÇÃO EM GERAL _
10.1 Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 02 — HABILITACAO,
os documentos abaixo listados:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

atualizado;
b) prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço — CRF (certidão de regularidade do FGTS) (https://consulta-
crf.caixa.qov.br/consultacrf/paqes/consultaEmpreqador.isf)
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d) Prova de regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União -Certidão Conjunta PGFN e RFB;
(http://servicos.receita.fazenda.qov.br/Servicos/certidao/CNDConiuntalnter/l
nformaNlCertidao.asp?tipo=1); justifica-se essa exigência diante do fato de
que a Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, dispôs sobre a
inaplicabilidade do disposto no 53º do art. 195 da Constituição Federal,
fazendo-o nos termos do art. 3º, parágrafo único, em relação à União, já
que é a esta que se direciona o conteúdo da emenda constitucional, nos
termos do art. 1º da emenda; para comprovar essa questão, constata-se
que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, maior órgão
judiciário estadual, no âmbito do Pregão Eletrônico nº PE053/2020,
realizado por si, com abertura programada para o próximo dia 15 de julho
de 2020, elencou como requisitos básicos de habilitação a “Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, contemplando
comprovação de regularidade perante a Seguridade Social”
e) prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da proponente

ou equivalente na forma da Lei;
f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa
licitante;
g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº. 452, de 1o de maio de 1943 Alterada pela LEI Nº 12.440, DE 7 DE
JULHO DE 2011 — DOU DE 08/07/2011. (a CNDT poderá ser emitida pelo
site www.tst.ius.br/certidao).
h) Certidão Negativa de pedido de Falência e Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 60
(sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
do documento;
i) declaração (em papel timbrado da empresa) expressa firmada por seu

representante legal do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º,
da Constituição Federal (modelo anexo V);
]) declaração (em papel timbrado da empresa) elaborada e subscrita pelo
representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento
legal para licitar ou contratar com a Administração. (modelo anexo Vl);
k) a licitante deverá apresentar, no mínimo, um atestado de Capacidade

Técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
que comprove(m) que a Licitante executou satisfatoriamente serviço de
Fornecimento de licença de Ferramentas Web, de natureza idêntica ou
similar ao da presente licitação, compatível em características e quantidade
com o objeto, devendo o documento conter o nome, endereço e o telefone
do atestador, o número do contrato e o endereço eletrônico do software(s)
publicado na Web;
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k.1) o(s) atestado(s) apresentado(s) pela licitante deverá (ão) fazer menção
ao(s) software(s) de: Portal Oficial e Portal da Transparência Ativa e
Passiva.

Nota: omitir, em documento púbico ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, constitui crime.

11 PROCEDIMENTOS DA SESSÃO E JULGAMENTO
11.1 Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, não mais será admitida
novos proponentes.
11.2 A Pregoeira procederá a abertura do Envelope Nº 01 — PROPOSTA,
julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO GLOBAL
considerando para tanto as disposições da Lei Nº 10.520/02, principalmente
as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.
11.3 Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os
termos deste edital ou imponham condições, que se opuser a quaisquer
dispositivos legais vigentes, ou que consignarem preços excessivos ou
manifestamente inexequíveis.
11.4 Uma vez classificadas as propostas, a Pregoeira convidará
individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar
lances verbais de forma global, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
11.5 Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.
11.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela
Pregoeira, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
11.7 A Pregoeira durante a sessão poderá estipular normas,
procedimentos, prazos e demais condições que julgar necessária a fim de
pôr ordem ao certame.
11.8 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos
lances Ofertados não caberá retratação.
11.9 Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance
verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas,
exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.
11.11 Send_o aceitável a proposta será aberto o Envelope Nº 02 —
HABILITAÇAO e verificado o atendimento as exigências para a habilitação
previstas neste edital. Não sendo aceitável, será convocado o licitante
remanescente melhor classificado.
11.12 O proponente é responsável pelas informações e documentações
apresentadas, sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação
de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura a Pregoeira vier

n
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a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas
neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.
11.13 A Pregoeira ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos
e promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar
necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer
dos envelopes.
11.14 A empresa que atender aos quesitos do edital, respeitada a ordem de
classificação, será adjudicado o objeto do certame em seu favor.

12 RECURSOS E IMPUGNAÇÓES
12.1 Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os
recursos e impugnações previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e
suas alterações.
12.2 Os recursos e impugnações deverão observar os seguintes critérios:
a) serem dirigidos ao Pregoeira, devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhados de documentação pertinente;
b) serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com

poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento
procuratório (se ausente nos autos);
c) os recursos e impugnações deverão ser apresentados em original, no
Protocolo do Saae, e fora do prazo legal, não serão conhecidos.

13 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
13.1 A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da
habilitação será submetido à autoridade superior para deliberação quanto à
sua homologação.
13.2 Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão a Pregoeira
é quem adjudicarã o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá
efeitos até a homologação pela autoridade superior.

14 DO CONTRATO E RETIRADA DA SOLICITAÇÃO DE
FORNECIMENTO.
14.1 O Saae convocará o vencedor formalmente, (por telefone, e-mail ou
publicação), para assinatura do contrato, bem como, para retirar a
respectiva Solicitação de Fornecimento /Serviço relativo ao presente
pregão.
14.2 O prazo para a assinatura do contrato será de cinco dias úteis,
contados da data de convocação para este fim;
14.3 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato
dentro do prazo estabelecido, sujeita as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 87 da LEI 8.666X93) e no item 16.
14.4 No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá
comprovar por meio de documentos (ficha funcional ou contrato de trabalho
ou cópia da Carteira de Trabalho Previdência Social), que o mesmo possui

1n
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experiência profissional, em atendimento aos requisitos especificados, e
atestado comprovando a experiência profissional da função a ser executada
na contratação:
a) profissional em Tecnologia da Informação: responsável pela Implantação
dos Sistemas;
a1) o profissional deverá comprovar a conclusão do curso de
graduação ou pós-graduação por diploma fornecido por instituição de
ensino superior;
a2) no mínimo 01 (um) ano de comprovada experiência em Implantação de
Sistema Web;
a3) a licitante vencedora deverá apresentar pelo menos um atestado
de capacidade técnica emitido por empresa pública ou privada,
comprovando que o Profissional em Tecnologia da Informação com vínculo
com a licitante, tenha participado como responsável pela implantação de
Sistema Web, indicando claramente nome de contato nas declarações,
sujeito a inspeção técnica do Saae, devendo constar no atestado:
. Nome e CNPJ da empresa contratada;
. Nome e CNPJ da empresa contratante;
. Nome de contato e cargo do representante da empresa contratante;
. Descrição dos serviços executados;
. Nome e CPF do profissional em Tecnologia da Informação.

15 ACEITAÇÃO E PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado a Contratada de acordo com a Clausula

Segunda da Minuta do Contrato (anexo VII).

16 PENALIDADES E SANÇÓES ADMINISTRATIVAS
16.1 A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições
estabelecidas para o fornecimento do objeto licitado, sujeitando-se às
penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e no(s) art.(s). 86 e 87
da Lei 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia defesa, a saber:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado a licitante
vencedora por não aceitar assinar o contrato resultante desta licitação;
c) multa de 1% (um por cento) por apresentar declaração ou atestados falsos
e impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração por um
período de até dois anos;
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
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que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir ao Saae
pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção
aplicada com base na alínea anterior;
16.2 Pelo atraso injustificado para o início das prestações dos serviços,
objeto desta licitação, de acordo com a Cláusula Décima Terceira da Minuta
de Contrato.
16.3 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública serão declarados em função da natureza e gravidade da falta
cometida.
16.4 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública será declarada em função da natureza e gravidade da
falta cometida.

17 DISPOSIÇÓES GERAIS
17.1 Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece
todas as condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos.
17.2 O Saae reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de
verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das
informações apresentadas nas propostas.
17.3 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados.
17.4 A Pregoeira solicitará, em qualquer época ou oportunidade,
informações complementares, se julgar necessário.
17.5 Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeira, assessorando-
o, quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica,
não vinculada direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como
qualquer outro servidor deste Município.
17.6 Este Edital será regido pelas regras e princípios de publicidade, pela
Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações, independente
da transcrição das normas vigentes.
17.7 Os casos omissos serão decididos a luz da legislação pertinente à
sua modalidade.
17.8 Informações complementares inerentes a este pregão poderão
ser obtidas pelos interessados pelo tel.: (27) 3257-1400 ou 3257-1250, em
dias úteis no horário de 8h às 11h e das às 12h às 14h.
17.9 A Pregoeira poderá a qualquer tempo negociar o preço com o licitante
vencedor afim de almejar proposta mais vantajosa para a Administração.
17.10 Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena,
independentemente de transcrição:
17.10.1 Anexo I - Especificação do objeto, Modelo de Proposta e demais
condições;
17.102 Anexo II - Modelo de Credenciamento;
17.10.3 Anexo III - Modelo de Declaração exigências habilitatórias;
17.10.4 Anexo IV - Declaração Enquadramento ME ou EPP (se for o
casox
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17.10.5 Anexo V - Declaração disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da
Constituição Federal;
17.10.6 Anexo VI — Declaração de Fato Superveniente;
17.10.7 Anexo VII - Minuta do contrato;
17.10.8 Termo de Referência (Projeto Básico)

Ibiraçu/ES, 27 de novembro de 2020

Ágda Krist Cometti
Pregoeira

Equipe de Apoio:

Delmir Martins Da Silva

Valéria De Andrade Do Nascimento Souza
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ANEXO I

ESPEQIFICAÇÓES E MODELO DE PROPOSTA
PREGAO PRESENCIAL Nº. 07/2020

AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO de IBIRAçu

Pelo presente submetemos à apreciação de V. Sª nossa proposta de preços
relativa ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020, declarando aceitar a
atender todas as condições previstas no pregão em epígrafe e seus anexos.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR VALOR

UNITÁRIO TOTAL

Reformulação do
1.1 Portal Oficial do Unid.

Saae;
Implantação do 01 R$ 0,00

1.2 Pºrtª" , .dª Unid.
TransparenCIa
Ativa e Passiva

R$
0,00

Manutenção e
Suporte Mensal
do Portal Oficial

1.3 e do Portal da Mês
Transparência
Ativa e Passiva
do Saae;

12 R$ 0,00

Hospedagem da
1.4 Solução em Data Mês

Center;

R$
0,00

Valor Global R$ (xxxxxxxxxxxxxxxxx)

Declaramos que a validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias
corridos contados a partir da data marcada no edital para abertura do
certame.
Declaramos que os sistemas possuem todas as descrições mínimas
elencadas no item 3 do Termo de Referência

0 Prazo para iniciar a Reformulação do Portal: em até quinze dias corridos
a contar após recebimento da Solicitação de Fornecimento;
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. Prazo para conclusão da implantação e treinamento: até trinta dias, após
a reformulação do Portal;

(Data, Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da
Proponente)

Favor informar dados bancários para fins de depósito em conta. caso a
licitante venha a vencer o certame.
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ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A0

A0 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO de IBIRAÇU

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Nº 07/2020

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade deresponsável (is) IegaI (is) pela Empresa
, inscrita noCNPJ sob o nº vem

pela presente, informar a V. Sª, que o (a) S. (ª)
, Carteira(s) de

identidade nº(s) é pessoa autorizada a representar,
em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do
Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais,
transigir, oferecer ou renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar
todos os atos referentes ao certame.

Ibiraçu, 10 de dezembro de 2020.

(Representante Legal)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor
tem poderes para a outorga, iuntamente com cópia autenticada de
documento de Identidade.
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO

A0

A0 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO de iBiRAÇU

Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para
participação no Pregão Nº 07/2020.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade deresponsável (is) legal (is) pela Empresa
, inscrita noCNPJ sob o nº DECLARA, sob as

penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que
satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame
epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.

IbiraÇu, 10 de dezembro de 2020.

(Representante Legal)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EPP

AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO de IBIRAÇU
Assunto: Declaração De Microempresa e EPP para participar do Pregão
Presencial 07/2020

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade deresponsável (is) legal (is) pela
Empresa ...........................................................................................................
..................... inscrita no CNPJ nº por intermédiode seu representante legal, o(a)
Sr(a.) .................................................................................................................
...................................... inscrito(a) no CPF sob nº
DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão em epígrafe, sob pena
de aplicaÇão das sanÇões administrativas cabíveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos da legislaÇão
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 54 do artigo
3º da Lei Complementar nº 123/06, e tendo interesse em se beneficiar dos
benefícios nela contidos para efeitos de licitaÇão, quando e no que couber.

Por ser verdade, assinamos a presente declaraÇão.

IbiraÇu, 10 de dezembro de 2020.

(Representante Legal)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO UTILIZA MÃO DE OBRA DE MENORES
DE 18 ANOS

AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO de IBIRAÇU
Assunto: Declaração de que não utiliza mão de obra de menores de 18
anos para participar do Pregão Presencial 07/2020

O(s) abaixo assinado(s,) na qualidade de
responsável (is) leogal (is) pela Empresa ...................................................
inscrito no CNPJ nº ............................ , por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr(a ) ........................................ portador(a) da Carteira de
Identidade nº ........................... e do CPF nº .............................. , DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega Menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz( ).

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

Ibiraçu, 10 de dezembro de 2020.

(Representante Legal)

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



Processo 081/2020

Fls.:

if:
SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal
Ibiraçu/ES

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO de IBIRAÇU

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo
Licitatório PREGÃO PRESENCIAL 07/2020 em epígrafe, junto a este Saae,
que a Empresa ......................................... inscrita no CNPJ sob o n.º
.................................. , até a presente data não recebeu deste ou de
qualquer outro órgão da Administração Pública declaração de
INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a Administração Pública
Federal, Estadual, ou Municipal e do Distrito Federal, não_havendo assim
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇAO da mesma,
ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, assinamos a presente declaração.

Ibiraçu, 10 de dezembro de 2020.

(Representante Legal)

nn
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO

Pelo presente Contrato Administrativo de um lado o SERVIÇO AUTONOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU-ES, Autarquia Municipal, Reestruturada
pela Lei Municipal nº 2.634 de 21 de dezembro de 2005 inscrita no CNPJ sob
o nº 27.728.211/0001-00, com sua sede localizada na Rua Daniel Comboni,
155, Centro, Município Ibiraçu Estado do Espírito Santo, CEP 29670-000 neste
ato representado por seu Diretor Executivo Senhor xxxxxxxxxx, portador do
RG nº xxxxxxx e inscrito no CPF sob o nº xxx.xxx.xxx.xx, nomeado pela
Portaria xxxxxx doravante denominado contratante e a empresa xxxxxxxx,
inscrita no CNPJ sob o nº xx;xxx;xxx/xxxx-xx, com sede à Rua xxxxxxxxxxx,
CEP: xx.xxx.-xxx, adiante designada contratada, neste ato representada pelo
Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do CPF nº
xxx.xxx.xxx-xx em decorrência do Processo 081/2020, vem celebrar o
presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada
para prestação de sen/iços em tecnologia da informação, incluindo os sen/iços de
implantação, configuração, customização, licença, suporte mensal de ferramentas web
integradas, e hospedagem em Data Center.

1.2. Todas as especificações técnicas exigidas para esta prestação de
serviços estão dispostas no Termo de Referência do Pregão Presencial nº
07/2020, que integra o presente contrato para todos os fins de legais.

CLÁUSULA SEGUNDA DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. A forma de execução e indireta, sob o regime de empreitada por preço
global, nos termos do art. 10, II alínea “a” da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR

3.1 Conforme proposta comercial apresentada pela contratada, a contratante
pagará pelos serviços efetivo prestado o valor global de R$ ,( ), distribuídos da seguinte forma:

f) pelo serviços de reformulação do Portal Oficial do Saae e implantação
do Portal da Transparência Ativa e Passiva, a contratada pagará a contratada,
cota única o valor de R$ xxx,xx (xxx);
g) pelo licença de uso mensal, manutenção e suporte mensal do Portal
Oficial e Portal da Transparência Ativa e Passiva e Hospedagem da Solução

A1
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em Data Center, a contratante pagará a contratada, o valor mensal de R$
xxx,xx (xxx).

3.2 Incluem-se nos preços acima relacionados todas as despesas necessárias
à execução do objeto deste contrato, inclusive obrigações tributárias,
fiscais e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos.

CLÁUSULA QUARTA DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados mediante o fornecimento ao Saae de nota
fiscal, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a
habilitação no procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos
e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de
quinze dias uteis após a respectiva apresentação.

4.2 Após o prazo do pagamento, será paga multa financeira nos seguintes
termos:

V.M=V.Fx 12xND
1030

Onde:
V.M. = Valor da Multa Financeira
V.F. = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso.
N.D. = Número de dias em atraso.

4.3. A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados
nos documentos de habilitação apresentados com a proposta.

4.4. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto
que modifique as informações registradas no Pregão, deverá ser comunicada
ao Saae, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade
competente.

4.5. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s)
mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, ficando
estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de
apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.6. O Saae poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer
título lhe forem devidas pela empresa contratada, em decorrência de
descumprimento de suas obrigações.
4.7. O pagamento será feito em favor da empresa contratada, por meio de
depósito bancário em conta corrente por ela indicada ou boleto bancário,
uma vez satisfeitas as condições estabelecidas para a contratação, desde
que não haja fato impeditivo para o pagamento.

AA
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4.8. Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas
condições previstas no Edital do Pregão Presencial nº 07/2020.

4.9. Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas,
seguros, transportes, licenças, instalações, despesas de frete e todas as
demais despesas necessárias para a execução dos serviços.

4.10. É vedada a antecipação do pagamento sem a prestação do serviço.

CLÁUSULA QUINTA DO REAJUSTE DE PREÇOS
5.1. O valor a ser pago para o serviço de manutenção e suporte técnico, fixado
no contrato, havendo necessidade de reajuste, o valor poderá ser reajustado
pela variação do índice geral de preços de mercado (IGPM - FGV) ou outro
índice que eventualmente venha substituí-lo, ou de acordo com a legislação em
vigor, depois de decorridos doze meses da assinatura do instrumento original,
caso haja prorrogação do termo de Contrato.

5.2. Em ocasiões especiais, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato e poderão ser realizados reajustes de forma independente do
indicador, desde que acordado entre as partes.

CLAUSULA SEXTA DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÓES
6.1 A Contratante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, respeitado o
percentual previsto no 5 tº, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterações.

CLAUSULA SETIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas oriundas do objeto serão cobertas pela dotação
orçamentária CEP: 1712200172114, Elemento Despesa: 3390.40.00.00, do
orçamento vigente do Saae e das dotações correspondentes do exercício.

CLAUSULA OITAVA DA VIGENCIA
8.1. O presente contrato terá vigência de doze meses, iniciando-se em
_/_/_ e encerrando-se em _/_/_.

l. O prazo de vigência deste contrato poderá ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, dentro do limite estabelecido pela Lei
(artigo 57, inciso IV da Lei federal 8.666/93).

CLÁUSULA NONA DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA
I. não transferir a outrem, o objeto estabelecido no Edital, sem prévia e
expressa anuência do Contratante;

AFI
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ll. será de inteira responsabilidade da Contratada qualquer acidente, danos
a terceiros, entre outros, ocorridos em horário de trabalho, ficando o Saae,
isenta de qualquer responsabilidade pelos mesmos;

lll. manter contato com a Administração do Saae sobre quaisquer assuntos
relativos à prestação dos serviços objeto deste edital, sempre por escrito,
ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada
caso;

IV. estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com a administração
do Saae, para o fluxo operacional da prestação de serviços objeto deste edital;

V. designar pessoal qualificado para a execução das atividades descritas
neste edital, responsabilizando-se pela qualidade da prestação dos serviços,
com a utilização de todos os recursos materiais e humanos necessários à sua
execução, efetuando a imediata correção das deficiências apontadas pelo
contratante, com relação aos serviços objeto deste edital;

Vl. apresentar mensalmente ao Saae relatórios dos serviços executados.

CLÁUSULA DECIMA DAS OBRIGAÇÓES DO CONTRATANTE
l. acompanhar e fiscalizar, por meio do fiscal do Contrato, a execução do
objeto do presente Contrato e comunicar à contratada as ocorrências que a seu
critério exijam medidas corretivas;

ll. atestar a nota fiscal correspondente aos serviços prestados;
lll. efetuar o pagamento dentro do prazo e das condições estipuladas na

cláusula segunda neste contrato.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA DA RETIRADA DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente pelo
contratante, tanto por inadimplência da contratada como por interesse
público, nos termos da Lei 8.666/93, com as consequências ali descritas,
especialmente de seu artigo 77, sem prejuízo, quando for o caso, da
apuração da responsabilidade civil, criminal ou de outras sanções
aplicáveis.

l. A inadimplência contratual por parte da contratada, verificada pelo
Saae, independente de processo judicial, além de outras sanções cabíveis,
implicará em multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato,
reajustado até o momento da cobrança, descontada, de logo, quando do
pagamento da fatura apresentada pela contratada, ou, se por este modo
impossível, cobrada judicialmente.

II. As partes contratantes poderão, observada a conveniência da
Administração, promover a rescisão amigável do contrato, através de termo
próprio de distrato.

lll. Na hipótese de rescisão não amigável do contrato, não vinculada a
ato ou fato da contratada, ser-lhe-ã dado pré-aviso com no mínimo, 08 dias
de antecedência.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
12.1. A fiscalização se dará pelo Saae através de servidor designado pela
Direção ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
prestação dos serviços e de tudo dará ciência a empresa contratada, como
também fiscalizará os serviços contratados, podendo sustar, recusar, mandar
fazer ou desfazer quaisquer serviços que estejam em desacordo com o
contrato, de acordo com o estabelecido no art. 67 e parágrafos da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.

a) a fiscalização de que trata o item anterior não isenta a contratada das
responsabilidades estabelecidas pelo Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS
13.1. A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas
no edital do Pregão Presencial nº 07/2020, sujeitando-se às penalidades
constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/1993 e de acordo com o item 16 do referido edital.

13.2. O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará
a contratada a multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por
cento), incidente sobre o valor do contrato no atraso quanto ao prazo inicial da
execução dos serviços, calculada pela formula:

M = 0,01 x C x D.
Tendo como correspondente:
M = valor da multa,
C = valor da Obrigação e
D = número de dias em atraso.
13.3. A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade
de impedimento de licitar ou contratar.
13.4. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Saae após a
devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.
13.5. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com
aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a
motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o
prazo e o local de entrega das razões de defesa.
13.6. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis
a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de
prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO FORO
14.1 As partes elegem o foro da Comarca de Ibiraçu/ES, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais especial que seja para dirimir dúvidas
oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
15.1 Fazem parte integrante deste instrumento de contrato todos os
documentos e instruções, inclusive a proposta vencedora, que compõem o
Processo Administrativo do Saae nº 081/2020 e os termos do Pregão
Presencial nº 07/2020, completando o presente Contrato para todos os fins de
direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em
todos os seus termos.
15.2 O instrumento de contrato deverá ser publicado, de forma resumida, na
Imprensa Oficial do Município do Estado do Espirito Santo — DOM/ES como
condição para sua validade e eficácia, conforme determina o parágrafo único,
do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem assim ajustados, as partes firmam o presente contrato em duas
vias para um só efeito, depois de lido e achado conforme, assinam na presença
de duas testemunhas.

Ibiraçu/ES, xx de xxxxxx de 20xx.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu-ES
Contratante

Contratada

Testemunhas:
1)
2)

nr
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TERMO DE REFERENCIA

SERVIÇO WEB — TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1. DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em
tecnologia da informação, incluindo os serviços de implantação,
configuração, customização, licença, suporte mensal de ferramentas web
integradas, e hospedagem em Data Center, mediante a execução das
atividades e demais características e especificações técnicas contidas no
presente Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

Justificativa da Contratação: Atender aos requisitos da Lei de Acesso a
Informação (Lei 12.527/2011), Lei de Transparência (131/2009) e aos
Órgãos de Controle Externo.
Promover maior interação entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto -
Saae deste Município e de seus usuários, como também promover a
divulgação de informações, destacando-se ainda, a importância do portal
como veículo de comunicação interativa com usuários dos serviços
oferecidos, dentre outros, que tenham interesse em dados desta Autarquia,
através das mais variadas plataformas disponíveis (computadores,
smartphones, etc.).
A utilização de ferramentas disponibilizadas pela Tecnologia da Informação
tornou-se mecanismo estritamente necessário para garantir eficácia e
eficiência nas diversas áreas que compõem a estrutura institucional a
Autarquia, além disso, essas ferramentas são imprescindíveis para uma
prestação de contas tempestiva, transparente e adequada, não somente
aos órgãos de controle, mas também à sociedade.
No que concerne a transparência ativa e passiva de seus Atos
Administrativos, sabe-se que existe na legislação pertinente vigente uma
série de dispositivos impondo que os órgãos públicos e às autarquias
tomem as providências necessárias para deixar mais transparentes as
ações da Administração;
Por fim, a contratação destes serviços, permitirá ao Saae atender as novas
exigências impostas pelos órgãos de controle externo (Tribunal de Contas
do Estado, Ministério Público e outros), no que tange ao fornecimento de
informações da transparência Passiva e Ativa.
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3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO

O presente Termo de Referência contempla os seguintes serviços:

ITEM SERVIÇO

Reformulação do Portal Oficial do Saae na Internet,
1. compreendendo os serviços de licença de uso, manutenção

mensal, hospedagem e suporte.

2. Implantação do Portal Transparência Ativa e Passiva

3. Hospedagem da Solução em Data Center.

3.1. DA REFORMULAÇÃO, LICENÇA E MANUTENÇÃO MENSAL DO
PORTAL DO SAAE.

O Portal Oficial do Saae deverá ser uma ferramenta que permita de forma
integrada as outras ferramentas web constantes neste Termo de
Referência, a publicação de informações dinâmicas das áreas
administrativa, atendendo a todos os requisitos da legislação vigente, no
que se tange a transparência, bem como aos órgãos de controle externo
(Tribunal de Contas e Ministério Público), e ao seu principal cliente, o
Cidadão;

3.1.1 DO Detalhamento Dos Serviços Para O Portal Oficial do Saae
3.1.1.1 Reformulação do Portal Oficial do Saae
Esta etapa corresponde a todos os serviços necessários ao pleno
funcionamento e utilização do Portal do Saae pela Contratante, dentre os
quais: Reformulação do Portal, Migração de Dados e Treinamento;
A implantação do Portal do Saae deverá ser acompanhada pelo fiscal do
contrato, designado pelo Diretor do Saae, que se responsabilizará por todo
relacionamento administrativo da Contratada com a Contratante;
O prazo para início de Reformulação do Portal do Saae é de até 15 (quinze)
dias corridos, a contar da data de recebimento da Autorização de Serviço, e
o de conclusão da implantação e de até no máximo 30 (trinta) dias corridos;
A Contratada deverá apresentar a proposta de Layout para o Portal,
definindo a identidade visual, harmonizando efeitos e cores utilizados.
Caberá a Contratante a aprovação do layout proposto.
A Contratante deverá utilizar as boas práticas para a reformulação do
Portal, garantindo que o mesmo atenda as seguintes características:
. Usabilidade: É a facilidade de uso. Assegurar que o Portal seja
projetado de tal maneira que o cidadão tenha facilidade em executar as
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tarefas sem o auxilio de terceiros, e que, ao retornar ao Portal futuramente,
ele reconheça seus elementos sem ter que reaprender a opera-lo;
. Navegabilidade: É a organização da informação que garante o cidadão
navegar de forma intuitiva, estando ciente de onde está e o que deve fazer
para voltar ou avançar em um processo dentro do Portal;
. Acessibilidade: É a organização coesa da informação e da codificação
da informação a fim de que pessoas idosas e/ou com deficiência visual
possam perceber, compreender, navegar e interagir com a internet (WBC);

3.1.2 Requisitos Técnicos DO Portal Oficial do Saae
O Portal do Saae deverá atender aos requisitos da Lei de Acesso a
Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), quanto a transparência ativa e
passiva, à Lei do Portal da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009),
que estabeleceu a obrigatoriedade de ampla divulgação, inclusive em meios
de eletrônicos de acesso público, a planos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentárias, bem como a prestações de contas, execução orçamentária
e gestão fiscal e atender à legislação federal no que tange a acessibilidade
de acesso ao portal por pessoas com deficiência visual e baixa visão;

3.1.3 Requisitos Gerais
a) integralmente desenvolvido em linguagem de programação WEB e
responsivo as diversas plataformas existentes;
b) obedecer aos padrões do WBC (World Wide Web Consortium), de modo
a assegurar a leveza do sistema, bem como sua compatibilidade com os
diversos navegadores e sistemas operacionais existentes, e ainda atender
aos requisitos de acessibilidade;
c) deverá utilizar Banco de Dados Relacional;
d) possuir interface amigável e intuitiva;
e) possuir todas as mensagens e tela dos módulos que compõem o Portal
exibidas em idioma português;
f) Todos os módulos componentes devem permitir, sem comprometer a
integridade do portal, a sua adaptação às necessidades da contratante, por
meio de parametrizações e customizações;
g) utilizar o TCP/IP como protocolo padrão de comunicação interagindo as
diversas camadas do sistema;
h) permitir que as estações de trabalho possam ser locais ou remotas,
conectadas a LAN ou a rede Wireless;
i) todas as informações disponíveis no Portal do Saae devem estar em
base de dados, possibilitando ao internauta buscar qualquer um dos dados
de forma dinâmica;
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]) as informações devem estar coerentes e sincronizadas de forma
dinâmica, com aquelas cadastradas na intranet do Portal;
k) todas as páginas da área administrativa deverão ter ferramentas,
integradas, para inserção, visualização, configuração, alteração e exclusão
dos itens cadastrados.
|) o Portal do Saae deverá ser totalmente dinâmico, todas as informações
poderão ser atualizadas a qualquer momento pelo usuário responsável;

3.1.4 Módulo Gerenciador de Conteúdo
a) possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Notícias;
b) possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Obras;
c) possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Páginas
Dinâmicas;
d) possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de
Imagens, Áudios e Vídeos;
e) possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Links e
Serviços;
f) na pagina principal do Portal Oficial do Saae, publicar as notícias, no
seguinte formato:
f.1) quadro rotativo: o usuário poderá escolher até cinco notícias
cadastradas para ficar em um quadro rotativo na página principal, exibindo
seu título, resumo e imagem redimensionada;
f.2) destaque: o usuário poderá escolher até três notícias cadastradas para
ficar em destaque na página principal, exibindo seu link e imagem (se
cadastrada) redimensionada e parte de seu texto;
f.3) para cada notícia publicada, exibir: título, data, autor, fonte, texto e foto
anexada;
g) possuir recurso para consulta por palavra no texto das notícias
cadastradas e listar os links das notícias encontradas, legenda explicativa e
quando foram publicadas;
h) possuir recurso para compartilhar conteúdo em redes sociais;
i) possuir recurso para imprimir e enviar notícia por e-mail;
]) além das notícias, na página principal do Portal Oficial do Saae, deverão
ser publicadas as seguintes informações:
j.1) INSTITUCIONAL: Quem somos; Histórico; O Saae; Investimentos;
Localização; e Área de Atuação;
1.2) CANAL DO CLIENTE: Código Cliente; Conheça sua conta;
Faturamento de conta; Classificação de economia; Tipo de categoria;
Ligação de água; Ligação de esgoto; Agentes recebedores; Débito em
conta; Dicas de consumo; Tabela de tarifas;
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] 3) LEGISLAÇÃO: Leis, Decretos, Portarias;
j.4) RECURSOS HUMANOS: Concurso; Processo Seletivo;
] 5) INFORMAÇOES Sobre Ibiraçu Controle de Qualidade;
1.6) AGENCIA VIRTUAL: Agencia Virtual; 2ª via conta; Consulta débito;
Consulta consumo;
1.7) Área do Servidor;
1.8) Licitações;
1.9) Link para o Portal da Transparência;
j.10) Link para a AMUNES;
j.11) Endereço;
1.12) Horários de Atendimento ao Cidadão.

3.2. DA IMPLATAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ATIVA E
PASSIVA:

3.2.1 Requisitos mínimos do módulo do Portal da Transparência Ativa
e Passiva 3.2.1.1 Requisitos Gerais
a) integralmente desenvolvido em linguagem de programação WEB e
responsivo as diversas plataformas existentes;
b) obedecer aos padrões do W3C (World Wide Web Consortium), de modo
a assegurar a leveza do sistema, bem como sua compatibilidade com os
diversos navegadores e sistemas operacionais existentes, e ainda atender
aos requisitos de acessibilidade;
c) deverá utilizar Banco de Dados Relacional;
d) possuir interface amigável e intuitiva;
e) possuir todas as mensagens e tela dos módulos que compõem o Portal
exibidas em idioma português;
f) todos os módulos componentes devem permitir, sem comprometer a
integridade do portal, a sua adaptação às necessidades da contratante, por
meio de parametrizações e customizações;
g) utilizar o TCP/IP como protocolo padrão de comunicação interagindo as
diversas camadas do sistema;
h) permitir que as estações de trabalho possam ser locais ou remotas,
conectadas a LAN ou a rede Wireless;
i) todas as informações disponíveis no Portal da Controladoria devem
estar em base de dados, possibilitando ao internauta buscar qualquer um
dos dados de forma dinâmica;
]) as informações devem estar coerentes e sincronizadas de forma
dinâmica, com aquelas cadastradas na intranet do Portal;
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k) 0 Portal da Controladoria deverá ser totalmente dinãmico, todas as
informações poderão ser atualizadas a qualquer momento pelo usuário
responsável através do módulo administrativo;
l) a Contratada deverá manter o Portal da Controladoria, atualizado contra
as últimas vulnerabilidades conhecidas;
m) a Contratada deverá manter backup diário, fora das dependências do
Saae, de toda a base de dados do Portal;
n) a Contratada se compromete a manter absoluto sigilo quanto às
informações contidas no Backup supra, garantido que este só seja usado
para a recuperação do Portal em caso de desastre;
o) na ocasião do término do contrato, a contratada deverá entregar ao
Saae o backup gravado em mídia DVD, da base de dados do Portal;

3.2.1.2 Módulo Portal da Transparência Ativa
a) possuir funcionalidade para importar arquivos “XML” gerados pelo
Sistema de Contabilidade, utilizado pelo Saae, para publicação dos dados
no formato de tabelas e gráficos;
b) possuir funcionalidade para importar arquivos “XML” gerados pelo
Sistema de Recursos Humanos, utilizado pelo Saae, para publicação dos
dados no formato de tabelas e gráficos;
c) os dados de Recursos Humanos deverão permitir a consulta pelo nome,
matrícula, cargo e lotação do servidor;
d) os dados a serem publicados no Portal da Transparência dos servidores
serão de acordo com as legislações vigente;
e) possuir funcionalidade para importar arquivos “XML” gerados pelo
Sistema de Gestão de Material, utilizado pelo Saae, para publicação dos
dados no formato de tabelas e gráficos;
f) possuir funcionalidade para importar arquivos “XML” gerados pelo
Sistema de Gestão de Material, utilizado pelo Saae, para publicação dos
dados no formato de tabelas e gráficos
g) publicar dados Contábeis, por meio da disponibilização das seguintes
consultas: Orçamento da Receita, Orçamento da Despesa, Execução da
Receita e Execução da Despesa (Empenho, Liquidação e Pagamento);
h) ao clicar no resultado da consulta da área Contábil, o cidadão poderá
filtrar ainda os dados pelo mês, ano e descrição (descrição da receita,
descrição da despesa ou o favorecido, conforme o caso);
i) no resultado da consulta da área contábil, deverá contar no mínimo, o
número e ano e data do documento, descrição e valor;
]) publicar dados da área de Gestão de Material, permitindo a consulta
pelo Tipo do Bem, Descrição, Mês e Ano de Aquisição;
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k) ao clicar no resultado da consulta da área de Material, deverá ser
mostrado no mínimo, o tipo do bem, número de tombamento, descrição
completa, data de aquisição e situação;
l) possuir funcionalidade para cadastrar as Licitações, Contrato e Atas de
Registro de Preços;
m) possuir funcionalidade para anexar documentos produzidos (Edital,
Aviso de Publicação, Ata, Resultado, Homologação, Adjudicação), em
qualquer formato, a licitação cadastrada;
n) possuir funcionalidade para anexar o contrato original, os aditivos,
repactuações e etc., em qualquer formato, aos Contratos cadastrados;
o) possuir funcionalidade para anexar documentos, em qualquer formato, a
Ata de Registro de Preços;
p) possuir funcionalidade para publicar as licitações, permitindo a consulta
por: Modalidade de Situação, Situação, Mês, Ano e Objeto;
q) possuir funcionalidade para publicar os contratos, permitindo a consulta
por: Mês, Ano, Objeto e Contratada;
r) possuir funcionalidade para publicar as Atas, permitindo a consulta por:
Mês, Ano e Objeto;
s) todas as consultas do Portal deverão possibilitar a geração de relatórios
em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais
como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações,
atendendo assim aos requisitos da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527,
de 18 de novembro de 2011);
t) possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão da
Prestação de Contas Anual;
u) possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão dos
Relatórios da Gestão Fiscal;
v) possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão do Plano
Plurianual de Aplicação (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei
Orçamentária Anual (LOA);
w) possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão do Rol de
Responsáveis do Saae perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo — TCEES.

3.2.1.3 Módulo Transparência Passiva
3.2.1.3.1 Módulo Gerenciador do E-SIC (Serviço de Informação ao
Cidadão)
a) possuir funcionalidade para que o Cidadão efetue um Pedido de
Informação através do Portal;
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b) possuir funcionalidade para que o responsável pelo E-SIC do Saae
receba o pedido de informação de forma eletrônica, e encaminhe para o
setor responsável a informação solicitada;
c) a tramitação do Pedido de Informação pelos setores do Saae se dará de
forma eletrônica;
d) o cidadão receberá por e-mail uma notificação a cada nova
movimentação de seu Pedido de Informação.
e) o cidadão também poderá acessar o módulo de E-SIC (Serviço de
Informação ao Cidadão) do Portal do Saae para acompanhar seu Pedido de
Informação;

3.2.1.3.2 Módulo Gerenciador do E-OUV (Serviço de Ouvidoria)
a) possuir funcionalidade para que o Cidadão efetue uma denúncia,
reclamação, solicitação, sugestão ou elogio através do Portal;
b) possuir funcionalidade para que o responsável pelo E-OUV do Saae
receba a manifestação de forma eletrônica, e encaminhe para o setor
responsável;
c) a tramitação da Manifestação recebida pelos setores do Saae se dará de
forma eletrônica;
d) o cidadão receberá por e-mail uma notificação a cada nova
movimentação de sua Manifestação;
e) o cidadão também poderá acessar o módulo de E-OUV (Serviço de
Ouvidoria) do Portal do Saae para acompanhar seu Pedido de Informação;

3.2.2 Desenvolvimento do Portal da Transparência do Saae
A etapa de desenvolvimento do Portal consistirá na execução dos requisitos
técnicos elencados no item 3.1.1.1 deste Termo de Referência.
A Contratada deverá utilizar as boas práticas para o desenvolvimento de
Portais Web, garantindo que o mesmo atenda as seguintes características:
. Usabilidade: É a facilidade de uso. Assegurar que o Portal seja
projetado de tal maneira que o cidadão tenha facilidade em executar as
tarefas sem o auxílio de terceiros, e que, ao retornar ao Portal futuramente,
ele reconheça seus elementos sem ter que reaprender a opera-lo;
. Navegabilidade: É a organização da informação que garante o cidadão
navegar de forma intuitiva, estando ciente de onde está e o que deve fazer
para voltar ou avançar em um processo dentro do Portal;
. Acessibilidade: É a organização coesa da informação e da codificação
da informação a fim de que pessoas idosas e/ou com deficiência visual
possam perceber, compreender, navegar e interagir com a internet (WBC);
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3.2.3 Migração de Dados
A Migração de Dados e o processo de transferência dos dados do Portal da
Transparência existente do Saae, através do envio das informações do
atual portal, fornecidas pelo Saae, para a base de dados do Portal a ser
implantado, que compreenderá 03 (três) etapas distintas:
. Extração de dados: processo de captura de todos os dados dos bancos
de dados e outras fontes do Portal existente;
. Validação dos dados: processo de limpeza dos dados (detecção e
correção de dados incorretos, incompletos, corrompidos ou duplicados),
enriquecimento dos dados (compreende a atualização dos dados com
novos atributos, complementares aos existentes até então), validação lógica
e física dos dados e a adequação dos mesmos ao formato de dados
utilizado pelo Portal da Transparência do Saae;
. Carga de Dados: os dados extraídos e validados são inseridos nas
bases de dados do Portal Transparência do Saae;
Com o objetivo de melhorar a qualidade dos dados a serem carregados na
base de dados do Portal da Transparência do Saae, a Contratada devera
executar atividades de limpeza e de enriquecimento de dados, com sua
formatação de acordo com o novo modelo de dados. A Contratante deverá
orientar a Contratada e fornecer as informações que permitam a formatação
dos dados.

3.2.4 Treinamento na Operação do Portal da transparência do Saae
A implantação do Portal da Transparência do Saae exige que sejam
realizados treinamentos essenciais à compreensão do usuário para a
tecnologia que está sendo implantada e facilitar a gestão da mudança na
organização, no que concerne a transparência.
O treinamento ocorrerá em horário comercial, sendo de responsabilidade da
Contratante disponibilização do espaço, com mesas, cadeiras e
equipamentos para o treinamento, bem como indicar até cinco servidores
que efetuarão o treinamento.

3.3. HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO EM DATA CENTER
3.3.1 Licença e suporte mensal dos Portais Integrados
Por se tratar de portal web, a contratada deverá fornecer a versão com
número ilimitado de licenças.
Todas as licenças do Portal Oficial e do Portal da transparência do Saae
ofertado, possuirão garantia de atualizações de versão, pelo período de
vigência do contrato.
A empresa contratada durante a vigência do contrato deverá efetuar

a:
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alterações nas páginas solicitadas pelo Saae

A contratada deverá garantir Regime de Funcionamento Diário do
Ambiente:

a) uso do sistema 5x9 para dias úteis em horário comercial;
b) suporte ao sistema: 5x9 para dias úteis em horário comercial.

3.3.2 Licença e suporte mensal
A contratada deverá garantir Regime de Funcionamento Diário do
Ambiente:

a) uso do sistema 5x9 para dias úteis em horário comercial;
b) suporte ao sistema: 5x9 para dias úteis em horário comercial.

3.3.3 Suporte Manutenção do Portal Oficial e da Transparência do Saae
Durante a vigência do contrato deverá efetuar o suporte da solução
implantada.
O Suporte Técnico oferecido pela Contratada deverá possuir os seguintes
níveis de atendimento:

. Helpdesk
Atendimento remoto através de comunicação telefônica e serviços de
mensagens por e-mail, serviço de FTP (transmissão remota de arquivos),
comunicação remota, inclusive com acesso aos bancos de dados.
A contratada deverá garantir regime de funcionamento diário deste serviço
para todos os dias úteis e no horário comercial das 8h às 18h.
o Suporte Técnico
Nos casos não solucionados através do serviço de Help Desk deverá ser
acionado o serviço de Suporte Técnico, que efetuará uma análise mais
técnica, como checagem e auditoria no Banco de Dados, processamentos
de Scripts (comandos específicos), correção de programas e envio de
atualizações, se for o caso.
o Atendimento “in loco”:
Se ainda assim não for solucionado o problema, será gerada uma Ordem
de Serviço para atendimento local.
A Contratada deverá agendar a visita técnica no prazo máximo de até 36h
após a geração da Ordem de Serviço.

3.3.4 Hospedagem do Sistema/Portal e Base de Dados
Este serviço corresponde a Hospedagem do Sistema/Portal Web, bem
como de toda a base de dados gerada, atendendo aos seguintes requisitos:
a) espaço de 50 GB para armazenamento;

ar
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) taxa de transferência mensal de 50 GB;
) acessos diários de até 1.000;

d) possuir suporte MySQL, Postgre SQL, File Bird e SQL Server;
) velocidade de acesso de 6 Gigabits;

f) webmail em português;
g) firewall;
h) backup diário;
i) estatísticas;
]) suporte Técnico;
k) painel de Controle em Português;
|) atualização via FTP;
m) página de Erro configurável;
n) servidores de DNS Redundantes;
o) servidor POP3/lMAP/SMTP próprio;

) suporte a PHP, Perl, ASP, ASP.Net, Access e ODBC;

3.3.5 Hospedagem de Contas de Caixas de Correio Eletrônico
Este serviÇo corresponde a hospedagem de até 50 (cinquenta) contas de
correio eletrônico, atendendo aos seguintes requisitos e funcionalidade:
a) capacidade de 10GB para cada caixa de correio eletrônico;

permitir acesso por meio de Webmail, POP3, SMTP e IMAP;
possuir recurso para filtragem de e-mail personalizada;
possuir regras de classificação de Spam;
possuir recurso AntiSpam e antivírus;

) possuir recursos para criptografia e acesso seguro SSL;

O_OO'
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4 DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A contratada deverá cumprir as metas de produtividade estabelecidas a
seguir sob pena de descumprimento contratual, salvo se apresentar
justificativa aceita pelo fiscal do contrato._ PRAZ

ITEM DESCRIÇAO UNIDADE QUANTIDADE MESO
1. Serviços de Implantação

1.1 Reformulaçao dO Portal Of1c1a1 dO Unid. 01 01
Saae;

1.2 ImplantaÇaO. do Portal da Unid. 01 01
Transparenc1a Atlva e Passwa

Fu,-|
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Serviços Mensais

2.1

Saae;

Manutenção e Suporte Mensal do
Portal Oficial e do Portal da
Transparência Ativa e Passiva do

12 12

2.2
Center;
Hospedagem da Solução em Data 12 12

5. DO VALOR ESTIMADO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

l.l
Reformulação do
Portal Oficial do
Saae;

Unid.

1.2

do

da
Implantação
Portal

Transparência
Ativa e Passiva

Unid.

01 R$ 5.575,00 R$ 5.575,00

2.1

Manutenção e
Suporte Mensal
do Portal Oficial e
do Portal da
Transparência
Ativa e Passiva do

Saae;

2.2
Hospedagem da
Solução em Data
Center;

12 R$ 3.332,50 R$ 39.990,00

VALOR ESTIMADO R$ 45.565,00

Estima-se & contratação de R$ 45.565,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos
e sessenta e cinco reais) para o período de 12 (doze) meses.
Por se tratar de estimativa, o valor acima não constitui, em hipótese alguma,
compromisso para o Saae, razão pela qual não poderá ser exigido nem
considerado como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer alteração
de acordo com as necessidades identificadas, sem que isso justifique
qualquer indenização à contratada.

an
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6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1 DA LICITANTE

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que a Licitante
executou satisfãtoriamente serviço de Fornecimento de licença de
Ferramentas Web, de natureza idêntica ou similar ao da presente licitação,
compatível em características e quantidade com o objeto, devendo o
documento conter o nome, endereço e o telefone do atestador, o número do
contrato e o endereço eletrônico do software(s) publicado na Web;

|. O(s) atestado(s) apresentado(s) pela licitante deverá (ão) fazer menção
ao(s) software(s) de: Portal Oficial e Portal da Transparência Ativa e
Passiva.

6.2. DA EQUIPE TÉCNICA
No ato da assinatura do contrato, a Licitante deverá comprovar por meio
de documentos, que possui em seu quadro funcional os profissionais abaixo
relacionados, apresentando ainda o currículo de cada profissional com o
detalhamento de sua experiência profissional, em atendimento aos
requisitos especificados, e atestado comprovando a experiência profissional
da função a ser executada nesta contratação:
b) Profissional em Tecnologia da Informação: Responsável pela
Implantação dos Sistemas
af) O profissional deverá comprovar a conclusão do curso de
graduação ou pós-graduação por diploma fornecido por instituição de
ensino superior.
ã2)No mínimo 01 (um) ano de comprovada experiência em Implantação de
Sistema Web.

a3) A empresa licitante deverá apresentar pelo menos um atestado de
capacidade técnica emitido por empresa pública ou privada, comprovando
que o Profissional em Tecnologia da Informação com vínculo com a
licitante, tenha participado como responsável pela implantação de Sistema
Web, indicando claramente nome de contato nas declarações, sujeito à
inspeção técnica Do Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Ibiraçu, devendo constar no atestado:
- Nome e CNPJ da empresa CONTRATADA;
- Nome e CNPJ da empresa CONTRATANTE;
- Nome de contato e cargo do representante da empresa
CONTRATANTE;

- Descrição dos serviços executados;
Nome e CPF do profissional em Tecnologia da Informação.

an
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?. DO VALOR MÉDIO PARA CONTRATAÇÃO
O valor total médio apurado pelo Saae para a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação,
mediante a execução das atividades e demais características e
especificações técnicas contidas no presente Termo de Referência e de R$
45.565,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais).

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas correntes do presente contrato correrão por conta da dotação
orçamentária assim definida: projeto atividade
101712200172.114.3390.40.00

9. DA VIGÉNCIA

O prazo de vigência do contrato será de doze meses a partir de sua
assinatura, podendo estender-se por iguais e sucessivos períodos, limitado
a quarenta e oito meses, de acordo com o art. 57, incisos II e IV, da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores, por se tratar de serviços de
natureza contínua.
No Acórdão 87/2000, 2ª Câmara, o TCU explicou que a diferença entre
serviço contínuo e serviço não contínuo esta na essencialidade do serviço
prestado, sendo essencial aquele serviço que, se interrompido, paralisa o
fluxo das atividades da administração pública.

10.DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÓES

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, respeitado o
percentual previsto no 5 tº, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterações.

11.DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA
a) não transferir a outrem, o objeto estabelecido no Edital, sem prévia e
expressa anuência do Contratante;
b) será de inteira responsabilidade da Contratada qualquer acidente, danos
a terceiros, entre outros, ocorridos em horário de trabalho, ficando o Saae,
isenta de qualquer responsabilidade pelos mesmos;
c) manter contato com a Administração do Saae sobre quaisquer assuntos
relativos à prestação dos serviços objeto deste edital, sempre por escrito,
ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada
caso;
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d) estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com a administração
do Saae, para o fluxo operacional da prestação de serviços objeto deste
edital;
e) designar pessoal qualificado para a execução das atividades descritas
neste edital, responsabilizando-se pela qualidade da prestação dos
serviços, com a utilização de todos os
recursos materiais e humanos necessários à sua execução, efetuando a
imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante, com relação
aos serviços objeto deste edital;
f) apresentar mensalmente ao Saae relatórios dos serviços executados.

12.DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE
a) acompanhar e fiscalizar, através do fiscal do Contrato, a execução do
objeto do presente Contrato e comunicar à contratada as ocorrências que a
seu critério exijam medidas corretivas.

13.DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designado pela
Administração do Saae.

14.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
O Fiscal do contrato deverá anotar todas as ocorrências relacionadas com a
execução dos serviços em registro próprio, determinando o que for
necessário à regularização das falhas observadas, nos termos deste Termo;
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes;
A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Saae e não exclui
nem reduz a responsabilidade da Contratada por qualquer irregularidade;

15.DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS
15.1 A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições
estabelecidas no edital, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º
da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme
o disposto:
14.multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento),
incidente sobre o valor da proposta apresentada, nos casos de: não
atendimento do prazo de assinatura do contrato;
15.descumprimento do prazo estipulado no edital para a retirada da
Solicitação de Fornecimento; no atraso quanto ao prazo de entrega dos
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serviços ou pela recusa em fornecer o objeto desta licitação, calculada pela
fórmula:

M = 0,01 x C x D.
Tendo como correspondente:
M = valor da multa,
C = valor da Obrigação e
D = número de dias em atraso;
16.impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração por um
período de até 2 (anos) anos, no caso de apresentação de declaração ou
documento falso;
c) a aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade
de impedimento de licitar ou contratar;
d) caso a empresa vencedora se recuse a assinar o Contrato, a retirar a
Solicitação de Fornecimento, a executar os serviços objeto desta licitação, a
atender ao disposto deste Termo de Referência, aplicar-se-ã o previsto no
art. 4º, inciso XVI, da Lei nº 10.520/2002, devendo as licitantes
remanescentes ser convocadas na ordem de classificação de suas
propostas na etapa de lances.
15.2 As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Saae após a
devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa
prévia.
15.3 A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência
com aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada
irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.
15.4 O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de
contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993.

Ibiraçu-ES 27 de novembro de 2020.

Delmir Martins da Silva
Auxiliar Administrativo

Lucio Moro

CNI Informatica - Prestador de Serviço Tl Saae.


