EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 207/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2014

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDES DE ACESSO À
INTERNET PARA TODA A PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS
SECRETARIAS, BEM COMO ESCOLAS, UBSs E OS DEMAIS
SETORES, DEPARTAMENTOS E REPARTIÇÕES LIGADOS À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas atribuições legais e
de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público,
para o conhecimento dos interessados, que às 14 horas, do dia 03 de outubro de 2014, na
sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal Amantino Lucindo Montanari, a Comissão
Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° 1274, de 19 de agosto de 2014, se reunirá
para a realização da licitação, modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, visando a
contratação de empresa para prestação de serviços de instalação, manutenção e assistência
técnica aos equipamentos de informática e redes de acesso à internet para toda a Prefeitura
Municipal e suas Secretarias, bem como Escolas, UBSs e os demais setores,
departamentos e repartições ligados à Administração Pública Municipal.
1.0. DO SUPORTE LEGAL:
1.1. Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, instruções,
termos e condições contidas neste Edital e seus anexos.
2.0. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao objeto da licitação,
cadastradas no Município de Serafina Corrêa, RS, que, na fase de habilitação, comprovem
possuir os requisitos de qualificação exigidos no presente edital para a execução de seu objeto.
2.1.1. Para a habilitação regulamentada neste item, o interessado deverá atender às condições
exigidas para cadastramento, apresentando a documentação discriminada no Decreto Municipal
nº 08, de 26 de fevereiro de 2009, coadunado com o Edital nº 003/2014 - Chamamento Público
nº 001/2014, para a atualização dos registros cadastrais existentes e para o ingresso de novos
interessados, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para o recebimento dos
documentos de habilitação e da proposta de preço.
2.2. Estará impedida de participar da presente licitação, direta ou indiretamente, a empresa:
2.2.1. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública;
2.2.2. Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de
contratar com o Município de Serafina Corrêa-RS;

2.2.3. Encontrar-se impedida de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou
qualquer dos seus órgãos
2.2.4.Que estejam sob processo de falência, recuperação judicial ou concordata, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
2.2.5. Consórcio de empresas, sob nenhuma forma;
2.2.6. Cujos diretores, sócios, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
fiscais, consultivos, deliberativos ou administrativos que mantenham qualquer vínculo
empregatício com o Município de Serafina Corrêa-RS;
2.2.7. Tenha como dirigente, gerente, acionista, responsável técnico ou subcontratado o autor do
projeto, ou ainda, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
Licitação.
2.2.8. Cooperativas de mão de obra, para prestação de serviços ligados às suas atividades-fim
ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de
subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços,
constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados,
tendo em vista o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do
Trabalho e o Município de Serafina Corrêa em 17-08-2005.
3.0. DA RETIRADA DO EDITAL:
3.1. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos no Departamento de Licitação da Prefeitura
Municipal de Serafina Corrêa, situada na Avenida 25 de Julho, 202, Centro, no horário de
expediente, mediante comprovação de pagamento na Tesouraria da Prefeitura, no valor de R$
45,00 (quarenta e cinco reais), referente as custas de impressão dos projetos de engenharia, ou
serem impressos pelo site www.serafinacorrea.rs.gov.br., ou ainda, poderão requerer cópia do
edital e seus anexos, mediante apresentação de CD'S ou qualquer outro dispositivo de memória
digital.
4.0. OBJETO:
4.1. Prestação de serviços de instalação, manutenção e assistência técnica aos equipamentos
de informática, redes de computadores da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa e redes de
acesso à internet para toda a Prefeitura e suas secretarias, bem como Escolas, UBSs e todos
os demais setores, departamentos e repartições ligados à Administração Pública Municipal.
4.2. O descritivo detalhado do presente objeto encontra-se no Projeto Básico, constante do
Anexo I deste Edital.
5.0. DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123-2006:
5.1. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, deverá apresentar, no
envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste
edital.
5.2. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite
de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art.
42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e no art. 34,
da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de

habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido
acima, além de todos os documentos previstos neste edital.
5.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao
item 5.1. e 5.2., que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal,
previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação,
que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada
como vencedora do certame.
5.4. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma
restrição.
5.5. O prazo de que trata o item 5.3. poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e
durante o transcurso do respectivo prazo.
5.6. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.3. ou nas condições
previstas no item 5.5., implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.0. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. Os envelopes de habilitação e propostas serão recebidos e protocolados pela Comissão
Permanente de Licitação até o dia, hora e local, mencionados no preâmbulo desta, em dois
envelopes distintos, fechados, para o que se sugere, a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA - RS
TOMADA DE PREÇOS N.º 021-2014
ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (Nome completo da Empresa).

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA - RS
TOMADA DE PREÇOS N.º 021-2014
ENVELOPE N.º 02– PROPOSTA FINANCEIRA
PROPONENTE: (Nome Completo da Empresa).

6.2. O Envelope Número 01 deverá conter:
a) Certificado atualizado de Registro de Fornecedor junto ao Município de Serafina Corrêa – RS,
nas condições previstas nas alíneas “a.1” e “a.2”:
a.1) Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o
prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo(s) no órgão emitente do cadastro até
o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento das propostas.
a.2) Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro vencer no prazo
dos três dias anteriores, deverá ser juntado, se for o caso, autenticado, ao Certificado atualizado
de Registro de Fornecedor.
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
c) Declaração que o licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme o inciso V do artigo 27 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, nos
padrões dos modelos constantes no anexo do Decreto nº 4.358, de 5 de setembro de 2002;

d) Declaração pelos benefícios da Lei Complementar nº 123-2006, nos termos mencionados no
subitem 5.1 e 5.2 deste edital.
e) Declaração de que não possui em seu quadro societário, nenhum servidor público na ativa,
nem empregados da Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista.
f) Atestado de Visita fornecido pela Prefeitura, assinado pela servidora, Karine Stefanon,
responsável da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa e pelo Responsável da Empresa, que
deverá ser obtido após a visita aos locais onde serão necessários os serviços, até o terceiro dia
anterior ao fixado para o recebimento das propostas, no horário de 8h30min às 11h00min e das
13h30min às 15h30min.
6.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA ESPECÍFICA PARA COOPERATIVAS:
6.2.1.1. As cooperativas, além de atenderem todas as exigências deste edital, deverão
complementar a habilitação jurídica com os seguintes documentos:
a) Estatuto social com ata de assembleia de aprovação, conforme a Lei nº 5.764/71, que
comprove que a cooperativa tem como objetivo a prestação de serviços exigidos nesta licitação;
b) Regimento Interno (com a ata da assembleia que o aprovou);
c) Registro na Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul- OCERGS;
d) Ata de fundação da Cooperativa, devidamente registrada da Junta Comercial do Estado do
Rio Grande do Sul;
e) Regime dos fundos instituídos pelos cooperados (com ata da assembleia que o aprovou);
f) Comprovação da representatividade dos dirigentes e conselheiros da cooperativa;
6.2.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Prova de Inscrição e Regularidade de Registro de Pessoa Jurídica da licitante junto ao órgão
competente. Caso seu registro seja de outra jurisdição deverá ser apresentado,
obrigatoriamente, visto junto ao órgão competente do Estado licitante.
b) Prova de Inscrição e Regularidade de Registro do Responsável Técnico junto ao órgão
competente, (Engenheiro Eletricista). ,Caso seu registro seja de outra jurisdição deverá ser
apresentado, obrigatoriamente, visto junto ao órgão competente do Estado licitante.
c) Apresentar no mínimo 02 (dois) Atestados de capacidade técnica, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, declarando que a licitante prestou ou presta serviços, com
características técnicas semelhantes ao objeto deste Edital.
Obs; No mínimo 01 atestado de capacidade técnica, deverá vir instruído com a licença
original do fabricante do constante no item 5, subitem 16, do PROJETO BÁSICO, sendo da
versão solicitada ou superior, em nome da declarante comprovando a existência do software de
backup.
d) Apresentar cópia autenticada dos seguintes Certificados:
1) XENSERVER (SSIXEN – IMPLEMENTANDO O XENSERVE);
2) MM24410 – INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WUINDOWS 2012 R2 (CURSO
OFICIAL MICROSOFT);
3) C.A (ARCSERVE BACKUP FOR WINDOWS 12.5 – ADMINISTRATION 200 (CURSO
OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO);
4) C.A (ARCSERVE BACKUP FOR WINDOWS 12.5 – IMPLEMENTATION 200 (CURSO
OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO).

e) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito publico ou privado,
instruído com a licença do item 16.1 (anexo I – Projeto Básico), sendo da versão solicitada ou
superior em nome da declarante comprovando a existência do software de backup onde foi
prestado o serviço.
6.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Caso não constar prazo de validade, considerar-se-á 30 (trinta) dias da data designada
para a apresentação do mesmo.
6.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou
por funcionário do Município de Serafina Corrêa-RS, ou publicação em órgão de imprensa oficial.
Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos a verificação de
sua autenticidade pela Administração.
6.4. O envelope Número 02 deverá conter:
a) Proposta Financeira, com a descrição do objeto ofertado, cotando o preço expresso em
reais, com até duas casas decimais após a vírgula, onde deverão estar incluídas quaisquer
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, que correrão por conta do licitante ou seus procuradores
constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras. Suas folhas devem estar rubricadas e a
última assinada pelo seu representante legal, nome da proponente, número do CNPJ da
Empresa, endereço, número da conta bancária, agência e nome do banco, com prazo de
validade não inferior a 60 (sessenta) dias. Não havendo a informação deste prazo, será
considerado o citado acima. A Proposta, deverá mencionar o preço a ser cobrado por pessoa
segurada, devendo nestes preços estarem embutidos os acréscimos decorrentes de tributos e
encargos e todos os benefícios decorrentes de deduções e descontos, observando as faixas
etárias e a Lei do Estatuto do Idoso,
b) o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a
entrega dos envelopes.
Observação 1: A proposta deverá ser elaborada de forma objetiva, ficando vedado o
oferecimento de quaisquer vantagens, alternativas ou variações não previstas no presente
Edital.
6.4.1. Deverá conter, ainda:
a) Razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, nome e número do banco e agência onde
mantém conta, número da conta bancária da empresa e praça de pagamento.
b) Nome, CPF e telefone do representante legal para fins de celebração do contrato.
6.5. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for
conflitante com o instrumento convocatório.
7.0. DA ACEITABILIDADE DOS PREÇOS:
7.1.O preço mensal máximo admitido pela Administração para o objeto a ser contratado será de
R$ 10.576,00 (dez mil, quinhentos e setenta e seis reais).

7.2.Serão desclassificadas as propostas de preço que ultrapassar o valor fixado no item 7.1.,
deste edital;
8.0. DO JULGAMENTO:
8.1. Esta Licitação é do tipo menor preço na forma prevista no inciso I, § 1º do artigo 45 da Lei
8.666/93.
8.2. A execução da prestação dos serviços será de empreitada por Preço Unitário.
8.3. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos exigidos
para a habilitação.
8.4. Para julgamento das propostas, será considerada vencedora a que, estando inteiramente de
acordo com as especificações deste Edital, ofertar o menor preço unitário, respeitado o critério
de aceitabilidade dos preços.
8.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de
desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
8.6. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho serão
acrescidos 15% (quinze por cento) incidente sobre a base de 30% da proposta financeira global
apresentada, correspondentes ao encargo previdenciário a ser suportado pelo Município, (Art.
219, da Instrução Normativa nº 971.)
8.7. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e
seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.
9.0. CRITÉRIO DE DESEMPATE:
9.1. Como critério de desempate, será assegurado, preferência de contratação para as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 5.0.,
deste edital.
9.1.1. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
9.1.2. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo
do recurso interposto.
9.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de
menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do
certame;
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela
ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 5.0. deste edital, a apresentação de
nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item;
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas
com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão
convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

9.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigências do item 5.0. deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originariamente de menor valor.
9.4. O disposto nos itens 9.1.1. à 9.1.2., deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 5.0, deste edital).
9.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público,
com a convocação prévia de todos os licitantes.
10.0. DOS RECURSOS:
10.1. Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos,
alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.0. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
11.1. A adjudicatária, quando convocada para assinar o instrumento contratual, terá o prazo de
05 (cinco) dias, contado a partir da data de sua convocação, para firmar assinatura mediante a
apresentação do documento elencado na alínea “a”, sob pena de decair do direito a contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
11.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
desde que feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item anterior.
11.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da
aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato
e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo de 02 (dois) anos.
11.4. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas
necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada
nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93.
12.0. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
12.1. O Contrato proveniente desta licitação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir
da sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da administração, até os limites permitidos
pela Lei Federal nº 8.666-93, observando-se sempre os valores contratados.
13.0. DA PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO:
13.1. O contrato proveniente desta licitação poderá ser alterado com a devida justificativa, de
acordo com o art. 65, da Lei nº 8.666/93 e ter sua duração prorrogada, se houver interesse da
administração, de acordo com o art. 57, da Lei 8.666/93.
13.2. No caso da execução ultrapassar 12 meses, será concedido reajuste ao preço proposto,
deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo
como indexador o IGPM/FGV, ou outro que a administração julgar oportuno utilizar.

14.0. DA FISCALIZAÇÃO:
14.1. A fiscalização do contrato será efetuada pelo(s) servidor(es) municipal(is) que será indicado
no contrato administrativo, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
14.2. A contratada deverá indicar e manter preposto na execução dos serviços, objeto do
presente contrato.
15.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
15.1. Poderão ser aplicadas às empresas quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 a
88 da Lei 8.666/93, garantida a ampla defesa e o contraditório.
16.0. DAS PENALIDADES:
16.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantida a prévia defesa:
I. advertência;
II. multas, por meio da Guia de Recolhimento do Município de Serafina Corrêa-RS, a ser quitada
de acordo com instruções fornecidas pela Contratante:
a) 0,5% sobre o valor mensal contratualizado, a incidir por dia de atraso e aplicável por caso, nos
casos em que a Contratante deixar de disponibilizar ao usuário aderente a prestação do serviço
no prazo de até 10(dez) dias, contados a partir da solicitação.
b) de 10,0 % sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
c) de 0,5 % sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato não especificada nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
d) de 10,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral
da Administração, motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a mesma das demais
sanções cabíveis;
e) de 10,0 % sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato.
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Serafina Corrêa-RS, por prazo não superior a dois anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
16.2. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório
e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo.
16.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com as do
inciso II.
16.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação.
16.4.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da
Contratada o valor devido será cobrado administrativa e/ou judicialmente.

17.0. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
17.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação
dos serviços, na agência e conta bancária previamente indicada na proposta financeira, em
nome da empresa licitante vencedora, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.
17.2. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.
17.3. Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme estabelecido
na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004, e demais
legislações pertinentes.
17.4. Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme
Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004, devidamente firmada por seu
representante legal ou contador.
17.5. O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer
Nota Fiscal, constando a
identificação do presente Processo Licitatório – Tomada de Preços Nº 021/2014.
17.6. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a
contratada com juros de 0,2% (zero vírgula dois) ao mês, pro rata.
18.0. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
18.1. Realizar no mínimo 02 (duas) visitas semanais, para que sejam realizadas as
manutenções necessárias nos equipamentos, configurações, instalações, conexões entre
estações e rede, enfim toda a prestação dos serviços mencionados no item, bem assim deverá a
empresa programar-se para chamadas extras, e sempre através de agendamento com 24 horas
de antecedência.
OBS: Em caso de urgência, a Contratada deverá prestar atendimento em no máximo 02
(duas) horas, após a solicitação.
18.2. Quando houver a necessidade de realizar a manutenção de equipamentos, a empresa
deverá disponibilizar pessoa(s) com experiência na prestação dos serviços, sempre que
solicitado, sem que haja cobranças adicionais.
18.3. Atender no prazo de até 24 horas, a prestação de serviços requerida pelo Município.
18.4. Sujeitar-se ao controle dos atendimentos através de boletim mensal dos serviços
realizados, pelo fiscal do contrato designado pelo Município,
18.5. A CONTRATADA se compromete a manter os empregados devidamente registrados,
assumindo total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais
e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros,
pagamentos a fornecedores diversos, normas de saúde pública, assim como o cumprimento de
todas as demais obrigações atinentes ao presente.
19.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
19.1. As despesas ocorrerá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
Gabinete do Prefeito
04.122.0185.2007 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
04.122.0185.2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal da Fazenda
04.123.0185.2017 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenv.Urbano
04.122.0185.2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de obras e Trânsito
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Educação
12.122.0185.2038 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Agricultura
20.122.0202.2097 Manutenção das Atividades da Agricultura
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
18.541.0215.2812 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Saúde
10.122.0213.2064 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer
23.122.0216.2098 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ind.Com.e Turismo
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
11.122.0331.2814 Manutenção das Atividades da Sec.Trabalho e Desenv.Econômico
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Assuntos Especiais do Governo
04.062.0185.2803 Manutenção da Secretaria de Assuntos Especiais
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Assistência Social
08.122.0219.2159 Manutenção das Atividades de Funcionamento Assistência Social
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Gestão
08.122.0218.2156 Manutenção das Atividades de Coordenação e Planejamento
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
20.0. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
20.1. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na
aplicação da Lei Federal nº 8.666/93, protocolizando o pedido até cinco dias úteis anteriores da
data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Comissão Permanente de
Licitação do Município de Serafina Corrêa-RS, julgar e responder à impugnação em até três dias
úteis.
20.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes com as propostas de preço, ficando esclarecido que a intempestiva
comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.

20.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
20.4. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do
certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
21.0.DISPOSIÇÕES GERAIS:
21.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer disposição do
presente Edital.
21.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e
proposta exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento.
21.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou
quaisquer outros documentos.
21.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus procuradores e os membros da
Comissão de Licitação.
21.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos
à licitação os participantes retardatários.
21.6. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas
necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada
nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
21.7. Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso
próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109,
inciso I, a e b, da Lei Federal n.° 8.666-93).
21.8. O Município reserva-se o direito de anular ou revogar o presente processo licitatório, em
despacho fundamentando, sem a obrigação de indenizar.
21.9. Fazem parte integrante deste edital os anexos Projeto Básico (Anexo I), e Minuta de
contrato (Anexo II).
21.10. O edital encontra-se disponível no site www.serafinacorrea.rs.gov.br. Maiores informações
serão prestadas aos interessados no horário das 8:30 às 11:30 horas, e das 13:30 horas às
17:00 horas, na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Departamento de
Licitação, sito à Avenida 25 de Julho, 202, Centro Administrativo, Serafina Corrêa-RS.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, RS, 12 de setembro de 2014.

Ademir Antonio Presotto
Prefeito Municipal

Assessoria Jurídica
OAB-RS

ANEXO I – TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2014
PROJETO BÁSICO
MEMORIAL DESCRITIVO
Prestação de serviços de instalação, manutenção e assistência técnica aos equipamentos de
informática, redes de computadores da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa e redes de
acesso à internet para toda a Prefeitura e suas secretarias, bem como Escolas, UBSs e todos
os demais setores, departamentos e repartições ligados à Administração Pública Municipal.
1. APRESENTAÇÃO
O presente memorial tem por objetivo estabelecer diretrizes e padrões a serem seguidos pelo
contratado na execução do serviço que objetivam proporcionar a melhoraria da qualidade dos
serviços deste órgão público e seus auxiliares.
2. OBJETO
O objeto deste termo é a contratação de empresa para assistência técnica em TI - Tecnologia da
Informação, compreendendo todas as atividades inerentes à prestação do referido serviço, dentre
elas: instalação, cabeamento, manutenção, configuração, formatação e atualizações de softwares e
equipamentos.
3. JUSTIFICATIVA
O presente objeto justifica-se pela necessidade de manter em perfeito funcionamento os serviços
públicos prestados pelo município de Serafina Corrêa aos seus munícipes.
4. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EXIGÊNCIAS PARA A CONTRATAÇÃO
4.1. FORMA DE EXECUÇÃO
4.1.1 Os serviços deverão ser prestados diariamente ou conforme a necessidade, em horário diurno e
noturno, se necessário, pelo período mínimo de 12 meses.
4.2. EXIGÊNCIAS PARA A CONTRATAÇÃO
4.2.1 O licitante deverá possuir em sua equipe,
* 1 (um) profissional com capacidade técnica para executar serviços de instalação e configuração do
servidor, sendo obrigatório a comprovação de que é MCP - Certified Professional. Anexar
obrigatoriamente cópia autenticada da ID Card do profissional(MCP), ID Card do profissional (CCNA)
e comprovação da vinculação dos profissionais à empresa;
* 1 (um) profissional com capacidade técnica para executar serviços de instalação e configuração de
ambientes de virtualização, sendo obrigatório apresentar certificado de treinamento para o serviço, e
comprovação da vinculação dos profissionais à empresa.
4.2.2 A empresa deverá possuir em seu quadro funcional no mínimo quatro funcionários para atender
os serviços. Uma vez que, havendo a necessidade, o município de Serafina Corrêa poderá solicitar o
atendimento concomitante.
4.2.3 O licitante deverá realizar obrigatoriamente, visita técnica, por responsável técnico da empresa,
no prazo de até 3 dias úteis antes da data assinalada para a sessão inaugural do certame, na qual
será emitida termo de visita técnica. O agendamento da visita deverá ser efetuado com antecedência
de 24 horas com a servidora Karine Stefanon.
4.2.4 A empresa deverá possuir em seu quadro um engenheiro eletricista com o devido registro no
órgão competente.
4.2.5 Deverá ser solicitado da Contratada, os seguintes Certificados:

a) XENSERVER (SSIXEN – IMPLEMENTANDO O XENSERVE);
b) MM24410 – INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS 2012 R2 (CURSO OFICIAL
MICROSOFT);
c) C.A (ARCSERVE BACKUP FOR WINDOWS 12.5 – ADMINISTRATION 200 (CURSO OFICIAL DO
FABRICANTE DO PRODUTO);
d) C.A (ARCSERVE BACKUP FOR WINDOWS 12.5 – IMPLEMENTATION 200 (CURSO OFICIAL DO
FABRICANTE DO PRODUTO).
5. OBJETO
5.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 – SERVIDOR XERNSERVER – CENTRO ADMINISTRATIVO
1.1 - Serviços de manutenção continuada no SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO baseado em
XENSERVER (GERENCIADOR DE VIRTUALIZAÇÃO), que armazena todas as máquinas virtuais em
utilização no Centro Administrativo (PREFEITURA);
1.1.1 – SERVIÇOS GERENCIADOS:
1.1.1.1 – Instalação e configuração do sistema operacional xenserver;
1.1.1.2 – Criação das máquinas virtuais;
1.1.1.3 – Configuração das máquinas virtuais;
1.1.1.4 – Instalação do sistema operacional das máquinas virtuais;
1.1.1.5 – Configuração dos discos virtuais para as máquinas virtuais;
1.1.1.6 – Configuração da memória à ser utilizada em cada máquina virtual
;
1.1.1.7 – Configuração do número de CPU (processador virtual) para cada máquina virtual;
1.1.1.8 – Configuração da biblioteca para armazenamento das ISOS para instalação das máquinas
virtuais;
1.1.1.9 – Realização dos Backups (SNAPSHOT) de cada máquina virtual;
1.1.1.10 – Configuração de dispositivos externos (STORAGE) para soluções de BACKUPS;
1.1.1.11 – Configuração dos adaptadores de rede para as máquinas virtuais e central de
gerenciamento;
1.1.1.12 – Instalação de todos os arquivos de updates conforme disponibilidade pelo fornecedor do
produto (CITRIX);
1.1.1.13 – Importação e Exportação das máquinas virtuais;
1.1.1.14 – Criação de usuários e senhas para autenticação na CENTRAL DE CONTROLE.
2 – SERVIDOR WINDOWS 2012 R2 – CENTRO ADMINISTRATIVO
2.1 - Serviços de manutenção continuada no SERVIDOR DE LOGIN (DADOS) baseado em
WINDOWS 2012 R2 SERVER (DADOS), que autentica e armazena todas as contas de usuários e
todos os arquivos dos mesmos dentro da repartição do Centro Administrativo (PREFEITURA);
2.1.1 – SERVIÇOS GERENCIADOS:
2.1.1.1 – Instalação e configuração do sistema operacional WINDOWS 2012 R2 SERVER;
2.1.1.2 – Configuração de drivers físicos (itens de hardware) do servidor;
2.1.1.3 – Licenciamento do sistema operacional, conforme licença de contrato OPEN MICROSOFT;
2.1.1.4 – Execução do processo de atualização do sistema operacional conforme disponibilidade de
arquivos do fornecedor do mesmo;
2.1.1.5 – Instalação e configuração de todas as atualizações de arquivos que foram disponibilizadas
pelo fornecedor do sistema operacional (MICROSOFT);
2.1.1.6 – Configuração de todos os protocolos TPC/IP de network;
2.1.1.7 – Instalação de ferramentas administrativas e recursos ( Active Directory, Windows Backup);
2.1.1.8 – Configuração do Controlador de Domínio;
2.1.1.9 – Instalação e configuração do serviço DNS;
2.1.1.10 – Criação e configuração das Zonas de Pesquisa (Direta e Inversa);
2.1.1.11 – Criação de Unidade Organizacional, Grupos e Usuários para o controlador de domínio;

2.1.1.12 – Criação de estrutura para armazenamento de arquivos e pastas;
2.1.1.13 – Configuração para permissões de acesso para usuários do domínio;
2.1.1.14 – Configuração dos mapeamentos de unidades de rede;
2.1.1.15 – Configurações dos relatórios de erros do servidor;
2.1.1.16 – Configuração da ferramenta Windows Backup;
2.1.1.17 – Criação e configuração das rotinas de backups;
2.1.1.18 – Configuração de liberação e bloqueio de portas e/ou programas para o sistema de
segurança FIREWALL;
3 – ESTAÇÕES DE TRABALHO – CENTRO ADMINISTRATIVO
3.1.1 – SERVIÇOS GERENCIADOS
3.1.1.1 - Serviços de manutenção continuada nas ESTAÇÕES DE TRABALHO baseado em sistemas
(WINDOWS XP, SEVEN, 8);
3.1.1.2 – Realização de backups e restauração de arquivos e pastas;
3.1.1.3 – Formatações de sistemas operacionais (WINDOWS XP, SEVEN, 8);
3.1.1.4 - Licenciamento do sistema operacional, conforme licença de contrato MICROSOFT;
3.1.1.5 - Execução do processo de atualização do sistema operacional conforme disponibilidade de
arquivos do fornecedor do mesmo;
3.1.1.6 - Instalação e configuração de todas as atualizações de arquivos que foram disponibilizadas
pelo fornecedor do sistema operacional (MICROSOFT);
3.1.1.7 – Instalação e configuração de programas de uso rotineiro (Microsoft Office, Adobe Reader,
Java, Internet Explorer, Google Chrome, Winrar, Corel Draw, Photoshop, Autocad, e demais
programas sendo a maioria deles governamentais);
3.1.1.8 – Ingresso e/ou remoção da estação de trabalho do DOMÍNIO DO SERVIDOR, quando
necessário;
3.1.1.9 – Reconfiguração do perfil do usuário para re-ingresso no DOMINIO DO SERVIDOR, quando
o servidor de DOMÍNIO for reinstalado;
3.1.1.10 – Configuração de dispositivos locais (impressoras, câmeras, scanner, impressora fiscal,
leitor código de barras entre outros);
3.1.1.11 – Configuração, importação e/ou exportação de contas de email´s, catálogo de endereços e
email´s arquivados;
3.1.1.12 – Configuração do serviço de segurança firewall;
3.1.1.13 – Instalação e configuração programa de anti-vírus;
3.1.1.14 – Configuração do utilitário de comunicação com o banco de dados do SERVIDOR DB;
3.1.1.15 – Configuração de permissões locais para o usuário autenticado do SERVIDOR DE
DOMINIO;
4 – SERVIÇOS DE BACKUP: (CENTRO ADMINISTRATIVO)
4.1 – SERVIÇOS GERENCIADOS:
4.1.1 - Serviços de manutenção e consultoria nas rotinas de backup diárias de todos os servidores
com a ferramenta e/ou dispositivo em atividade;
4.1.1.1 – Programação e seleção de todos os dados do servidor à serem configurados para o trabalho
de BACKUP diário, conforme agendamento da tarefa de BACKUP;
4.1.1.2 – Análise de registros de atividades dos serviços de backups e de todas as tarefas realizadas
pelo gerenciador de BACKUP (logs);
4.1.1.3 – Configuração dos dispositivos de backup (Unidades, Fitas, HD´S);
4.1.1.4 – Configurações e/ou demais modificações nos agendamentos das tarefas diárias de backup;
4.1.1.5 – Configuração dos relatórios das tarefas de backups;
4.1.1.6 – Realização semanal de restauração de arquivos e pastas para prevenir futuros problemas
com o serviço;

5 - SERVIDOR WINDOWS 2008 R2 – SECRETARIA DA SAUDE:
5.1 – SERVIÇOS GERENCIADOS:
5.1.1 - Serviços de manutenção continuada no SERVIDOR DE LOGIN (DADOS) baseado em
WINDOWS 2008 R2 SERVER (DADOS), que autentica e armazena todas as contas de usuários e
todos os arquivos e pastas dentro da Secretaria da Saúde;
5.1.1.1 – Instalação e configuração do sistema operacional WINDOWS 2008 R2 SERVER;
5.1.1.2 – Configuração de drivers físicos (itens de hardware) do servidor;
5.1.1.3 – Licenciamento do sistema operacional, conforme licença de contrato OPEN MICROSOFT;
5.1.1.4 – Execução do processo de atualização do sistema operacional conforme disponibilidade de
arquivos do fornecedor do mesmo;
5.1.1.5 – Instalação e configuração de todas as atualizações de arquivos que foram disponibilizadas
pelo fornecedor do sistema operacional (MICROSOFT);
5.1.1.6 – Configuração de todos os protocolos TPC/IP de network;
5.1.1.7 – Configuração de ferramentas administrativas e recursos ( Active Directory, Windows
Backup );
5.1.1.8 – Configuração do Controlador de Domínio;
5.1.1.9 – Instalação e configuração do serviço DNS;
5.1.1.10 – Criação e configuração das Zonas de Pesquisa (Direta e Inversa);
5.1.1.11 – Criação de Unidade Organizacional, Grupos e Usuários para o controlador de domínio;
5.1.1.12 – Criação de estrutura para armazenamento de arquivos e pastas;
5.1.1.13 – Configuração para permissões de acesso para usuários do domínio;
5.1.1.14 – Configuração dos mapeamentos de unidades de rede;
5.1.1.15 – Configurações dos relatórios de erros do servidor;
5.1.1.16 – Configuração da ferramenta Windows Backup;
5.1.1.17 – Criação e configuração das rotinas de backups;
5.1.1.18 – Configuração de liberação e bloqueio de portas e/ou programas para o sistema de
segurança FIREWALL;
6 – ESTAÇÃO DE TRABALHO – SECRETARIA DE SAÚDE
6.1 – SERVIÇOS GERENCIADOS:
6.1.1 - Serviços de manutenção continuada nas ESTAÇÕES DE TRABALHO baseado em sistemas
(WINDOWS XP, SEVEN, 8);
6.1.1.1 – Realização de backups e restauração de arquivos e pastas;
6.1.1.2 – Formatações de sistemas operacionais (WINDOWS XP, SEVEN, 8);
6.1.1.3 - Licenciamento do sistema operacional, conforme licença de contrato MICROSOFT;
6.1.1.4 - Execução do processo de atualização do sistema operacional conforme disponibilidade de
arquivos do fornecedor do mesmo;
6.1.1.5 - Instalação e configuração de todas as atualizações de arquivos que foram disponibilizadas
pelo fornecedor do sistema operacional (MICROSOFT);
6.1.1.6 – Instalação e configuração de programas de uso rotineiro (Microsoft Office, Adobe Reader,
Java, Internet Explorer, Google Chrome, Winrar, Corel Draw, Photoshop, Autocad, e demais
programas sendo a maioria deles governamentais);
6.1.1.7 – Ingresso e/ou remoção da estação de trabalho do DOMÍNIO DO SERVIDOR, quando
necessário;
6.1.1.8 – Reconfiguração do perfil do usuário para re-ingresso no DOMINIO DO SERVIDOR, quando
o servidor de DOMÍNIO for reinstalado;
6.1.1.9 – Configuração de dispositivos locais (impressoras, câmeras, scanner, impressora fiscal, leitor
código de barras entre outros);
6.1.1.10 – Configuração, importação e/ou exportação de contas de email´s;
6.1.1.11 – Instalação e configuração do serviço de segurança firewall;
6.1.1.12 – Instalação e configuração programa de anti-vírus;

6.1.1.13 – Configuração do utilitário de comunicação com o banco de dados do SERVIDOR DB;
6.1.1.14 – Configuração de permissões locais para o usuário autenticado do SERVIDOR DE
DOMINIO;
7 – SERVIÇOS DE BACKUP (SECRETARIA DA SAÚDE)
7.1 – SERVIÇOS GERENCIADOS:
7.1.1 - Serviços de manutenção e consultoria nas rotinas de backup diárias de todos os servidores
com a ferramenta e/ou dispositivo em atividade;
7.1.1.1 – Programação e seleção de todos os dados do servidor à serem configurados para o trabalho
de BACKUP diário, conforme agendamento da tarefa de BACKUP;
7.1.1.2 – Análise de registros de atividades dos serviços de backups
e de todas as tarefas
realizadas pelo gerenciador de BACKUP (logs);
7.1.1.3 – Configuração dos dispositivos de backup (Unidades, Fitas, HD´S);
7.1.1.4 – Configurações e/ou demais modificações nos agendamentos das tarefas diárias de backup;
7.1.1.5 – Configuração dos relatórios das tarefas de backups;
7.1.1.6 – Realização semanal de restauração de arquivos e pastas para prevenir futuros problemas
com o serviço;
8 – ESTAÇÃO DE TRABALHO - ESCOLAS
8.1 – SERVIÇOS GERENCIADOS:
8.1.1 - Serviços de manutenção continuada nas ESTAÇÕES DE TRABALHO baseado em sistemas
(WINDOWS XP, SEVEN, 8);
8.1.1.1 – Realização de backups e restauração de arquivos e pastas;
8.1.1.2 – Formatações de sistemas operacionais (WINDOWS XP, SEVEN, 8);
8.1.1.3 - Licenciamento do sistema operacional, conforme licença de contrato MICROSOFT;
8.1.1.4 - Execução do processo de atualização do sistema operacional conforme disponibilidade de
arquivos do fornecedor do mesmo;
8.1.1.5 - Instalação e configuração de todas as atualizações de arquivos que foram disponibilizadas
pelo fornecedor do sistema operacional (MICROSOFT);
8.1.1.6 – Instalação e configuração de programas de uso rotineiro (Microsoft Office, Adobe Reader,
Java, Internet Explorer, Google Chrome, Winrar, Corel Draw, Photoshop, Autocad, e demais
programas sendo a maioria deles governamentais);
8.1.1.7 – Ingresso e/ou remoção da estação de trabalho do DOMÍNIO DO SERVIDOR, quando
necessário;
8.1.1.8 – Reconfiguração do perfil do usuário para re-ingresso no DOMINIO DO SERVIDOR, quando
o servidor de DOMÍNIO for reinstalado;
8.1.1.9 – Configuração de dispositivos locais (impressoras, câmeras, scanner, impressora fiscal, leitor
código de barras entre outros);
8.1.1.10 – Configuração, importação e/ou exportação de contas de email´s;
8.1.1.11 – Instalação e configuração do serviço de segurança firewall;
8.1.1.12 – Instalação e configuração programa de anti-vírus;
8.1.1.13 – Configuração do utilitário de comunicação com o banco de dados do SERVIDOR DB;
8.1.1.14 – Configuração de permissões locais para o usuário autenticado do SERVIDOR DE
DOMINIO;
9 – ESTAÇÃO DE TRABALHO – TELECENTRO – (CENTRO ADMINISTRATIVO)
9.1 – SERVIÇOS GERENCIADOS:
9.1.1 - Serviços de manutenção continuada nas ESTAÇÕES DE TRABALHO baseado em sistemas
(WINDOWS XP, SEVEN, 8, LINUX);
9.1.1.1 – Formatações de sistemas operacionais (WINDOWS XP, SEVEN, 8, LINUX);
9.1.1.2 - Licenciamento do sistema operacional, conforme licença de contrato MICROSOFT, caso

sistema instalado necessite da mesma;
9.1.1.3 - Execução do processo de atualização do sistema operacional conforme disponibilidade de
arquivos do fornecedor do mesmo;
9.1.1.4 - Instalação e configuração de todas as atualizações de arquivos que foram disponibilizadas
pelo fornecedor do sistema operacional (MICROSOFT e/ou Linux);
9.1.1.5 – Instalação e configuração de programas de uso rotineiro (Microsoft Office, Adobe Reader,
Java, Internet Explorer, Google Chrome, Winrar, Corel Draw, Photoshop, Autocad, e demais
programas sendo a maioria deles governamentais e/ou oriundos da plataforma opensource);
9.1.1.6 – Configuração de dispositivos locais (impressoras, câmeras, scanner, impressora fiscal, leitor
código de barras entre outros);
10 – SERVIDOR DE INTERNET MIKROTIK (CENTRO ADMINISTRATIVO)
10.1 – SERVIÇOS GERENCIADOS:
10.1.1 - Serviços de manutenção continuada no SERVIDOR DE INTERNET baseado em MIKROTIK
X86, que gerencia todas as conexões de todos os dispositivos e/ou computadores que acessam a
ferramenta internet;
10.1.2 – Instalação e configuração do sistema operacional MIKROTIK (SERVIDOR DE INTERNET);
10.1.3 – Configuração dos protocolos de rede TCP/IP;
10.1.4 – Configuração dos roteamentos de TCP/IP;
10.1.5 – Configuração do serviço DNS;
10.1.6 – Configuração das regras de firewall (liberação e bloqueios de TCP/IP e portas de acesso);
10.1.7 – Configuração de liberação e bloqueios para acesso à sites;
10.1.8 – Configuração da taxa de DOWNLOAD e UPLOAD para cada dispositivo e/ou computador;
10.1.9 – Configuração dos gráficos de utilização do serviço de internet, baseado em cada dispositivo
e/ou computador;
10.1.10 – Configuração das regras para acesso externo aos servidores (DADOS, MULTI24H,
PORTAL DA TRANSPARENCIA);
10.1.11 – Criação de usuários e senhas para gerenciamento do servidor;
10.1.12 – Configuração das permissões para usuários gerenciarem o servidor;
10.1.1 – Configuração de scripts de backups diários;
11 – SERVIDORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO
11.1 – Servidor de Virtualização XENSERVER;
11.2 – Servidor de Autenticação para usuários – WINDOWS SERVER 2012 R2;
11.3 – Servidor de Acesso e Controle de Internet – Mikrotik;
11.4 – Servidor Banco de dados – CentOS; (TECNOS)
11.5 – Servidor Banco de dados – CentOS; (Multi24H)
11.6 – Servidor Banco de dados – CentOS; (PORTAL DA TRANSPARENCIA)
11.7 – Servidor Banco de dados – CentOS; (Câmara de Vereadores);
11.8 – Servidor de Backup – WINDOWS SERVER 2008 R2;
12 – SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE
12.1 – Servidor de Autenticação para usuários – WINDOWS 2008 R2;
13 - ESTAÇÕES DE TRABALHO (CENTRO ADMINISTRATIVO)
13.1 - 90 ESTAÇÕES DE TRABALHO
13.2 - 30 IMPRESSORAS
14 - ESTAÇÕES DE TRABALHO (SEC. DA SAÚDE)
14.1 - 40 ESTAÇÕES DE TRABALHO

14.2 - 15 IMPRESSORAS
15 - SISTEMAS OPERACIONAIS (SERVIDORES E ESTAÇÕES DE TRABALHO):
15.1 - Microsoft Windows XP;
15.2 - Microsoft Windows Seven;
15.3 - Microsoft Windows 8;
15.4 - Microsoft Windows 2102 R2 STD Server;
15.5 - Microsoft Windows 2008 R2 STD Server;
18.6 - Mikrotik;
15.7 - Ubuntu Server;
15.8 - Ubuntu Desktop;
15.9 - Citrix Xenserver 6.X;
16 - SISTEMAS DE BACKUP:
16.1 – COMPUTER ASSOCIATES ARCSERVE BACKUP (CENTRO ADMINISTRATIVO) (VERSÃO
12.5);
16.2 - WINDOWS BACKUP (CENTRO ADMINISTRATIVO);
16.3 - WINDOWS BACKUP (SAUDE);
17 - DESCRIÇÃO DE COMPUTADORES E/OU DISPOSITIVOS:
17.1 - SERVIÇOS GERENCIADOS:
17.1.1 – Auxilio no descritivo de equipamentos, softwares e/ou qualquer dispositivo relacionados ao
setor de Tecnologia da Informação (T.I);
17.1.2 – Conferencia de equipamentos, software e/ou qualquer dispositivo adquirido pela
CONTRATANTE que seja de origem da Tecnologia da Informação;
17.1.3 – Consultorias na área da Tecnologia da Informação e/ou qualquer equipamento e software
integrante da mesma área;
18 - PROJETOS EM TECNOLOGIA:
18.1 – SERVIÇOS GERENCIADOS:
18.1.1 – Realização de projetos na área da Tecnologia da Informação para redes INDOR, OUTDOR;
18.1.2 – Realização de projetos para distribuição de softwares para redes de dados do setor
tecnológico;
18.1.3 – Realização de projetos para implementação de servidores e serviços de rede de dados do
setor tecnológico;
18.1.4 – Realização de projetos para fibra óptica e/ou rede CAT5, CAT6;
18.1.5 – Empresa DEVERÁ disponibilizar no quadro de funcionários, engenheiro eletricista, para
análise, desenvolvimento e responsabilidade técnica para a execução de qualquer projeto de
competência da tecnologia da informação, mediante aprovação da CONTRATANTE;
18.1.6 – Instalação e configuração de redes VPNS, VLANS, para interligação entre as escolas,
unidades de saúde, e demais repartições públicas.
IMPORTANTE: A quantidade de equipamentos poderá ser alterada a critério da Administração.
6. LOCAL DA PRESTAÇÃO
O serviço deve ser prestado na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, localizada na Av. 25 de
Julho, 202, centro e nas suas unidades auxiliares, sendo: Prestação de serviços de instalação,
manutenção e assistência técnica aos equipamentos de informática, redes de computadores da
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa e redes de acesso à internet para toda a Prefeitura e suas
secretarias, bem como Escolas, UBSs e todos os demais setores, departamentos e repartições
ligados à Administração Pública Municipal.

7. PRAZOS
O prazo para o fornecimento da totalidade dos serviços previstos neste termo é de até 12 (doze)
meses, a contar da contratação, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pela prestação dos serviços acima relacionados, a Administração Municipal, efetivará o pagamento
MENSALMENTE dos valores correspondentes, mediante a apresentação da nota fiscal.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1.1. Executar o objeto nas especificações contidas neste Contrato;
9.1.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;
9.1.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
9.1.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
9.1.5. Fornecer o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados no Edital e na proposta;
9.1.6. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no presente termo.
9.1.7 Fornecer relação de todas as senhas atuais.
9.1.8 Sempre que solicitado, e obrigatoriamente ao findar o contrato, a CONTRATADA deverá
entregar todas as senhas existentes cadastradas, em especial as dos servidores.
10. DAS PENALIDADES
10.1- Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, execução imperfeita,
atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades
previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:
a) advertência: executar o contrato ou as obrigações com irregularidades, passíveis de correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado;
b) multa diária de 2% sobre o valor total do contrato: executar o contrato ou as obrigações com atraso
injustificado, até o limite de 05(cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução
contratual:
c) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 01 ano e multa de
15% sobre o valor total do contrato: inexecução parcial do contrato ou das obrigações;
d) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e multa
de 20% sobre valor total do contrato: inexecução total do contrato ou das obrigações;
e) declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de 02 anos e multa de 20% sobre o valor total do contrato: causar
prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações, ou praticar ato
ilícito visando a frustrar o objetivo da licitação.
10.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos
pagamentos devidos pela Administração.
10.3 - Da aplicação das penas de multa e das definidas nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do item 10.1,
caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.
10.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior Competente da
unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
10.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78
da Lei 8.666/93.

10.6 – O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento
Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:
a) por infração a qualquer de suas cláusulas;
b) pedido de concordata, falência ou dissolução da CONTRATADA;
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem
prévio e expresso aviso ao Município;
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;
e) mais de 2 (duas) advertências.
10.7 – O CONTRATANTE poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato
por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e
suas alterações.
Serafina Corrêa, RS, 12 de setembro de 2014.

GENOIR COMUNELLO
Secretário Municipal da Administração
e Recursos Humanos

ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA/RS, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ sob o nº 88.597.984/0001-80, neste ato representado pelo senhor …............, Prefeito
Municipal, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.
CONTRATADA: ........................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
nº ......................., estabelecida na ..............., nº..........., na cidade de ............., neste ato,
representada pelo Sr. ................., doravante denominada CONTRATADA, com base no resultado do
julgamento, proposta financeira vencedora, adjudicação e homologação do Edital de Licitação nº 2072014, modalidade Tomada de Preços nº 021-2014, independentemente de transcrição, fazem parte
integrante e complementar deste contrato, ajustam o presente termo, nas condições apresentadas a
seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente a prestação de serviços de instalação, manutenção e assistência
técnica aos equipamentos de informática, redes de computadores da Prefeitura Municipal de Serafina
Corrêa e redes de acesso à internet para toda a Prefeitura e suas secretarias, bem como Escolas,
UBSs e os demais setores, departamentos e repartições ligados à Administração Pública Municipal.
Compreendendo os serviços abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
§ 1º. A Contratante pagará a Contratada o valor mensal de R$........., perfazendo um total anual de
R$............
§ 2º. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação
dos serviços, na agência nº........., conta bancária nº..........., em nome da empresa Contratada,
mediante apresentação da respectiva nota fiscal e relação de servidores inscritos do período
correspondente, devidamente assinada.
§ 3º. No pagamento serão retidos do valor da contratação todas as retenções previdenciárias,
impostos e taxas permitidos por lei.
§ 4º. Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme estabelecido na
Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004, e demais
legislações pertinentes.
§ 5º. O Contratado deverá obrigatoriamente fornecer Nota Fiscal, constando a identificação do
presente Processo Licitatório – Tomada de Preços Nº …......./2014.
§ 6º. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada
com juros de 0,2% (zero vírgula dois) ao mês, pro rata.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
DA CONTRATADA:
a) Executar o objeto nas especificações contidas neste Contrato;
b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;
c) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
d) A Contratada não poderá subcontratar os serviços contratados;
e) Fornecer relação de todas as senhas atuais;

f) Sempre que solicitado, e obrigatoriamente ao findar o contrato, a CONTRATADA deverá
entregar todas as senhas existentes cadastradas, em especial as dos servidores;
g) Realizar no mínimo 02 (duas) visitas semanais, para que sejam realizadas as manutenções
necessárias nos equipamentos, configurações, instalações, conexões entre estações e rede, enfim
toda a prestação dos serviços mencionados no objeto, bem assim deverá a empresa programar-se
para chamadas extras, e sempre através de agendamento com 24 horas de antecedência;
h) Em caso de urgência, a Contratada deverá prestar atendimento em no máximo 02 (duas) horas,
após a solicitação;
i) Quando houver a necessidade de realizar a manutenção de equipamentos, a empresa deverá
disponibilizar pessoa(s) com experiência na prestação dos serviços, sempre que solicitado, sem que
haja cobranças adicionais;
j) Atender no prazo de até 24 horas, a prestação de serviços requerida pelo Município;
l) Sujeitar-se ao controle dos atendimentos através de boletim mensal dos serviços realizados,
pelo fiscal do contrato designado pelo Município;
m) A Contratada se compromete a manter os empregados devidamente registrados, assumindo
total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a
fornecedores diversos, normas de saúde pública, assim como o cumprimento de todas as demais
obrigações atinentes ao presente.
DO CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato.
CLÁUSULA QUARTA- DAS PENALIDADES
Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita
às sanções administrativas abaixo, garantida a prévia defesa:
I. advertência;
II. multas, por meio da Guia de Recolhimento do Município de Serafina Corrêa-RS, a ser quitada
de acordo com instruções fornecidas pela Contratante:
a) 0,5% sobre o valor mensal contratualizado, a incidir por dia de atraso e aplicável por caso, nos
casos em que a Contratante deixar de disponibilizar ao usuário aderente a prestação do serviço no
prazo de até 10(dez) dias, contados a partir da solicitação.
b) de 10,0 % sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
c) de 0,5 % sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato não especificada nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
d) de 10,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
Administração, motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a mesma das demais sanções
cabíveis;
e) de 10,0 % sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato.
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Serafina Corrêa-RS, por prazo não superior a dois anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1º. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com as do inc.II.

§ 2º. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
do recebimento da notificação.
§ 3º. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da
Contratada o valor devido será cobrado administrativa e/ou judicialmente.
§ 4º. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
§ 5º. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO CONTRATUAL
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo
ser prorrogado de acordo com o Inciso II do Artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, a critério da Administração.
Parágrafo único. No caso da execução ultrapassar 12 meses, será concedido reajuste ao preço
proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro,
tendo como indexador o IGPM/FGV, ou outro que a administração julgar oportuno utilizar.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cindo por cento) do valor do
contrato, conforme prevê o artigo 65 § 1º da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
O Contratante exercerá a fiscalização dos serviços e a observação das especificações constantes
neste contrato por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos e fiscal do contrato.
§ 1º. A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato a ser exercida pelo Contratante,
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará
corresponsabilidade pela eventual execução incorreta dos serviços.
§ 2º. Fica designado por parte do Contratante a Servidora Karine Stefanon, como responsáveis
pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços de que trata o presente Contrato.
§ 3º. A Contratada designa como preposto o Sr. .......... assegurando, sob pena de
responsabilidade, que o mesmo preenche as condições fixadas no presente Contrato.
§ 4º. Também caberá ao Contratante, a fiscalização dos aspectos legais, trabalhistas e
previdenciários.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos art. 77 a 79, ambos da Lei nº 8.666/93,
especialmente:
I - pela CONTRATANTE:
a) descumprimento, pela CONTRATADA, de qualquer cláusula contratual;
b) razões de interesse público;

c) falência ou instauração de insolvência civil à CONTRATADA e,
II - pela CONTRATADA:
a) a falta injustificada de pagamento, no devido tempo e sem razão plausível.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas resultantes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
Gabinete do Prefeito
04.122.0185.2007 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
04.122.0185.2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal da Fazenda
04.123.0185.2017 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenv.Urbano
04.122.0185.2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de obras e Trânsito
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Educação
12.122.0185.2038 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Agricultura
20.122.0202.2097 Manutenção das Atividades da Agricultura
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
18.541.0215.2812 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Saúde
10.122.0213.2064 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer
23.122.0216.2098 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ind.Com.e Turismo
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
11.122.0331.2814 Manutenção das Atividades da Sec.Trabalho e Desenv.Econômico
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Assuntos Especiais do Governo
04.062.0185.2803 Manutenção da Secretaria de Assuntos Especiais
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Assistência Social

08.122.0219.2159 Manutenção das Atividades de Funcionamento Assistência Social
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Gestão
08.122.0218.2156 Manutenção das Atividades de Coordenação e Planejamento
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente
instrumento, obrigando-se as partes entre si e sucessores para bem e fielmente cumpri-lo.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor
e forma, que lido e achado conforme vai assinado pelas partes e por duas testemunhas, para os
devidos fins legais.
Serafina Corrêa - RS, ........ de ....................... de ......2014.

Ademir Antonio Presotto
Prefeito Municipal

CONTRATADA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Testemunhas:
____________________________

____________________________

