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 E D I T A L  

Tomada de Preços n.º   02/2017 

P R E Â M B U L O 

Processo n.º 9011/2017 

Fundamento Legal: Lei 8666-93 e suas alterações. 

Finalidade: 

Contratação de empresa técnica prestadora de serviço especializada 

em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC – para 

planejamento, desenvolvimento, implantação, administração, 

manutenção, suporte e operação continuada do ambiente tecnológico, 

para a CODEMAR S.A. 

 

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL 

Execução: Indireta 

Data: 11/10/2017 

Horário: 10h30min. 

Local de Realização: Rua Jovino Duarte de Oliveira, n.º 481, Centro, Maricá/RJ. 

A Companhia de Desenvolvimento de Maricá – CODEMAR S.A., através da comissão permanente de 

licitação, torna público, para ciência dos interessados, que realizará licitação na modalidade de 

“TOMADA DE PREÇOS”, nos termos constantes deste Edital e seus Anexos. A Comissão 

Permanente de Licitação dará início a Tomada de Preços, recebendo neste ato os envelopes contendo as 

propostas de preços e os documentos de habilitação, iniciando o evento na data e horário acima 

estipulados, na Rua Jovino Duarte de Oliveira, n.º 481, Centro, Maricá/RJ. 

01. DA MODALIDADE, REGIME DE EXECUÇÃO E TIPO. 

1.1. CODEMAR S.A., através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que tendo em 

vista autorização superior, nos autos do processo administrativo n.º 9011/2017 fará realizar a licitação 
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 na Modalidade de Tomada de Preços, sob o regime de empreitada por preço global, Execução 

Indireta, tipo menor preço global. 

02. DA REGÊNCIA 

2.1. A presente licitação e o contrato que dela resultar serão regidos pelas disposições contidas na Lei 

Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelo Decreto Municipal 047/2013, pela Lei 

Complementar n.º 101/2000, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e demais 

normas aplicáveis à espécie, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento editalício, 

como se nele estivessem transcritas e às quais as partes, desde já, sujeitam-se incondicionalmente. 

03. DO LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

3.1. A Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes com a documentação para habilitação 

e com as Propostas de Preços das empresas proponentes, na data e horário retro estipulados, sala de 

licitações. Endereço: CODEMAR S.A., Rua Jovino Duarte de Oliveira, n.º 481, Centro, Maricá/RJ. 

3.2. Na data e horário acima aprazados, a Comissão Permanente de Licitação, em sessão pública, dará 

início aos trabalhos com a abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e, se 

possível, as Propostas de Preço.  

04. DO OBJETO 

4.1. Considerando as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, a CODEMAR S.A. realizará a 

contratação de empresa técnica prestadora de serviço especializada em Tecnologia da Informação e 

Comunicação – TIC – para planejamento, desenvolvimento, implantação, administração, manutenção, 

suporte e operação continuada do ambiente tecnológico, nas dependências da CODEMAR S.A.  

Esse serviço deverá ser realizado através da gestão, instalação, apoio e suporte a infraestrutura de TI, 

incluindo implantação e suporte nas áreas de infraestrutura de rede e segurança, sistemas operacionais 

de servidores e banco de dados, atendimento técnico aos usuários e controle de informação com 

utilização de Solução Tecnológica de Monitoramento e Gestão dos Serviços de Atendimento ao 

Usuário.  

4.2 O serviço também irá abranger a implantação e operação dos processos de Cumprimento de 

Requisições, Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Gerenciamento de 

Mudanças, Gerenciamento de Liberação e Implementação, Gerenciamento de Níveis de Serviço, 

Gerenciamento de Configurações e Ativo de Serviço e Gerenciamento do Catálogo de Serviços, 

segundo as melhores práticas preconizadas pela ITIL. 
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 05. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

5.1. A Contratada prestará os serviços objeto da presente Licitação pelo prazo de 12 (doze) meses 

contados a partir da data fixada na “Ordem de Início” a ser expedida pela CODEMAR S.A.  

5.2. O Contrato oriundo da presente licitação poderá ser prorrogado através de “Termos Aditivos” 

por iguais e sucessivos períodos, se houver interesse da Companhia de Desenvolvimento de Maricá – 

CODEMAR S.A., nos termos permissivos do art. 57, Parágrafo Primeiro, da Lei n.º 8.666/93. 

06. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão à conta da dotação 

orçamentária 38.38.01.380126.781.0068.1055.3.3.90.39 Fonte 206. 

6.2. O serviço ora licitado está orçado em R$ 598.416,67 (quinhentos e noventa e oito mil, 

quatrocentos e dezesseis reis e sessenta e sete centavos.   

07. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

07.1 O adjudicatário é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do serviço. 

07.2 Todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade 

da empresa vencedora. 

07.3 A empresa somente iniciará os serviços após a emissão da nota de empenho, e o prazo para 

execução dos mesmos será o definido no item 5.1 a contar da autorização expedida pela CODEMAR 

S.A., denominada Ordem de Início. 

07.4 A fiscalização e acompanhamento dos serviços ficarão sob a responsabilidade da Diretoria 

Requisitante. 

07.5 O aceite ou entrega dos serviços será feito através da análise do serviço, com os respectivos 

representantes legais da empresa. Caso não haja divergência na execução dos serviços, a Diretoria 

Requisitante expedirá o Aceite Definitivo. 

07.6 Os serviços serão executados pelo regime de empreitada por preço global. 

07.7 O fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra, deverão ser completos, conforme 

descrito no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias e Memória de Cálculo. 

Havendo necessidade de alterações no Projeto, as mesmas serão submetidas à apreciação e aprovação 

da Assessoria Jurídica da CODEMAR S.A., e serão processadas através de Termo Aditivo. 
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 07.8 Os funcionários envolvidos nos serviços deverão utilizar os equipamentos de segurança individual 

e coletiva, caso exerçam alguma atividade da qual seja necessária.  

07.9 O recebimento do material será realizado pela CONTRATANTE, ao término da execução, após 

verificação da sua perfeita execução, da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas 10 (dez) dias da comunicação escrita da contratada. 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de (20) dias, após o 

término de execução do contrato.  

07.10 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da contratada pela 

solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 

limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

07.11 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

07.11.1 O serviço prestado que contiver vício ou defeito oculto, que o tornem impróprio, será 

enjeitado, devendo ser refeito sob pena de sofrer as penalidades estipuladas neste Edital. Os vícios e 

defeitos ocultos identificados devem ser sanados no prazo de até 3 (três) dias, após a notificação dos 

mesmos pela CODEMAR S.A. à Contratada. 

07.12 A execução dos serviços ora licitados se dará em Maricá e outra parte em escritório próprio da 

Contratada para elaboração dos relatórios e do projeto. 

07.13 Os trabalhos deverão ser entregues na sede da CODEMAR S.A., Rua Jovino Duarte de Oliveira, 

481 – Centro – Maricá –RJ.  

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E AQUISIÇÃO DA CÓPIA DO EDITAL 

8.1 Podem participar da presente licitação todas as empresas: 

a) que comprovem a condição de cadastrado junto a CODEMAR S.A., através da apresentação de 

Certificado de Cadastro emitido pela Comissão de Cadastro de Fornecedores da CPL ou que atenderem 

a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação;  

b) que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital;  
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 c) que possuam objeto social pertinente com o ora licitado. 

8.2 Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.  

8.3 Não serão admitidos os licitantes que:  

a) Estiverem suspensos temporariamente pelo governo municipal, nos termos do inciso III, do art. 87, 

da Lei nº 8.666/93; 

b) Já estiverem incursos na pena do inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, seja qual for o Órgão ou 

entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública; 

c) Estiverem em regime de recuperação judicial ou falência; 

d) Que tenham em seu quadro de pessoal empregado ou dirigente da Contratante, conforme 

disposição do inciso III do artigo 9º da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

e) Estejam com seus créditos suspensos pela Administração Pública. 

8.4 Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um mesmo 

grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

8.5 A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital 

e de todas as disposições constantes das leis, decretos e regulamentos descritos no preâmbulo deste 

Edital. 

8.5.1 Os interessados poderão, ainda, solicitar maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca 

da presente Licitação, por escrito, até o terceiro dia útil, anterior à data marcada para abertura dos 

envelopes, no endereço mencionado abaixo. A CPL responderá às possíveis dúvidas suscitadas até 

vinte e quatro horas antes da data marcada para o início do certame, Rua Jovino Duarte de Oliveira, n.º 

481, Centro, Maricá/RJ, ou través do telefone 2634-1318, ou do e-mail licitacoes@codemar-sa.com.br 

 8.6 Os participantes deverão atentar para o objeto da licitação e respectivas condições e quantidades. 

Em nenhum momento, poderá ser invocado ou alegado qualquer desconhecimento destes pontos 

como elemento impeditivo da correta formulação da Proposta. 

8.7 O presente Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado, como se 

transcritos nele estivessem. 

8.8 Deverão ser respeitadas as posturas, normas técnicas e restrições pertinentes a cada caso específico 

dos serviços objeto da licitação, principalmente no tocante às normas e padrões ambientais ditados 

pelos órgãos de controle ambiental federais, estaduais e municipais. 
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 9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

9.1. No local, data e hora fixados, os proponentes apresentarão a documentação para habilitação e a 

Proposta de Preço em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, 

respectivamente, “01” e “02”, constando, obrigatoriamente, na parte externa de cada um deles as 

seguintes indicações: 

9.1.1. Envelope “01” – Documentação – Habilitação: 

Companhia de Desenvolvimento de Maricá – CODEMAR S.A.; 

Comissão Permanente de Licitação; 

Tomada de Preços n.º 02/2017; 

(nome completo e endereço da empresa proponente). 

9.1.2. Envelope “02” – Proposta de Preço: 

Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR; 

Comissão Permanente de Licitação; 

Tomada de Preços n.º 02/2017; 

 (nome completo e endereço da empresa proponente). 

9.2. Os envelopes poderão ser entregues diretamente por representante da licitante na abertura da 

Sessão Pública, por correio ou por qualquer outro serviço de entrega, não se responsabilizando a CPL 

pelo não recebimento ou pelo atraso no recebimento dos envelopes enviados por correio outro serviço 

de entrega. 

9.3.  Quando a empresa proponente que se fizer representar diretamente pelos sócios ou diretores 

contratualmente habilitados, estes deverão apresentar a Cédula de Identidade (Original ou cópia 

autenticada) e o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social (Original ou cópia autenticada), 

devidamente arquivado no órgão competente, onde conste que o mesmo representa legalmente a 

empresa. 
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 9.4. A empresa proponente que se fizer representar através de procurador ou pessoa credenciada deverá 

apresentar procuração ou credencial, esta com firma reconhecida e específica para esta 

licitação, na qual conceda amplos poderes para defender os seus interesses em todos os atos e fases do 

certame. 

9.4.1 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, este com firma reconhecida, com poderes para formular lances de preços e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa, deverá o mesmo apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 

no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura; 

9.5. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada a Cédula de Identidade 

(Original ou cópia autenticada) do procurador ou credenciado, e o Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social (Original ou cópia autenticada) da empresa proponente, onde conste que o 

mesmo tem poderes para constituir Procurador ou Credenciado representante. 

9.6. A falta dos documentos referentes à procuração ou credenciamento não exclui o direito da empresa 

proponente de participar do certame, entretanto, a pessoa que estiver acompanhando o 

desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de Licitação, fica impossibilitada de responder pela 

empresa proponente e, em seu nome, praticar quaisquer atos, inclusive assinar a Ata, podendo apenas 

vista-la. 

9.7 A procuração/credenciamento que não contenha prazo de validade especificado no próprio corpo 

será válida por 1 (um) ano, a contar da data de sua expedição. 

9.8 Não será permitido que uma pessoa represente mais de uma empresa ao mesmo tempo.  

9.9 É vedada a substituição do representante da empresa junto a Comissão Permanente de Licitação em 

qualquer fase da licitação a não ser em caso de força maior devidamente comprovado. 

10. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “01” 

O Envelope “01” conterá obrigatoriamente todos os documentos necessários a comprovação relativa à 

habilitação jurídica, à qualificação técnica e econômico-financeira e à regularidade fiscal da 

empresa proponente, assim como, os seguintes documentos:  

a) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal (art. 27, V, da Lei n.º 8.666/93); 
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 b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, para fins do disposto nos incisos I, II e III do artigo 9º da lei 

federal nº 8.666/93. 

c) Certificado de cadastro, que se obtém por meio de requerimento protocolado perante o Setor 

competente, na sede da CODEMAR S.A., sendo emitido pelo setor de Cadastro de Fornecedores da 

CPL, desde que atendidas as condições previstas, observando-se o item 8.1. 

d) Declaração, sob as penalidades cabíveis, sobre a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação, 

de acordo com o parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (modelo em anexo); 

E, ainda, conforme a seguir discriminado, sob pena de inabilitação. 

10.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

10.1.1 Registro no Registro Público de Empresas Mercantis (JUNTA COMERCIAL), em se tratando 

de empresário individual ou sociedade empresária; 

10.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

10.1.3. Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples; 

10.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, devidamente registrado no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de composição da diretoria em exercício; 

10.1.5. As Sociedades Anônimas deverão apresentar a cópia da publicação da ata da assembléia geral ou 

da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores e 

do seu arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis - (JUNTA COMERCIAL), (art. 

146, § 1º combinado com o artigo 289, ambos da Lei Federal nº 6.404/76); 

10.1.6. As demais sociedades deverão apresentar os documentos que indiquem os atuais responsáveis 

pela sua administração, salvo se já constarem no contrato social em vigor. 

10.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

10.2.1 Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta.  
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 10.2.1.1 Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei nº 11.638/07 (Sociedade Anônima): publicados em Diário Oficial ou 

publicados em jornal de grande circulação; ou por fotocópia registrada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante.  

b) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA): por fotocópia do Livro Diário, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente ou por fotocópia do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante. 

c) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocópia do Livro 

Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em órgão equivalente ou por fotocópia do balanço e 

das demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante. 

d) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado 

ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

e) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador ou 

Técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), na forma prevista no 

art. 25 da Lei nº 9.295/46, com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.249/10, e na forma da 

Resolução nº 560/83 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sendo certo que os Técnicos acima 

referidos deverão promover o competente registro até a data de 15/06/15, na forma da lei vigente. 

f) As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº787, de 19 de 

novembro de 2007, que institui a Escrituração Contábil Digital-ECD, para fins fiscais e previdenciários 

poderão apresentar o Balanço Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, 

em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada Instrução quanto a 

assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade 

Credenciada pela infra-estrutura de Chaves Públicas - Brasileiras-ICP-Brasil) nos termos da IN-RFB 

nº926, de 11 de março de 2009.  
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 10.2.2 - Para atingir o resultado dos indicadores acima, será considerando os seguintes cálculos que o 

licitante ficará obrigado a demonstrar em planilha própria:  

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo; 

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante; 

IE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total. 

LEGENDA: 

ILG= ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL IGUAL OU SUPERIOR A 1 

IE = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO IGUAL OU MENOR A 1 

PL= PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PC= PASSIVO CIRCULANTE 

ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

PL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE IGUAL OU SUPERIOR A 1 

10.2.3 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da 

licitante, com validade de 90 (noventa) dias. No caso de a sede se encontrar na Comarca do Rio de 

Janeiro - RJ deverão as certidões ser expedidas pelos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios. Se a licitante não for sediada 

na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de 

declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca 

de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e concordatas ou 

recuperação judicial. 

10.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.3.1 Declaração, com firma reconhecida, de que recebeu todos e documentos necessários para 

participar da licitação e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

10.3.2 O atestado de capacidade técnica deverá comprovar a experiência na prestação de serviços 

Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC – para planejamento, desenvolvimento, implantação, 

administração, manutenção, suporte e operação continuada de ambiente tecnológico, utilizando-se de 

profissionais certificados na área de TIC.  
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 10.3.2 Currículo do coordenador do projeto que estará diretamente envolvido comprovando graduação 

em Sistema de Informação, Ciência da Computação, ou qualquer curso de graduação com relação a 

Tecnologia de Informação. 

10.4. REGULARIDADE FISCAL 

10.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda. 

10.4.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, ou 

ambos, dependendo do seu ramo de atividade. 

10.4.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresentação de Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda, na forma do que dispõe a 

regulamentação federal sobre a matéria. Portaria Conjunta PGFN/SRF n.º 03/2005. 

10.4.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual feita por meio de  apresentação de Certidão 

Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou Certidão 

para não Contribuinte do ICMS (quando emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro 

deverá ser acompanhada, obrigatoriamente, da Certidão Negativa de Débito com a Dívida Ativa Estadual 

emitida pela Procuradoria Geral do Estado, conforme Resolução do Órgão, mesmo quando for 

apresentada CERTIDÃO PARA NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, conforme determina a Resolução 

Conjunta PGE/SER n.º 33, de 24 de novembro de 2004). 

10.4.5 Em relação à regularidade fiscal municipal: para todos os licitantes sediados no Município de 

Maricá: a) certidão negativa de débitos municipais para com o Município de Maricá; ou b) Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais para com o Município de Maricá. Para os 

licitantes que não possuam qualquer inscrição, ainda que eventual, neste Município: a) certidão negativa 

de débitos municipais, expedida pelo Município de sua Sede; ou b) Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa de débitos municipais. Para todos os licitantes que possuam inscrição, ainda que eventual, no 

cadastro mobiliário do Município de Maricá: a) certidão negativa de débitos municipais para com o 

Município de Maricá, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais para com o 

Município de Maricá. b) certidão negativa de débitos municipais, expedida pelo Município de sua Sede, 

ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais de sua Sede. 

10.4.6 Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia e Tempo de Serviço (FGTS).  
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 10.4.7 Prova de Regularidade Trabalhista através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas ou de Certidão Positiva de débitos trabalhistas, conforme o disposto no art. 642-A, § 2º da 

CLT. 

10.4.8 Os documentos exigidos no Envelope “01” – Documentação de Habilitação: deverão ser 

apresentados em original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do art. 32, da Lei Federal 

n.º 8.666/93, e rubricadas pelo representante legal da empresa proponente. 

10.4.9 No caso de apresentação de cópias, as mesmas deverão estar autenticadas por cartório competente 

ou por servidor membro da Comissão Permanente de Licitação, ou referirem-se a publicação em órgão 

da imprensa oficial. 

10.4.10 Na hipótese de autenticação de documentos por membros da Comissão Permanente de 

Licitação, deverão ser apresentados em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para a abertura 

dos envelopes, evitando assim, situações que atrasem o procedimento do Certame. 

10.4.11 Os referidos documentos poderão, ainda, ser autenticados por qualquer servidor da Prefeitura 

Municipal de Maricá ou da CODEMAR S.A., na forma da lei, caso em que não será necessário a 

antecedência citada no subitem.  

10.4.12 A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar a exibição do original de qualquer 

documento, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente dos 

envelopes (§ 3º, art. 43, Lei Feder al n.º 8666/93).  

10.4.13 Todas as Certidões e Declarações exigidas para habilitação do presente certame valerão nos 

prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias 

corridos, contados de sua expedição. 

10.4.14 Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições de quaisquer 

documentos, uma vez entregues os envelopes à Comissão Permanente de Licitação. 

11. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “02” 

11.1. O Envelope “02” contendo a Proposta de Preços será apresentado em 1 (uma) via, na formatação 

fornecida pela CPL da CODEMAR S.A., a qual deverá ser preenchida com seus preços unitários e 

totais, dos serviços, pela empresa proponente e rubricada pelo seu representante legal. 

11.1.1 A Licitante deverá apresentar carta anexa a Proposta-Detalhe, na qual contenha a decomposição 

dos custos e os valores unitários e o total por extenso. 
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 11.2.  Declaração em papel timbrado próprio da empresa proponente de que nos preços propostos 

estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias a total e perfeita 

execução dos serviços objeto deste Edital, sob pena de desclassificação. 

11.3. Termo de Vistoria emitido por um representante da CODEMAR S.A., devidamente assinado pelo 

representante legal da empresa interessada, comprovando que recebeu informações suficientes para 

elaboração de sua proposta de preços de forma clara, precisa e inequívoca. 

11.4 Não serão aceitas propostas em desacordo com as condições do presente Edital e que contenham 

ofertas de vantagens não previstas. 

11.5. Caso haja divergência entre os algarismos e os valores escritos por extenso, prevalecerão os valores 

escritos por extenso. 

11.6. Caso haja, nas propostas, erro de soma, subtração, multiplicação ou divisão, prevalecerão os 

valores corrigidos pela CPL da CODEMAR S.A. 

 11.7. Os licitantes deverão preencher a Proposta com o nome da firma, o endereço, o número da 

Inscrição Estadual e/ou Municipal, no local destinado para tal, datando e assinando todas as vias, bem 

como inserindo o carimbo do CNPJ, de modo legível, também em todas as vias, sob pena de 

desclassificação. 

11.8. Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a Documentação e a 

Proposta Comercial da licitante, nenhum outro será recebido, tampouco será permitida a sua troca ou o 

recebimento de adendos, acréscimo ou esclarecimentos aos já entregues, ressalvado o disposto no 

parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.9. Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serão rubricados pelos membros que estiverem 

constituindo a CPL da CODEMAR S.A. e pelos representantes credenciados das licitantes presentes no 

certame; 

11.10 Não serão aceitas, após a realização da licitação, solicitações para alteração das velocidades de 

transporte consideradas nos orçamentos analíticos e projetos. Caso a licitante não seja capaz de praticar 

a velocidade considerada, a mesma deverá considerar este limitador em sua composição de custos.  

11.11 As Propostas que apresentarem preços unitários superiores aos estimados ou preços unitários 

manifestamente inexequíveis serão desclassificadas. 

12. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 

12.1. DO PROCESSAMENTO 
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 12.1.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, as empresas proponentes deverão comparecer, com 

os Envelopes “01” e “02”, apresentados na forma anteriormente definida. 

12.1.2. No início da sessão de abertura, os documentos de representação, após examinados e conferidos, 

serão retidos e rubricados pela CPL da CODEMAR S.A. 

12.1.3. Em seguida, serão recebidos os Envelopes “01” e “02” de todas as empresas proponentes, e 

abertos os Envelopes “01”, podendo a documentação deles constante ser examinada por todos os 

representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão 

Permanente de Licitação. 

12.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

12.2.1. Na mesma sessão de abertura, se for possível, atendidas as previsões legais, a critério da 

Comissão Permanente de Licitação, poderão ser analisados os documentos contidos nos Envelopes 

“01”, referentes à habilitação, anunciando-se logo o seu resultado, ou a sessão poderá ser suspensa para 

julgamento da habilitação, designando-se dia e hora para a sua divulgação e prosseguimento. 

12.2.2. Na hipótese da suspensão da sessão para o julgamento da habilitação, os Envelopes “02” serão 

mantidos fechados, sob a custódia da Comissão Permanente de Licitação, que os rubricará, juntamente 

com os representantes credenciados dos Proponentes. 

12.2.3. Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos Envelopes “01” será lavrada Ata 

circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubricá-la, se assim o desejarem. 

12.2.4. Anunciado o resultado da primeira fase do certame e ocorrendo a renúncia expressa do direito 

de recurso contra a habilitação ou inabilitação por parte das empresas proponentes, na forma prevista na 

alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei Federal n.º 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação 

consignará o fato em Ata, e devolverá a cada empresa proponente inabilitada o Envelope “02”, ainda 

fechado, e procederá imediatamente a abertura dos envelopes com as Propostas de Preços dos 

licitantes habilitados. 

12.2.5. Não havendo a desistência expressa do direito de recurso à habilitação ou inabilitação, a sessão 

será encerrada, cientificando-se os participantes do prazo para interposição de recurso, mantendo-se 

fechados os Envelopes “02”, sob a custódia da Comissão Permanente de Licitação, que os rubricará, 

juntamente com os representantes credenciados das empresas proponentes. 

12.2.6. Os documentos de habilitação constantes dos Envelopes “01” serão apensados ao processo 

administrativo. 
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 12.2.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem a interposição dos mesmos, o Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação designará dia e hora em que se dará a abertura dos Envelopes “02” 

em ato público, ocasião em que devolverá os citados envelopes, ainda fechados, às empresas 

proponentes inabilitadas. 

12.2.8. Não caberá aos licitantes impugnar o Edital se aceito sem objeção após o julgamento 

desfavorável de sua documentação, conforme dispõe o § 2º do art. 41 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

12.2.9. A inabilitação das empresas proponentes importa a preclusão do seu direito de participar das 

fases subsequentes, na forma do § 4º, do art. 41, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

12.2.10. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes, e abertas as Propostas de Preços, a 

Comissão Permanente de Licitação não mais poderá inabilitar os mesmos por motivos relacionados 

com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento (incisos 

I, II e III do § 5º do art. 43 da Lei Federal nº 8666/93). 

12.2.11. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de Proposta de Preços, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade 

com o que dispõe o § 6º, do art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

12.3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.3.1. No dia, hora e local marcados pela Comissão Permanente de Licitação para o julgamento das 

Propostas de Preços, tendo havido a desistência expressa do recurso por todos os licitantes contra a 

habilitação ou inabilitação, ou decorrido o prazo para este sem a sua interposição, ou após o julgamento 

dos recursos interpostos, serão abertos os Envelopes “02” - Proposta de Preços, dos licitantes 

habilitados. 

12.3.2. Abertos os Envelopes “02”, as Propostas de Preços serão rubricadas obrigatoriamente pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes, e, após a devida análise, 

será procedida a classificação das mesmas. 

12.3.3. O valor estimado para esta licitação é de R$ 598.416,67 (quinhentos e noventa e oito mil, 

quatrocentos e dezesseis reis e sessenta e sete centavos.   

12.3.4. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem às exigências contidas neste 

Edital e aquelas que apresentarem preços superiores ao valor estimado pela CODEMAR S.A. ou 

manifestamente inexequíveis, conforme estabelece o inciso II, do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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 12.3.4.1 As Propostas que apresentarem preços unitários superiores aos estimados ou preços unitários 

manifestamente inexequíveis serão desclassificadas. 

12.3.5. Havendo dúvida sobre a exequibilidade de uma ou mais Propostas de Preços, fixará a Comissão 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que os licitantes comprovem a viabilidade de seu preço. 

12.3.6. Não serão considerados pela Comissão, sob qualquer pretexto, os pedidos de alteração dos 

preços cotados, de complementação, ou de cancelamento, parcial ou total, da Proposta de Preços 

apresentada. 

12.3.7. A Proposta de Preços vencedora será a que oferecer o menor preço global. 

12.3.8. No caso de absoluta igualdade de preços e condições entre duas ou mais propostas, será 

obedecido, para fins de adjudicação, o critério de sorteio, conforme estabelece o § 2º, do art.45, da Lei 

Federal n.º 8.666/93. 

12.3.9. O julgamento das Propostas de Preços e a classificação final das propostas será objeto de ata 

circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubricá-las, se assim o desejarem. 

12.3.10. O resultado dos trabalhos da Comissão será divulgado através da publicação do ato da 

autoridade competente, no órgão oficial da imprensa do Município de Maricá, garantida, desde logo, a 

interposição de recursos, como previsto na alínea “b” do inciso I, do art. 109 da Lei Federal n.º 

8.666/93. 

12.3.11 A proposta final do licitante vencedor, não poderá ser superior ao valor estimado para a presente 

licitação. 

12.3.12 Os preços estabelecidos pela empresa para pagamento deverão considerar os custos na data de 

realização da licitação, englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os 

respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, encargos sociais e financeiros e quaisquer 

outras necessárias ao objeto desta licitação. 

12.3.13 Com relação as Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte serão observadas as regras 

estabelecidas nos art. 42 a 49, da Lei Complementar 123/2006. 

12.4 DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

12.4.1 Selecionada a Proposta de melhor preço, o Presidente da CPL verificará a existência de licitante 

que se enquadre na Lei Complementar 123/2006. Será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por 
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 empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

12.4.2 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, conforme art. 45, inciso I, da Lei Complementar 123/2006. 

12.4.3 A não apresentação de preço pelo licitante beneficiário de preferência implicará na decadência 

do direito conferido pela Legislação e, havendo outros licitantes beneficiários o Presidente da CPL os 

convocará, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. 

12.4.4 Na hipótese de não haver oferta de preço pelos beneficiários de preferência concorrentes desta 

licitação, o Presidente da CPL dará continuidade à Tomada de Preços com a Proposta de Preços 

originalmente classificada em primeiro lugar.  

12.4.5 Os beneficiários do direito de preferência, na fase da Habilitação, deverão apresentar todos os 

documentos exigidos no Edital para efeito de comprovação da Regularidade Fiscal, mesmo que estes 

documentos apresentem alguma restrição, consoante dispõe o art.43 da Lei Complementar 

nº123/2006, com as alterações trazidas pela Lei Complementar nº 147/2014. 

12.4.6 Sendo o licitante beneficiário do direito de preferência, na fase do exame dos documentos de 

habilitação será observado o direito de saneamento quanto à regularidade perante ás Fazendas, FGTS 

e Justiça Trabalhista, previsto na lei. Havendo irregularidades nos documentos apresentados, o 

Presidente da CPL concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a 

regularização da documentação apresentada de forma irregular pelo licitante beneficiário de 

preferência. 

12.4.7 O não atendimento da regularidade dos documentos no prazo estabelecido no subitem 10.4. 

implicará a inabilitação do licitante.   

13. DA INABILITAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

13.1. Na hipótese de inabilitação de todos os participantes ou desclassificação de todas as propostas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que 

deram origem a tal situação, em conformidade com o disposto no § 3º o art. 48 da Lei Federal n.º 

8.666/93. 

14 DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
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 14.1. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão, decorrido in albis o prazo recursal, a Comissão 

Permanente de Licitação encaminhará o processo ao Diretor Presidente para adjudicação e 

homologação. 

14.2. Até a data da assinatura do Contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer participante que 

tenha apresentado documento ou declaração incorreta, bem como aquele cuja situação econômico-

financeira tenha se alterado após o inicio do processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu 

julgamento. 

15. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

15.1.  A CODEMAR S.A. convocará no prazo de 5 (cinco) dias contados da Homologação da Licitação 

regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

15.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela CODEMAR S.A. 

15.1.2. É facultado à CODEMAR S.A., quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o 

ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei 

8.666/93. 

15.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

15.1.4. O contrato advindo desta licitação não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou 

em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da CODEMAR S.A., e sempre mediante 

instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado. 

15.1.5 Na hipótese de anuência da CODEMAR S.A., o cessionário ficará sub-rogado em todos os 

direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no 

instrumento convocatório e legislação específica. 
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 15.1.6 A empresa a ser contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais legais, poderá 

subcontratar parte dos serviços, desde que autorizada, por escrito pela CODEMAR S.A., através do 

auxílio da sua Diretoria Requisitante. 

15.1.7 Qualquer empresa subcontratada para a execução dos serviços parciais deverá ser previamente 

aceita pela CODEMAR S.A. O pedido formal deverá indicar quais os serviços realizados e concluídos 

pela subcontratada. 

15.1.8 Em caso de subcontratação, a empresa a ser contratada permanecerá, integral e exclusivamente, a 

única responsável, tanto em relação ao Município e a CODEMAR S.A., como perante terceiros, assim 

como, pelos serviços porventura subcontratados, podendo inclusive, a CODEMAR S.A exigir a 

substituição da empresa subcontratada, caso esta não esteja executando os serviços de acordo com os 

dispositivos contratuais. 

15.1.9 Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 

desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência 

especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença 

percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas 

a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto 

ofertado pelo contratado. 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

16.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta corrente, 

em banco e agência, informados pela mesma até a assinatura do “Termo de Contrato”. 

16.2. O pagamento se efetivará após a regular liquidação da despesa, à vista de fatura apresentada pelo 

contratado, atestada e visada por, no mínimo, 02 (dois) representantes da CODEMAR S.A. 

16.3. O pagamento se realizará mediante encaminhamento de pedido próprio, observado o disposto no 

Decreto Municipal n.º 47/2013. 

16.3.1 O pagamento mensal será efetuado até o 10° (décimo) dia corrido após a aprovação pela 

comissão de fiscalização do relatório mensal, nos termos da letra “a’, do inciso XIV, do art. 40, da Lei 

n.º 8.666/93, mediante apresentação pela CONTRATADA, à repartição competente, da nota fiscal, 

previamente atestada por dois representantes da CODEMAR S.A., que não o ordenador de despesas, 

designados para a fiscalização do contrato. 
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 16.3.2. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o 

prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso e reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 

16.3.3. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra da CODEMAR 

S.A, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% 

(trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem 

calculados sobre a parcela devida. 

16.3.4 O pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado mediante autorização 

expressa da Diretoria de Administração e Finanças, em processo próprio, que se iniciará com o 

requerimento da CONTRATADA dirigido ao Diretor Presidente. 

16.4. Os preços que vierem a ser contratualmente pactuados serão irreajustáveis pelo período de 12 

(doze) meses, a contar da data base utilizada para formulação das propostas. Os eventuais reajustes 

seguintes que sejam necessários só poderão ocorrer em periodicidade anual, tendo como data base a 

data da apresentação das propostas, tomando-se como índice o IPCA/IBGE. 

16.5 A revisão dos valores poderá ser realizada a qualquer tempo, a fim de assegurar a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que devidamente justificada nos termos do art. 65, da Lei 

Federal n.º 8.666/93. 

17. DAS PENALIDADES 

17.1 A inexecução do fornecimento, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 

qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as 

seguintes penalidades:  

a) advertência;  

b) multa de 1% (um por cento) sobre o valor da total do CONTRATO, por dia de atraso na conclusão 

de qualquer dos prazos estabelecidos;  

c) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da 

infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido 

inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento); 

d) multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato em caso de rescisão contratual por culpa 

da CONTRATADA;  
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 e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CODEMAR 

S.A., por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

17.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva da CODEMAR S.A., assegurados a ampla 

defesa e o contraditório.  

17.3 A sanção prevista nas alíneas b, c e d do item 17.1, poderão ser aplicadas cumulativamente a 

qualquer outra.  

17.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o 

contraditório e a defesa prévia.  

17.5 A aplicação das sanções previstas neste item deverão ser aplicadas pelo Diretor Presidente, 

observadas as disposições do Decreto Municipal n.º 47/2013.   

17.6 O prazo da suspensão será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, 

observado o princípio da proporcionalidade.   

17.7 Os valores das multas serão deduzidos da garantia prestada, caso esta tenha se verificado. Caso esta 

não tenha se verificado ou sendo insuficiente, será promovido desconto correspondente sobre o 

primeiro documento de cobrança apresentado pela CONTRATADA após a aplicação da sanção, 

permanecendo o desconto sobre os pagamentos sucessivos até completa quitação. 

17.8 A multa prevista no item 17.1 não tem caráter compensatório, porém moratória, e seu pagamento 

não eximirá a Contratada da responsabilidade pelas perdas e danos ou prejuízos decorrentes das 

infrações cometidas. 

18. DO DIREITO DE RECURSOS 

18.1. Os recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados por 

escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da data de lavratura de 

qualquer das atas à Comissão Permanente de Licitação para pronunciamento. 

18.1.1. Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser protocolizados 

perante a CODEMAR S.A. 

18.2. A Comissão Permanente de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão 

impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

18.3. Caso a Comissão Permanente de Licitação não reconsidere a sua decisão, esta, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, encaminhará o recurso, devidamente informado, ao Diretor Presidente, que proferirá 

a decisão no mesmo prazo. 
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 18.4. Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de licitante, ou contra o 

julgamento das Propostas de Preços, terão efeito suspensivo. 

18.5. A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do inciso I, do art. 109, da Lei 

Federal 8.666/93, será feita mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município, salvo 

para os casos de habilitação ou inabilitação dos licitantes e julgamento das propostas, se presentes os 

representantes de todos os licitantes no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que a 

comunicação será feita diretamente aos interessados e que constará em ata. 

19. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

19.1. A CODEMAR S.A. exercerá o acompanhamento dos serviços através da Diretoria Requisitante, 

sem reduzir, nem excluir a responsabilidade da contratada. 

19.2. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estrito entendimento entre a Contratada, 

sua equipe e a Diretoria Requisitante, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do 

cumprimento do contrato. 

19.3 O adjudicatário é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do serviço. 

19.4 Todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade 

da Contratada. 

19.5 Os serviços serão executados pelo regime de preço unitário irreajustável.  

19.6 O fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra, deverão ser completos, mesmo aqueles 

não explicitamente citados no Memorial Descritivo, mas que sejam necessários à execução dos serviços. 

19.7. Caso haja necessidade de execução de serviços que não constem no projeto, assim como alteração 

deste, os preços unitários dos mesmos deverão ser compostos mediante acordo entre a Contratada e a 

Diretoria Requisitante e devidamente formalizados através de celebração de Termo Aditivo de Serviços, 

observados os preços estabelecidos. 

19.8 Os funcionários envolvidos nos serviços deverão utilizar os equipamentos de segurança individual 

e coletiva, quando for necessário. 

19.9 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 
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 19.10 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à CODEMAR S.A. ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

20 DO FORO 

20.1. Fica designado o foro da Comarca do Município de Maricá como o competente para dirimir 

quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela 

decorrentes, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

21.1. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização da CODEMAR S.A, será 

nula de pleno direito e declarada sem efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e 

contratuais cabíveis. 

21.2. Quando autorizada pela CODEMAR S.A. a subcontratação, a contratada permanecerá 

solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em relação à CODEMAR S.A., como perante 

terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato. 

21.2.1. Com relação à subcontratação será observado o estabelecido na Lei n.º 8.666/93 e neste Edital. 

21.3. Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes destas normas, dos locais 

e de todas as condições gerais e peculiares no cumprimento do objeto desta licitação, não podendo 

invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta e do 

perfeito cumprimento do contrato. 

21.4. A adjudicatária assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à CODEMAR S.A. ou a 

terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do Contrato, isentando a 

CODEMAR S.A. de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

21.5. As alterações contratuais obedecerão à Lei Federal n.º 8.666/93, com as suas alterações 

posteriores. 

21.6. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por terceiros, alcançarão a todos as 

empresas proponentes, devendo ser publicados os presentes avisos na Imprensa Oficial do Município 

e/ou em jornal diário de grande circulação. 

21.7. A empresa vencedora deverá obrigatoriamente, de acordo com o art. 7º, da Lei n.º 8.666/93, 

cumprir o determinado no Termo de Referência e Memorial Descritivo, assim como, observar o 

comprometimento do desembolso previsto no Cronograma Físico-Financeiro com o realizado. 
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 22. ANEXOS 

22.8. São os seguintes os anexos deste Edital, que fazem parte integrante e complementar, os quais suas 

cópias serão custeadas pela empresa interessada.  

ANEXO I: 

A – Proposta de Orçamento 

B – Planilhas De Quantitativos Unitários 

C- Proposta Detalhe e Planilha De Quantitativos Unitários para preenchimento 

D - Modelo Da Proposta Detalhe – Encargos   

ANEXO II – Modelo de Declarações: 

A- Modelo de Carta de Credenciamento Para Micro sociedade Empresárias e Sociedades 

Empresárias de Pequeno Porte 

B- Modelo de Declaração para fins do disposto do inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93 

C- Modelo de Declaração para fins do disposto nos incisos I, II e III do Artigo 9º da Lei Federal 

n°8.666/93  

D- Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos 

E- Modelo de Declaração De Que Recebeu Todos os Documentos e Informações Necessários Para 

a Participar da Licitação 

 

ANEXO III: 

A- Termo de Referência e Cronograma de Desembolso Físico-Finaceiro 

 

  ANEXO IV: 

A- Minuta do Contrato 

 

Maricá, 22 de setembri de 2017. 

 

 

JOSÉ LUIZ DA SILVA FERNANDES 
Presidente da CPL 
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 ANEXO I 

 
Cabeçalho 

(logo da empresa) 
 
A (nome da empresa) se propõe a executar o seguinte objeto, conforme descriminado no Termo de 
Referência - Anexo, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às 
disposições da legislação competente. 
Empresa: ____________________________________________________________________. 
Endereço: _____________________________________________. Cidade: _______________. 
Estado: _____________. CEP: ____________. Email: __________________________________. 
CNPJ: _______________________________. 
 
Data da apresentação da Proposta: ___/___/______. 
Município: _______________________. 
 
1 – Objeto : 
 
1.1.  

 

item Descrição Unid Quantidade Valor Total 

01 Contratação de empresa técnica prestadora 

de serviço especializada em Tecnologia da 

Informação e Comunicação – TIC – para 

planejamento, desenvolvimento, 

implantação, administração, manutenção, 

suporte e operação continuada do ambiente 

tecnológico, para a CODEMAR S.A. 

 

1 1 R$ 
598.416,67 

 
 
1.2 – O(s) item(ns) acima contempla(m) todas as especificações constantes em sua descrição. 
1.3 - Os preços ofertados em relação à aquisição consideram todos os custos de frete, mão de obra, 
instalação, quaisquer taxas, impostos, e outros custos indiretos e acessórios ou encargos, que venham a 
incidir sobre o objeto desta proposta. 
2 - Execução: A aquisição será executada de acordo com as especificações do termo de referência e 
desta proposta comercial. 
3 - Validade da Proposta: O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua emissão, de acordo com art. 6º da lei nº 10520/2002. 
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 4 – Forma de Pagamento: Empenho 
5 – Valor total da Proposta: _____________________ (valor por extenso). 
 
 

CIDADE,        /      /2017. 
(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL) 

ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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 B- PLANILHA DE QUANTITATIVOS UNITÁRIOS  

 

I

t

e

m 

Uni. Quant Descrição 
Valor 

Unit 
Valor Total 

1 UST 2.500 Serviços de Redes: R$ 34,00 R$ 85.000,00 

2 UST 1.500 Serviços de Infraestrutura 

de TIC 

R$ 68,00 R$ 102.000,00 

3 UST 800 Serviços de Administração 

de Banco de Dados 

R$ 45,67 R$ 36.533,33 

4 UST 1.500 Serviços de Suporte 

Operacional  

R$ 29,67 R$ 44.500,00 

5 UST 1.100 Serviços de Suporte 

Técnico  

R$ 23,83 R$ 26.216,67 

6 UST 1.500 Serviços de Gerência de 

Projetos  

R$ 30,33 R$ 45.500,00 

7 Ponto 

de 

Funçã

o 

2.000 Serviços de 

Desenvolvimento e 

Disponibilização de 

Solução de Solução 

Tecnológica de Gestão de 

TIC 

R$ 129,33 R$ 258.666,67 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ – 

CODEMAR. S.A. 

 

Comissão Permanente de Licitação 

 C- PROPOSTA DETALHE 

TOMADA DE PREÇO N.º  02/2017 

A Realizar-se em  

Processo:  

A firma ao lado mencionada propõe Prestar Serviço ao Município de 

Maricá, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às 

condições estipuladas constantes do EDITAL n.º  _____/2017. 

 

CARIMBO DO CNPJ 

 

item Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total  

01 Contratação de empresa técnica prestadora 

de serviço especializada em Tecnologia da 

Informação e Comunicação – TIC – para 

planejamento, desenvolvimento, 

implantação, administração, manutenção, 

suporte e operação continuada do 

ambiente tecnológico, para a CODEMAR 

S.A. 

 

Serviços 1 R$ R$ 

OBS: Deve ser colocado dentro do envelope de Proposta de Preços uma via da Proposta impressa e um CD 

contendo arquivo do Word com a Proposta devidamente preenchida, em teor igual ao da impressa. SOB PENA 

DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

OBS: No dia marcado para a realização do certame deve a empresa participante trazer a proposta 

impressa e em CD-RW. 
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 OBS: As propostas devem, obrigatoriamente, estar acompanhadas da Planilha de Detalhamento de 

Custos Unitários, com a indicação da respectiva data-base (mês/ano) e encargos sociais, observada a 

formatação contida no modelo Anexo a Proposta Detalhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em, ____ de ______________ de 2017. 

 

Firma Proponente (Assinatura) 

 

Nº de Inscrição Municipal ou Estadual 
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS UNITÁRIOS PARA PRENCHIMENTO 

 

I

t

e

m 

Uni. Quant Descrição 
Valor 

Unit 
Valor Total 

1 UST 2.500 Serviços de Redes:   

2 UST 1.500 Serviços de Infraestrutura 

de TIC 

  

3 UST 800 Serviços de Administração 

de Banco de Dados 

  

4 UST 1.500 Serviços de Suporte 

Operacional  

  

5 UST 1.100 Serviços de Suporte 

Técnico  

  

6 UST 1.500 Serviços de Gerência de 

Projetos  

  

7 Ponto 

de 

Funçã

o 

2.000 Serviços de 

Desenvolvimento e 

Disponibilização de 

Solução de Solução 

Tecnológica de Gestão de 

TIC 
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D - MODELO DA PROPOSTA DETALHE – ENCARGOS  

Categoria 
Profissional 

Número de 
Profissionais 

Número 
de 

Horas(A) 

Taxa 
Homem/Hora 

(B) 

Serviços 
em R$ 
(A)x(B) 

(1) 

Encargos 
sociais 

_____% 
(2) 

Taxa 
Administrativa 

____% 
(até 08%) 

(3) 

Lucro 
____% 

(até 
15%) 

(4) 

Custo 
Total 

   R$ R$ R$ R$  R$  

   R$ R$ R$ R$  R$  

   R$ R$ R$ R$  R$  

   R$ R$  R$ R$  R$  

   R$ R$ R$ R$  R$  

   R$ R$ R$ R$  R$  

Total   R$ R$  R$ R$ R$   

 

Módulo de material vinculado à execução contratual 
Obs: incluir ferramentas, materiais utilizados e outros 

item Descrição do material Unidade de 
Medida 

Quantidade Custo unitário Custo total do 
material 

empregado 

1 (especificar)     

2      

3      

4      

5      

Total R$ 

 

Módulo de transporte do objeto vinculado à execução contratual 
Obs: Considerar deslocamento num raio de 50 Km no âmbito territorial municipal 

Item  Descrição do veículo Custo unitário por hora 
com motorista 

Número de horas 

1 (especificar)   

Total R$ 

 

Total Geral 

1-          . R$  

2-            . R$ 

3 -   

Tributos: Especificar (Exceto IRPJ e CSLL) R$ 

 R$ 

TOTAL R$ 
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 Detalhamento dos Encargos Sociais 

Quadro com Detalhamento dos Encargos Sociais e Trabalhistas 

Grupo “A”  

1 INSS  

2 SESI ou SESC  

3 SENAI ou SENAC  

4 INCRA  

5 Salário educação  

6 FGTS  

7 Seguro acidente de trabalho  

8 SEBRAE  

Grupo “B”                                                                                               %  

9 férias  

10 Auxílio doença  

11 Licença maternidade  

12 Licença paternidade  

13 Faltas legais  

14 Acidente de trabalho  

15 Aviso prévio  

16 13º salário  

Grupo “C”                                                                                               %  

17 Aviso prévio Indenizado  

18 Indenização adcional  

19 Indenização (rescisão sem justa causa)  

Grupo “D”                                                                                              %  

20 Incidências dos encargos do grupo “A” sobre os itens do Grupo “B”  

21 Total do Grupo D  

Valor dos Encargos Sociais (A + B + C)  
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ANEXO II: Modelos de Declarações 

A- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA MICROSOCIEDADE 

EMPRESÁRIAS E SOCIEDADE EMPRESÁRIAS DE PEQUENO PORTE 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ/ CPL 

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ. 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº    02/2017 

Prezados Senhores:  

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.....................(nome, qualificação e endereço), portador da 

carteira de identidade nº .........................., expedida pelo (a) ......................................... , inscrito no CIC sob 

o nº ................................................... , poderes para representar esta Sociedade Empresária 

...........................................( razão social e endereço da licitante ) CNPJ/MF nº ..................................., 

Inscrição Estadual nº ........................................ na licitação referida em epígrafe, podendo praticar todos 

os atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar 

esclarecimentos, formular propostas verbais, nos casos previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123/2006, receber notificações e manifestar-se quanto a sua desistência de interpor recursos e de 

participar do certame.  

Atenciosamente,  

                                        __________________________________ 
(Assinatura)  

(COM FIRMA RECONHECIDA) 
_______________________________  

(Nome e cargo do outorgante)  
Observação:  
A Carta de Credenciamento deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por 
um representante legal que tenha poderes para constituir mandatário.  
A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, 

deverão ser entregues pelo credenciado, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

juntamente com os envelopes de Documentação e Proposta Comercial da licitante. 
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B- MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 

27 DA LEI Nº 8.6666/93 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., 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 (assinalar com “x”, conforme o caso): 

 

(     ) não emprega menor de dezesseis anos. 

(     ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

 

Local, em _____ de ______________ de _____ 

 

____________________________________________ 

(representante legal) 

OBSERVAÇÕES: 

 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://dadosfme/dadosfmeLEISL8666cons.htm%23art27v
file://dadosfme/dadosfmeLEISL8666cons.htm%23art27v
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C- MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NOS INCISOS I, II e III DO 

ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

A ................................. (empresa licitante), inscrito no CNPJ n°..................., bem como seu 

representante legal, o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no ........................., DECLARAM não ser: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II – no caso de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo; 

III - no caso da empresa, isoladamente ou em consórcio, ser a autora do projeto, dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado; 

IV - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

Local, em _____ de ______________ de _____ 

 

____________________________________________ 

(representante legal) 

OBSERVAÇÕES: 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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D- MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

_______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ______________, sediada 

___________________________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos supervenientes, para sua habilitação no presente processo licitatório, assim 

como está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data 

 

 

_____________________________________________________ 

assinatura do representante legal 

 

Observações: 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

177 
 

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 

Processo nº:    9011/2017. 

Data do Início:   28.04.2017. 

Rubrica:              Folha:177 

  

 

E- MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

_______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ______________, sediada 

___________________________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que 

recebeu todos os documentos necessários para participar da licitação e de que tomou conhecimento de 

todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 

Local e data 

 

 

_____________________________________________________ 

assinatura do representante legal – COM FIRMA RECONHECIDA 

 

 

Observações: 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. INTRODUÇÃO  

O presente TERMO DE REFERÊNCIA apresenta informações detalhadas a respeito dos serviços que serão 

objeto de contratação. Ele tem como objetivo a busca de qualidade e excelência, relacionando também as 

condições mínimas exigíveis para a contratação de empresa técnica prestadora de serviço especializada em 

Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC – para planejamento, desenvolvimento, implantação, 

administração, manutenção, suporte e operação continuada do ambiente tecnológico, nas dependências 

da CODEMAR S.A. - Companhia de Desenvolvimento de Maricá S.A..  

 

2. JUSTIFICATIVA 

A CODEMAR S.A. visa, através da presente contratação, adquirir o serviço de empresa técnica especializada 

em fornecimento de mão de obra para prestar consultoria nas dependências da CODEMAR S.A., buscando 

atender aos projetos na área de Tecnologia e Informação e Comunicação – TIC, através do diagnóstico e de 

alternativas de soluções para propiciar a continuidade em boa ordem dos serviços de sustentação e 

administração de infraestrutura de TIC da CODEMAR S.A.. 

A contratação baseada no framework ITIL (Information Technology Infrastructure Library) tem como 

objetivo preparar a infraestrutura tecnológica necessária para o funcionamento adequado da CODEMAR 

S.A.. Em razão de sua flexibilidade, a adoção do ITIL traz grandes benefícios, uma vez que demonstra as 

melhores práticas que podem ser utilizadas. 

O objetivo geral é modernizar e otimizar os processos de trabalho para agilizar o tempo de ação, com 

relação às atividades operacionais e de gestão, visando aproveitar a infraestrutura de equipamentos e 

pessoal existentes, com a possibilidade de minimização de custos, e com isso aprimorar o desempenho da 

CODEMAR S.A. como instituição de excelência em projetos de desenvolvimento socioeconômico. 
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 Além disso, a presente contratação visa estabelecer exatamente quais demandas deverão ser atendidas, 

evitando que sejam desperdiçados recursos financeiros com alocações indevidas. 

 

3. OBJETO 

Considerando as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, a CODEMAR S.A. realizará a contratação 

de empresa técnica prestadora de serviço especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC 

– para planejamento, desenvolvimento, implantação, administração, manutenção, suporte e operação 

continuada do ambiente tecnológico, nas dependências da CODEMAR S.A..  

Esse serviço deverá ser realizado através da gestão, instalação, apoio e suporte a infraestrutura de TI, 

incluindo implantação e suporte nas áreas de infraestrutura de rede e segurança, sistemas operacionais de 

servidores e banco de dados, atendimento técnico aos usuários e controle de informação com utilização de 

Solução Tecnológica de Monitoramento e Gestão dos Serviços de Atendimento ao Usuário.  

O serviço também irá abranger a implantação e operação dos processos de Cumprimento de Requisições, 

Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Gerenciamento de Mudanças, 

Gerenciamento de Liberação e Implementação, Gerenciamento de Níveis de Serviço, Gerenciamento de 

Configurações e Ativo de Serviço e Gerenciamento do Catálogo de Serviços, segundo as melhores práticas 

preconizadas pela ITIL. 

 

4. DETALHAMENTO DO OBJETO 

Os serviços a serem prestados pelos profissionais alocados pela CONTRATADA deverão contemplar: 

4.1. SERVIÇOS DE REDE: 

4.1. A) CABEAMENTO ESTRUTURADO 

 A execução da infraestrutura e sistemas de cabeamento de rede lógica deverá ser feita por 

completo incluindo (Eletrodutos e Eletrocalhas), lançamento de cabos, conectorização por 

deslocamento do isolante (IDC), identificação e testes para assegurar que o cabeamento 

instalado suporte as tecnologias atuais e emergentes garantindo assim a preservação do 

investimento. Para garantir a qualidade dos serviços executados, a compatibilidade com os 

sistemas atuais e futuros e a interoperabilidade dos sistemas deverá ser observada e 

seguida as principais normas técnicas que abrangem o sistema de cabeamento 

estruturado, sendo estas detalhadas nesse termo de referência. 
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  A previsão é de implantação de aproximadamente 201 pontos de rede (LAN) no térreo e 

andar superior conforme tabela abaixo: 

4.1. B) TÉRREO: 

LOCAL 
QUANTIDADE 

MÍNIMA 

QUANTIDADE 

MÁXIMA 

Controle Segurança 8 12 

Embarque/Desembarque 3 6 

Sala VIP 3 5 

Sala de Espera 1 2 

Sala dos Funcionários 1 2 

Check in 6 9 

SAP-Externo 8 12 

SAP-Interno 2 4 

CPL 11 15 

Sala de Reunião 4 6 

Outras Salas (16) 50 128 

TOTAL DE PONTOS 97 201 

 

4.1. C) ANDAR SUPERIOR: 

LOCAL 
QUANTIDADE 

MÍNIMA 

QUANTIDADE 

MÁXIMA 

Presidência 8 12 

Sala Dir.Adm 21 28 

Sala de Reunião 10 13 

Recepção 2 4 

Sala Auditor 4 6 

Jurídico  5 7 

Copa 3 5 

Banheiro 1 1 
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 Sala Dir. Comercial 11 16 

Dir. Desenvolvimento 11 16 

Dir. Projetos 15 22 

SAP 11 16 

Gestão Aeroportuária 5 8 

Gestão Aeroporto 7 11 

TOTAL DE PONTOS 114 165 

 

Obs.: Deverá fornecer solução de banda larga mínima de 20 mb com redundância. 

Esse quadro refere-se a uma estimativa podendo ser alterado conforme demanda. 

 

4.1. D) SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE REDE: 

 Application Control 

O controle de aplicativos deverá permitir definir políticas para milhares de aplicações rodando em rede e 

endpoints. Os mais recentes aplicativos baseados na Web, tais como Facebook, Skype, Twitter e youtube 

deverão ser detectados e controlados em nível granular, independentemente de portas e protocolos 

utilizados. A classificação de aplicações e controle é essencial para gerenciar a os acessos na internet 

evitando sobrecarga na rede; 

 Data Loss Prevention 

Deverá identificar informações confidenciais e bloquear a transmissão para pontos fora do perímetro da 

rede. Deverá monitorar o tráfego de múltiplas aplicações, tais como webmail e mensagens instantâneas 

criptografadas e fornece auditoria para auxiliar no cumprimento de compliance. Deverá permitir escolher 

entre uma ampla gama de ações configuráveis para registrar e bloquear, bem como proibir ou colocar em 

quarentena os usuários não autorizados. 

 Web Filtering 

A solução de Web Filtering deverá permitir total controle do acesso de usuários para aplicativos baseados 

na Web, tais como mensagens instantâneas, aplicativos de compartilhamento de arquivos de mídia e 

streaming, bloqueando sites de phishing e ataques de rede mistos. Além disso o tráfego de botnet deverá 

ser bloqueado. 

 Wireless Controller 
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 Possuir um controlador de rede sem fio integrado, permitindo o gerenciamento centralizado dos pontos de 

acesso. Todo tráfego sem fio não autorizado deverá ser bloqueado, enquanto o tráfego permitido deverá 

estar sujeito a inspeção de segurança. Permitir controlar o acesso à rede, atualizar rapidamente políticas de 

segurança e identificar e suprimir os pontos de acesso desonestos. 

 Firewall 

Permitir identificar e bloquear as ameaças complexas. A proteção de firewall deverá integrar com outros 

recursos de segurança essenciais como rede privada virtual (VPN), antivírus, prevenção de intrusão, 

filtragem Web, antispam e traffic shaping para oferecer segurança em várias camadas. 

 Intrusion Prevention 

Deverá oferecer proteção contra ameaças atuais e emergentes a nível de rede. Além de detecção baseada 

em assinaturas, realizar a detecção baseada em anomalia pela qual o sistema alerta os usuários sobre 

tráfego que se encaixa em um determinado perfil de comportamento de ataque.  

 

 VPN 

A VPN (Virtual Private Network) deverá oferece comunicação segura entre múltiplas redes e hosts usando 

protocolos IPSec e SSL VPN.  

 Antispam 

A tecnologia de antispam deverá possuir características para detectar, marcar, colocar em quarentena e 

bloquear mensagens de spam e anexos maliciosos gerados por spam bots ou outros sistemas 

comprometidos.  

4.2. SERVIÇOS DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC: 

4.2. A) SERVIÇOS DE ACTIVE DIRECTORY: 

 Gerenciamento e implantação do AD DS do Windows Server 

 Implantação e configuração do DNS para dar suporte a uma infraestrutura do AD DS do Windows 

Server 

 Gerenciamento e implantação do AD FS do Windows Server 

Obs.: Deverá ser acondicionado em servidor com capacidade de processamento e memória suficiente para 

suportar pelo menos 200 computadores conectados em rede. 

4.2. B) SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO CENTRALIZADO DE ARQUIVOS (FILE SERVER): 

 Deverá possuir hierarquia, tratando os arquivos em forma de árvore.  
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  Possuir a estrutura interna dos arquivos. 

 Permitir operações e transferências complexas. 

 Possuir gerenciamento de atributos  

 Possuir proteção de arquivos 

O hardware utilizado deverá conter no mínimo 2 TB de espaço disponível e com tecnologia RAID 1+0 

implementada. 

4.2. C) PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: 

Backup: 

 Possibilitar armazenamento integrado e escalável de backup para discos, fitas e nuvem 

 Recuperação e proteção de dados do nó de extremidade 

 Proteção e recuperação de servidores físicos e virtuais 

 Suporte para serviços de backup em nuvem privada e pública 

 Arquivamento de arquivos 

 Disponibilidade contínua, recuperação instantânea e replicação de WAN otimizada 

 Integração de capturas instantâneas da matriz de armazenamento empresarial e Restauração do 

Zero (BMR, na sigla em inglês) instantânea a partir do console do UDP 

 Evitar perda de dados 

 Reduzir o tempo de inatividade  

Nobreak: 

 Back-up de energia: deverá funcionar como uma reserva de energia, proporcionando um tempo de 

autonomia para que as tarefas sejam concluídas ou que ações sejam tomadas em caso de interrupção ou 

queda no fornecimento de energia elétrica. 

 Proteção de energia: deverá “limpar” a energia fornecida pelas concessionárias, para que a 

eletricidade que alimenta os equipamentos seja de qualidade, evitando perda de dados e danos. 

4.3. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS: 

4.3. A) PRINCIPAIS ATIVIDADES DE APOIO E SUPORTE A BANCO DE DADOS 

 Elaboração das atividades de instalação, projeto, criação, suporte, tunning, segurança, manutenção a 

bancos de dados e todos os objetos que os compõe; 

 Criação e manutenção de padrões e políticas para bancos de dados; 
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  Gerenciamento da disponibilidade e performance de banco de dados, dimensionamento, resiliência, 

capacidade de volume, etc; 

 Definição de triggers para a geração de eventos de alerta sobre aspectos relacionados à performance 

ou integridade do banco; 

 Execução de procedimentos com o objetivo de obter a melhor performance do banco de dados, como 

tunning, indexação, etc; 

 Apoio e suporte ao Monitoramento do uso, volume de transações, tempo de resposta, nível de 

concorrência, etc; 

 Geração de relatórios relacionados à performance e integridade do banco de dados; 

 Identificação, notificação e gerenciamento de eventos relacionados à segurança e auditoria do banco 

de dados; 

 Participação na elaboração e implementação nas estratégias de backup, archive e storage do banco de 

dados; 

 Participação na elaboração e implementação de alertas e gerenciamento de eventos do banco de 

dados; 

 Fornecimento de terceiro nível de suporte a todos os incidentes relacionados ao banco de dados; 

 Planejar, implantar e verificar o backup e recovery de todos os bancos de dados implantados, bem 

como analisar scripts desta natureza para melhor eficiência desta tarefa com respeito à dinâmica e regime 

de utilização de seus sistemas; 

 Criar, instalar, ligar e desligar instâncias dos Bancos de Dados; 

 Configurar e manter parâmetros de segurança de acesso e comunicação de dados entre aplicações ou 

sítios de armazenamento; 

 Planejar, simular e posicionar-se como ponto central para coordenação de operações técnicas em casos 

de incidentes com seus Bancos de Dados; 

 Planejar e implantar o esquema de privilégios de usuários em seus BD's; 

 Apoiar o desenvolvimento e a organização do esquema de segurança respondendo a questões relativas 

à organização dos objetos dos Bancos de Dados e da aplicação dos recursos disponíveis em seus BD's com 

respeito da salvaguarda de seus dados; 
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  Ser referência central para solução ou encaminhamento destas, em casos de problemas de acesso das 

aplicações, eficiência de armazenamento e recuperação de dados pelo BD em ambiente centralizado ou 

distribuído; 

 Responder a questões da equipe de desenvolvimento de aplicações orientando a respeito das melhores 

práticas para acesso ao Banco de Dados e delineando com eles o melhor perfil de interação possível 

(recursos de programação x recursos de acesso ao BD), com respeito a novas aplicações, usuários finais ou 

na manutenção de objetos que já estejam em produção; 

 Manter o BD, Sistema Operacional e objetos do Banco de Dados disponíveis dentro do regime de 

trabalho necessário a operação da CODEMAR S.A. e de seus usuários. 

4.4 SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL: 

4.4. A) PRINCIPAIS ATIVIDADES DE SUPORTE OPERACIONAIS DE SERVIDORES 

 Manter os serviços de todos os servidores da CODEMAR S.A. em pleno funcionamento;  

 Realizar o suporte a todos os servidores, mantendo o funcionamento de todos os serviços;  

 Efetuar a manutenção e otimização dos sistemas operacionais de servidores utilizados pela CODEMAR 

S.A. , visando obter segurança, disponibilidade dos serviços e estabilidade do ambiente;  

 Gerenciamento do licenciamento dos sistemas operacionais, utilitários e aplicativos que são 

executados sobre os servidores.  

 Fornecimento do terceiro nível de suporte para os incidentes relacionados à servidores ou sistemas 

operacionais, incluindo diagnóstico e restauração. 

 Fornecimento de subsídios e informações para a seleção, dimensionamento e utilização de servidores e 

utilitários com vistas ao atendimento às necessidades do negócio. 

 Controle e manutenção de controle de acesso e permissões ao ambiente de servidores, além de 

assegurar a aplicação das medidas de segurança física e de sistemas. 

 Execução de procedimentos necessários à manutenção do ambiente de produção, incluindo, 

monitoramento de serviços e logs de serviços e análise de desempenho. 

 Operacionalizar a política de segurança dos servidores; 

 Manter a documentação de inventário de servidores, topologia de rede e mapas de comunicação 

atualizados.  
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  Instalação e atualização de servidores, sistemas operacionais, pacotes, drivers, firmware, e quaisquer 

outros componentes necessários a correta operação dos servidores, storage e serviços hospedados nos 

servidores da CODEMAR S.A.  

 Instalação, configuração e manutenção dos ambientes de sistemas de informação, aplicações e serviços 

em suas respectivas tecnologias. 

 Apoio ao gerenciamento de capacidade e disponibilidade dos servidores, sistemas de informação, 

aplicativos e serviços. Elaboração de diagnósticos apontando as causas e as ações necessárias à resolução 

dos problemas de desempenho que envolva a infraestrutura de TI. 

 Implementação e manutenção de clusters para obtenção de ambientes de alta disponibilidade.  

 Projeto, construção e gerenciamento das soluções de infraestrutura de TI tolerantes à falha e de missão 

crítica. Utilização de recursos como consolidação e virtualização de servidores e serviços com o intuito de 

aumentar o desempenho e a disponibilidade dos serviços de TI.  

4.5. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO: 

4.5. A) PRINCIPAIS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TÉCNICO 

O setor de Atendimento Técnico deverá ser responsável pela padronização da aplicação dos postos de 

atendimento e qualificação dos profissionais do setor. Terá também responsabilidade em fornecer suporte 

telefônico e técnico aos usuários da CODEMAR S.A.. 

 Preparar e controlar as rotinas de processamento batch; 

 Elaborar e implementar scripts; 

 Documentar e automatizar as rotinas e processos operacionais; 

 Controlar e dimensionar a utilização de mídias (discos, fitas e etc.); 

 Elaborar e controlar as rotinas de salvamento, recuperação, limpeza e reorganização dos arquivos dos 

sistemas implantados na produção;  

 Documentar e divulgar novos programas, serviços e rotinas implantadas em produção; 

 Manter os contatos necessários com as áreas de sistemas e suporte operacional visando à captação de 

dados e informações para os planejamentos de cronogramas e serviços que venha ser inseridos nas 

atividades; 

 Conferir os resultados dos serviços executados em produção e controlar a impressão e pós-impressão 

dos relatórios de acordo com programação dos serviços; 

4.5. B) SERVIÇOS DE SERVICE DESK: 
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 Principais funções da interface: 

 Abertura de chamados de suporte por área de competência; 

 Vínculo do chamado com a etiqueta de patrimônio do equipamento; 

 Busca rápida de informações referentes ao equipamento (configuração, execução, histórico de 

chamados, garantias, etc.) no momento da abertura do chamado; 

 Envio automático de e-mail para as áreas de competência; 

 Acompanhamento do andamento do processo de atendimento das ocorrências; 

 Encerramento das ocorrências; 

 Controle de horas válidas; 

 Definições de níveis de prioridades para os setores da empresa; 

 Gerenciamento de tempo de resposta baseado nas definições de prioridades dos setores; 

 Gerenciamento de tempo de solução baseado nas definições de categorias de problemas; 

 Controle de dependências para o andamento do chamado; 

 Base de conhecimento; 

 Consultas personalizadas; 

 Relatórios gerenciais; 

 Controle de SLAs (Acordo de Nível de Serviço);  

4.6 SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE PROJETOS:  

 Gerenciamento das atividades pertinentes ao projeto, com a elaboração de artefatos documentais. 

4.6 A)  Elaborar Plano Geral de Gerenciamento dos Projetos, compreendendo: 

a) Plano de Trabalho detalhando todas as atividades e suas respectivas fases e Milestones a serem 

desenvolvidas, a partir de uma Estrutura Analítica de Projetos (WBS); 

b) Plano de Acompanhamento e Controle, incluindo uma agenda de reuniões de acompanhamento 

dos serviços sob contrato com a equipe envolvida no projeto; 

c) Relatórios de progresso e apresentação em reuniões periódicas com Comitê Executivo e 

Operacional do Projeto; 

d) Plano de Comunicação, Plano de Gerenciamento de Problemas, Plano de Gerenciamento de Riscos, 

Plano de Gerenciamento de Configuração, Plano de Gerenciamento de Escopo, Plano de Gerenciamento de 
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 Tempo, Plano de Gerenciamento de Custos, Plano de Gerenciamento de Qualidade, Plano de 

Gerenciamento de Recursos Humanos. 

4.7. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE TIC (PONTO 

DE FUNÇÃO) 

4.8. SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) 

 Possibilitar a criação de um dashboard com as informações mais relevantes com indicadores, metas e 

desempenho. 

 Possibilitar analisar detalhadamente indicadores e encontrar os insights. 

 Possibilitar cruzar informações. 

 Possibilitar compactar as informações em até 10% de seu tamanho original, eliminando o tempo de 

busca no banco de dados. 

 Possibilitar criar tipos e perfis de usuário diferentes possibilitando envolver todos os departamentos. 

4.9 DAS CARACTERÍSTICAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TI A SEREM IMPLANTADAS 

 Cumprimento de Requisição; 

 Gerenciamento de Incidentes; 

 Gerenciamento de Problemas; 

 Gerenciamento de Mudanças; 

 Gerenciamento de Liberação e Implementação; 

 Gerenciamento do Conhecimento; 

 Gerenciamento de Níveis de Serviço; 

 Gerenciamento de Configurações e Ativo de Serviço; 

 Gerenciamento do Catálogo de Serviços; 

 Contemplar, de forma integrada e nativa, através do CMDB, todas as disciplinas constantes deste termo 

de referência; 

 

5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados na CODEMAR S.A. obedecendo aos critérios técnicos determinados pela 

CODEMAR S.A.. A CONTRATADA deverá manter nas instalações da CODEMAR S.A., preposto tecnicamente 

qualificado, com atribuição para receber e dar andamento à execução dos serviços, promover 
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 constantemente a verificação da conformidade dos serviços entregues, supervisionar e controlar os 

recursos humanos empregados na prestação dos serviços, respondendo perante a CODEMAR S.A. por 

todos os atos e fatos gerados ou provocados por seus empregados ou prepostos. 

5.1  HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá escalonar a disponibilidade dos recursos para a execução dos serviços de apoio e 

suporte às áreas de infraestrutura de rede e segurança, sistemas operacionais de servidores e banco de 

dados, atendimento técnico aos usuários e controle de produção, em comum acordo com a CODEMAR S.A., 

para atender ao período em dias úteis das 09:00 hs às 18:00 hs. 

5.2 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação de serviços ocorrerá nas dependências da CODEMAR S.A.  

Atualmente estabelecida no Aeródromo de Maricá - Rua Jovino Duarte de Oliveira, 481, Araçatiba, Maricá, 

RJ. 

 

6 PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6. A) O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser objeto de sucessivas 

prorrogações, após avaliação da qualidade dos serviços prestados e dos preços praticados no mercado, até 

que seja alcançado o prazo máximo em admitido em lei (art. 57, inciso II da Lei 8.666/93). 

6. B) O prazo para o pleno funcionamento e adequação necessária da solução de gestão dos serviços de TIC 

da CODEMAR S.A. será de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e deverá ser implementada, 

prioritariamente, com as configurações necessárias para analisar, documentar e relatar todas as metas 

previstas neste termo de referência. 

Todas as metas e demais métricas serão computadas diretamente na solução tecnológica implantada.  

Caso o prazo de implementação acima não seja cumprido a CODEMAR S.A. disponibilizará um prazo de até 

10 dias para readequação do serviço. Passado desse prazo de readequação se a implantação da solução de 

gestão dos serviços de TIC não estiver sido implantada conforme devido a CODEMAR S.A. poderá promover 

a rescisão unilateral do contrato. 

 

7 VISTORIA 
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 7. A) As empresas interessadas na consecução dos serviços constantes no objeto deste termo de referência 

deverão fazer visita técnica nas dependências da CODEMAR S.A., a fim de vistoriar e tomar conhecimento 

das instalações e recursos do ambiente de tecnologia. 

7. B) As empresas deverão apresentar Declaração da Vistoria. 

7. C) A visita técnica deverá ser realizada anteriormente a apresentação da proposta, em horário comercial, 

nas dependências da CODEMAR S.A., com autorização prévia da mesma.  

7. D) As vistorias serão realizadas de acordo com os seguintes termos e condições: 

 Ao final da vistoria será emitido Termo de Vistoria por um representante da CODEMAR S.A., 

devidamente assinado pelo representante legal da empresa interessada, comprovando que recebeu 

informações suficientes para elaboração de sua proposta de preços de forma clara, precisa e inequívoca, 

estando ciente de que não poderá alegar desconhecimento das condições de prestação de serviços. 

 A CODEMAR S.A. não arcará com nenhum custo direto ou indireto referente à vistoria técnica. 

 Uma cópia da Declaração de Vistoria deverá ser apresentada juntamente com a Proposta de 

Preços.  

 

8 ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

8. A) A comissão de fiscalização do contrato, a qual será realizada designada pela CODEMAR S.A., se darão 

mediante o acompanhamento de indicadores de desempenho, disponibilidade e qualidade, que comporão 

o acordo de níveis de serviços entre a CODEMAR S.A. e a CONTRATADA, e deve estar disponível 

diariamente para consulta de ambas as partes. 

8. B) Serão adotados como período de estabilização os primeiros 90 (noventa) dias de operação dos 

serviços, período no qual, os indicadores poderão ser flexibilizados e ajustados, desde que em comum 

acordo entre as partes. Após este período será assinado o Acordo de Níveis de Serviços (SLA) definitivo. 

8. C) Deverá ser enviado em formato de relatório mensalmente o acordo de níveis de serviço estipulados 

neste termo de referência após o período de 30 dias de serviço, tendo a CODEMAR S.A. até 5 dias úteis 

para enviar a aprovação prévia para liberação de faturamento e emissão de Nota Fiscal. 

8. D) Em caso de descumprimento de qualquer indicador do acordo de nível de serviço, o relatório mensal 

de acordo de níveis de serviço não será aprovado para liberação de faturamento e emissão de Nota Fiscal e 

poderá a CODEMAR S.A. promover a rescisão unilateral do contrato, salvo justificativa aceita pela 

CODEMAR S.A.  
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8.1 NÍVEIS DE SERVIÇO 

8.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO AO DATACENTER E PARQUE TECNOLOGICO 

8.1. 1 A) INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DA REDE. 

 

DRE 

Nº01 DISPONIBILIDADE DA REDE 

ITEM DESCRIÇÃO  

Finalidade Indicador do nível de disponibilidade da rede. 

Meta a cumprir Indicador deve ser superior a 95%. 

Forma de acompanhamento A CONTRATADA deverá gerar relatório, conforme item 

8 deste termo de referência, a ser anexado às OS 

referentes aos serviços de administração de redes 

prestados no período, contendo os incidentes 

ocorridos, os períodos de indisponibilidade da rede e 

as causas dos incidentes, para avaliação pela 

Consultoria de Informática e cálculo do indicador. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo IDRE = (1 - ΣTIS ) x 100 

                 TTP 

Onde: 

IDRE: Índice de disponibilidade de serviço 

ΣTIS: Somatório dos tempos de indisponibilidade do 

serviço 

TTP: Tempo total do período considerado 

Início de Vigência Serão adotados como período de estabilização os 

primeiros 90 (noventa) dias de operação dos serviços, 

período no qual os indicadores poderão ser 

flexibilizados e ajustados, desde que em comum 
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 acordo entre as partes. Após este período será 

assinado o Acordo de Níveis de Serviços (SLA) 

definitivo. 

Observações O tempo total do período e o somatório dos tempos 

de indisponibilidade do serviço serão calculados em 

minutos e compreenderão o período completo de 

apuração. 

Os períodos de indisponibilidade decorrente de fatos 

fora da governabilidade da CONTRATADA, como 

paradas programadas no serviço, serão 

desconsiderados. 

 

 

8. 1. 1 B) INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIDORES. 

DAS 

Nº02 DISPONIBILIDADE DOS SERVIDORES  

ITEM DESCRIÇÃO  

Finalidade Indicador do nível de disponibilidade dos Servidores 

Meta a cumprir Indicador deve ser superior a 97. 

Forma de acompanhamento A CONTRATADA deverá gerar relatório, conforme item 

8 deste termo de referência,  a ser anexado às OS 

referentes aos serviços de administração dos 

Servidores prestados no período, contendo os 

incidentes ocorridos, os períodos de indisponibilidade 

e as causas dos incidentes, para avaliação pela 

Consultoria de Informática e cálculo do indicador. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo IDSA = (1 - ΣTIS ) x 100 

                TTP 
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 Onde: 

IDSA: Índice de disponibilidade de serviço 

ΣTIS: Somatório dos tempos de indisponibilidade do 

serviço 

TTP: Tempo total do período considerado 

Início de Vigência Serão adotados como período de estabilização os 

primeiros 90 (noventa) dias de operação dos serviços, 

período no qual os indicadores poderão ser 

flexibilizados e ajustados, desde que em comum 

acordo entre as partes. Após este período será 

assinado o Acordo de Níveis de Serviços (SLA) 

definitivo. 

Observações O tempo total do período e o somatório dos tempos 

de indisponibilidade do serviço serão calculados em 

minutos e compreenderão o período completo de 

apuração. 

Os períodos de indisponibilidade decorrente de fatos 

fora da governabilidade da CONTRATADA, como 

paradas programadas no serviço, serão 

desconsiderados. 

 

8.1.1 C) INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE INTERNET/WEB. 

DIW 

Nº03 DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE INTERNET 

ITEM DESCRIÇÃO  

Finalidade Indicador do nível de disponibilidade dos serviços de 

acesso à Internet de entrada e saída 

Meta a cumprir Indicador deve ser superior a 97%. 

Forma de acompanhamento A CONTRATADA deverá gerar relatório a ser anexado 
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 às OS referentes aos serviços de acesso à Internet de 

entrada e saída, contendo os incidentes ocorridos, os 

períodos de indisponibilidade e as causas dos 

incidentes, para avaliação pela Consultoria de 

Informática e cálculo do indicador. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo IDIW = (1 - ΣTIS ) x 100 

                TTP 

Onde: 

IDIW: Índice de disponibilidade de serviço 

ΣTIS: Somatório dos tempos de indisponibilidade do 

serviço 

TTP: Tempo total do período considerado 

Início de Vigência Serão adotados como período de estabilização os 

primeiros 90 (noventa) dias de operação dos serviços, 

período no qual os indicadores poderão ser 

flexibilizados e ajustados, desde que em comum 

acordo entre as partes. Após este período será 

assinado o Acordo de Níveis de Serviços (SLA) 

definitivo. 

Observações O tempo total do período e o somatório dos tempos 

de indisponibilidade do serviço serão calculados em 

minutos e compreenderão o período completo de 

apuração. 

Os períodos de indisponibilidade decorrente de fatos 

fora da governabilidade da CONTRATADA, como 

paradas programadas no serviço, serão 

desconsiderados. 
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 8.1.1 D) INDICADOR DE SOLUÇÃO DE INCIDENTES NO PRAZO. 

SIP 

Nº04 SOLUÇÃO DE INCIDENTES ABERTOS PELO SERVICE DESK NO PRAZO 

ITEM DESCRIÇÃO  

Finalidade Indicador de desempenho e disponibilidade sobre o 

atendimento à incidentes abertos pelo Service Desk 

para atendimento ao usuário do parque tecnológico 

no prazo estabelecido. 

Meta a cumprir Indicador deve ser superior a 95%. 

Tempo de resolução de incidentes classificados como 

Prioridade Crítica em até 2 (duas) horas; 

Tempo de resolução de incidentes classificados como 

prioridade Alta em até 4(quatro) horas; 

Tempo de resolução de incidentes classificados como 

prioridade Média em até 8(oito) horas; 

Tempo de resolução de incidentes classificados como 

prioridade Baixa em até 12(doze) horas. 

Forma de acompanhamento Relação dos incidentes abertos e atendidos, contendo 

o identificador do incidente pelo Service Desk, sua 

classificação, data abertura, data da conclusão, tempo 

do atendimento e a OS vinculada. 

O relatório será gerado pelo Service Desk e entregue à 

Consultoria de Informática para avaliação do indicador 

e aplicação das faixas de ajuste previstas. 

 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo ISIP = (1 - ΣIFP ) x 100 

                IAS 

Onde: 
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 ISIP: Índice de solução de incidentes 

ΣIFP: Somatório dos incidentes não atendidos no 

prazo no período 

IAS: Total de chamados de terceiro nível abertos pelo 

Service Desk, referentes à incidentes, no período. 

Início de Vigência Serão adotados como período de estabilização os 

primeiros 90 (noventa) dias de operação dos serviços, 

período no qual os indicadores poderão ser 

flexibilizados e ajustados, desde que em comum 

acordo entre as partes. Após este período será 

assinado o Acordo de Níveis de Serviços (SLA) 

definitivo. 

 

8.1.1 E) INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS BANCOS DE DADOS 

DBD 

Nº05 Disponibilidade dos bancos de dados 

ITEM DESCRIÇÃO  

Finalidade Indicador do nível de disponibilidade dos bancos de 

dados 

Meta a cumprir Indicador deve ser superior a 97. 

Forma de acompanhamento A CONTRATADA deverá gerar relatório, conforme item 

8 deste termo de referência, a ser anexado à OS 

referentes aos serviços de administração de bancos de 

dados prestados no período, contendo os incidentes 

ocorridos, os períodos de indisponibilidade dos bancos 

de dados e as causas dos incidentes, para avaliação 

pela Consultoria de Informática e cálculo do indicador 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo IDBD = (1 - ΣTIS ) x 100 
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                    TTP 

Onde: 

IDBD: Índice de disponibilidade de serviço 

ΣTIS: Somatório dos tempos de indisponibilidade do 

serviço 

TTP: Tempo total do período considerado 

Início de Vigência Serão adotados como período de estabilização os 

primeiros 90 (noventa) dias de operação dos serviços, 

período no qual os indicadores poderão ser 

flexibilizados e ajustados, desde que em comum 

acordo entre as partes. Após este período será 

assinado o Acordo de Níveis de Serviços (SLA) 

definitivo. 

Observações O índice será calculado sobre o acesso aos bancos de 

dados no ambiente de produção. 

 

 

9. DA FORMA REGULAR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA COMPROVAÇÃO 

9.A) Todos os serviços descritos serão executados mediante instrumento formal específico, preenchido a 

partir das demandas da CODEMAR S.A., denominado “Ordem de Serviço – OS”.  

9.B) Para elaboração da O.S, a Coordenadoria de Informática realizará reuniões técnicas periódicas com a 

contratada, com antecedência mínima de 3 dias úteis, para: a) identificação do serviço a ser executado; b) 

estabelecimento do cronograma de execução dos serviços.  

9.C) Para fins de comprovação e atesto da execução dos serviços solicitados através da O.S, será avaliada à 

obediência ao cronograma e às especificações definidas pela CODEMAR S.A.. 

 

10. DA METOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  

10. A) A presente metodologia tem por objetivo o estabelecimento das fases, etapas e atividades do ciclo 

de vida de um projeto ou serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas, orientando os técnicos 

na execução destas tarefas.  
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 10. B) A definição de um ciclo de vida para o projeto ou serviço de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas visa possibilitar a previsão e a medição de resultados, auxiliando no controle de qualidade dos 

projetos e serviços.  

10. C) O ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de sistemas na CODEMAR S.A. é composto das 

seguintes fases, visto que as fases de anteprojeto e planejamento já estarão prontas para continuidade dos 

projetos:  

 Fase de Construção; 

 Fase de Homologação;  

 Fase de implantação.  

10. D)Para todos os projetos ou serviços é obrigatória a documentação das atividades executadas.  

10. E)Toda documentação técnica, negocial e projeto do Projeto/Serviço, produzida durante o processo de 

desenvolvimento ou manutenção, deverá ser mantida pela CODEMAR S.A. em repositório pré-estabelecido.  

10. F)Os documentos técnicos produzidos durante o projeto ou serviço, aqueles identificados como 

documento técnico do sistema são mantidos durante todo o ciclo de vida do sistema. Esses documentos 

registram a inteligência do sistema e serão utilizados e atualizados em todas as manutenções e evoluções 

futuras.  

10. G) Para a construção do Modelo de Dados são utilizadas ferramentas indicadas pela CODEMAR S.A., a 

fim de possibilitar a integração dos modelos e a visão sistêmica dos negócios.  

10. H) A partir dos casos de uso e do escopo devidamente aprovados pelo Gestor da Informação na Fase de 

Planejamento, sempre que surgir novo requisito, ocorrer alteração em requisito já existente ou qualquer 

outro tipo de alteração que reflita no escopo do projeto, proceder-se-á ao registro da alteração do escopo. 

10. I) A integridade dos documentos técnicos de sistema com os casos de uso é sempre mantida.  

10. J) Ao longo do projeto ou serviço, sempre que necessário, a equipe de desenvolvimento procurará a 

equipe de infraestrutura da CODEMAR S.A. para obter subsídios sobre qual é a melhor solução quanto à 

segurança. 

10. K) Ao longo do projeto ou serviço, sempre que for necessário atualizar o Modelo de Dados, o mesmo 

deverá ser validado junto à equipe de infraestrutura da CODEMAR S.A..  

10. L) Deve-se promover a prática do paralelismo de etapas ou atividades. 
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 10. M) Ao longo do projeto ou serviço compete(m) ao(s) representante(s) da CODEMAR S.A., ou a quem ele 

delegar, acompanhar e revisar os resultados e as realizações do projeto, comparando o realizado com o 

previsto nos planos, acordos e estimativas documentadas.  

10. N) Nesse acompanhamento, todos os planos do projeto são atualizados e os compromissos assumidos 

revisados, sempre que necessário, independentemente de fase, etapa ou atividade.  

10. O) O objetivo é possibilitar que ações efetivas sejam tomadas para evitar que o projeto desvie 

significativamente dos planos ou que os planos se tornem obsoletos 

10. P) A migração de bases de dados é parte integrante do processo de desenvolvimento de sistemas, 

sendo que, a partir da complexidade e do porte de um projeto, é aplicado o paralelismo de fases, etapas e 

atividades para o processo de conversão.  

10. Q) Ao final de cada fase ocorrem validações e aprovações para todos os artefatos produzidos e 

entregues.  

 

11. TABELA DESCRITIVA 

11.A. PLANILHA DE QUANTITATIVOS UNITÁRIOS  

 

Item Unidade Quantidade Descrição 

1 UST 2.500 Serviços de Redes: 

2 UST 1.500 Serviços de Infraestrutura de TIC 

3 UST 800 Serviços de Administração de Banco de Dados 

4 UST 1.500 Serviços de Suporte Operacional  

5 UST 1.100 Serviços de Suporte Técnico  

6 UST 1.500 Serviços de Gerência de Projetos  

7 Ponto 

de 

Função 

2.000 Serviços de Desenvolvimento e Disponibilização 

de Solução de Solução Tecnológica de Gestão 

de TIC 
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11.B. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Área Descrição da atividade Estimativa em 
 

  USTs 
 

   
 

Serviços de redes UST1 CABEAMENTO ESTRUTURADO (térreo -201 pontos) 603 (03 por classe 
 

  de objeto) 
 

Serviços de redes UST1 CABEAMENTO ESTRUTURADO (Andar sup. -165 
495 (03 por classe 

 

 pontos)  

 

de objeto) 
 

  
 

   
 

Serviços de redes UST1 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE REDE - Application 
200 

 

 
Control  

  
 

   
 

Serviços de redes UST1 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE REDE - Data Loss  
 

 Prevention 
150  

  
 

   
 

Serviços de redes UST1 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE REDE - Web Filtering 
232 

 

  
 

   
 

Serviços de redes UST1 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE REDE - Wireless  
 

 Controller 200 
 

   
 

Serviços de redes UST1 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE REDE - Firewall  
 

  200 
 

   
 

Serviços de redes UST1 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE REDE - Intrusion  
 

 Prevention 150 
 

   
 

Serviços de redes UST1 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE REDE - VPN  
 

  150 
 

   
 

Serviços de redes UST1 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE REDE - Antispam  
 

  120 
 

   
 

 TOTAL ESTIMADO UST1  
 

  2.500 
 

   
 

Serviços de SERVIÇOS DE ACTIVE DIRECTORY:  
 

infraestrutura de TIC  600 
 

(UST2)   
 

   
 

Serviços de SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO CENTRALIZADO DE 600 
 

infraestrutura de TIC ARQUIVOS (FILE SERVER): 
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 (UST2)   
 

   
 

Serviços de PROTEÇÃO CONTRA SURTOS  
 

infraestrutura de TIC  300 
 

(UST2)   
 

   
 

 TOTAL ESTIMADO UST2 1.500 
 

   
 

 

Serviços de Gerenciamento  
 

Administração de Banco  500 
 

de Dados (UST3)   
 

Serviços de Manutenção  
 

Administração de Banco  300 
 

de Dados (UST3)   
 

   
 

 TOTAL ESTIMADO UST3  
 

  800 
 

   
 

Serviços  de  suporte Gerenciamento  
 

operacional (UST4)  400 
 

   
 

Serviços de suporte Implantação  
 

operacional (UST4)  700  

  
 

   
 

Serviços de suporte Manutenção  
 

operacional (UST4)  400 
 

   
 

 TOTAL ESTIMADO UST4  
 

  1.500 
 

   
 

Serviços de suporte Suporte  
 

técnico (UST5)  400 
 

   
 

Serviços de suporte Serviços de service desk  
 

técnico (UST5)  700 
 

   
 

 TOTAL ESTIMADO UST5  
 

  1.100 
 

   
 

Serviços de Gerência Elaborar Plano Geral de Gerenciamento dos Projetos  
 

de Projetos (UST6)  500 
 

   
 

Serviços de Gerência Gerenciamento dos projetos em andamento  
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 de Projetos (UST6)  1.000 
 

   
 

 TOTAL ESTIMADO UST6  
 

  1.500 
 

   
 

Serviços de Solução para gestão de serviços de business intelligence  
 

desenvolvimento e  
1.200 

 

disponibilização de  
 

solução tecnológica de   
 

tic - Ponto de Função   
 

Serviços de Desenvolvimento de soluções operacionais 800 
 

desenvolvimento e   
 

disponibilização de   
 

solução tecnológica de   
 

TIC - Ponto de Função   
TOTAL ESTIMADO PF  

2.000  
 

 

12. CRITÉRIOS PARA FATURAMENTO 

12.1. Descrição 

12.1.A) O pagamento da CONTRATADA é feito de forma mensal. 

12.1.B) O pagamento está sujeito às condições abaixo: 

 O prazo para o pleno funcionamento e adequação necessária da solução de gestão dos serviços de 

TIC da CODEMAR S.A. será de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e deverá ser 

implementada, prioritariamente, com as configurações necessárias para analisar, documentar e 

relatar todas as metas previstas neste termo de referência. Todas as metas e demais métricas serão 

computadas diretamente na solução tecnológica implantada. Caso o prazo de implementação 

acima não seja cumprido a CODEMAR S.A. disponibilizará um prazo de até 10 dias para 

readequação do serviço. Passado desse prazo de readequação se a implantação da solução de 

gestão dos serviços de TIC não estiver sido implantada conforme devido a CODEMAR S.A. poderá 

promover a rescisão unilateral do contrato. 

 Deverá ser enviado em formato de relatório mensalmente o acordo de níveis de serviço estipulados 

neste termo de referência após o período de 30 dias de serviço, tendo a CODEMAR S.A. até 5 dias 

úteis para enviar a aprovação prévia para liberação de faturamento e emissão de Nota Fiscal. 
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  Em caso de descumprimento de qualquer indicador do acordo de nível de serviço, o relatório 

mensal de acordo de níveis de serviço não será aprovado para liberação de faturamento e emissão 

de Nota Fiscal e poderá a CODEMAR S.A. promover a rescisão unilateral do contrato, salvo 

justificativa aceita pela CODEMAR S.A.  

12.1.C) O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia após o recebimento definitivo do objeto pela 

comissão de fiscalização, e somente ocorrerá na data se a empresa apresentar as notas fiscais, mediante 

comprovação da regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Federal, dentre outros documentos exigidos 

na fase de habilitação, bem como o cumprimento das obrigações trabalhistas correspondentes à última 

Nota Fiscal/Fatura, o que poderá ser aferido mediante consulta on-line ao sistema SICAF e/ou sites oficiais 

ou mediante a apresentação da respectiva documentação, acompanhada do Termo de Recebimento 

emitido pelo servidor responsável. 

12.1.D) Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da 

instituição financeira contratada pelo CODEMAR S.A., cujo número e agência deverão ser informados pelo 

adjudicatário até a assinatura do contrato. 

12.1.E) Não será procedido qualquer tipo de pagamento através de boleto bancário ou por outro meio 

diferente estabelecido neste termo de referência. 

12.2.Será retida na fonte, quando do pagamento, os tributos elencados na Instrução Normativa Conjunta 

SRF/STN/SFC nº 480, de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal, ou de norma 

superveniente emitida por Órgão competente. 

12.3. Se na data da liquidação da obrigação por parte da CODEMAR S.A. restar demonstrada qualquer 

irregularidade em relação aos documentos exigidos para pagamento, a contratada deverá apresentar, no 

prazo estabelecido pela CODEMAR S.A., a sua regularização, sob pena de suspensão dos pagamentos 

devidos, reiniciando-se o prazo para pagamento somente após sanada a irregularidade, sendo que a 

CONTRATADA se obriga a comunicar tal situação à CODEMAR S.A.. 

12.4.Prazo de recebimento provisório  

10 (dez) dias. 

12.5.Prazo de recebimento definitivo 

20 (vinte) dias após o término do prazo da execução do contrato. 

12.6. Prazo para refazer os serviços 
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 O prazo para refazer os serviços, caso seja constatada não conformidades, será de 10 (dez) dias após a 

notificação da CODEMAR S.A. 

 

13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O critério de julgamento será o menor Preço Global. 

 

14. ÍNDICE DE REAJUSTE 

14.1. O preço convencionado ficará irreajustável por 12 (doze) meses, consoante legislação vigente. Poderá 

haver prorrogação após este período. Havendo prorrogação, utilizar-se-á variação do IPC-A (IBGE) 

acumulado em 12 meses contados da data da Proposta Comercial apresenta na contratação, ou de 

qualquer índice que esteja em comum acordo entre as partes, para efeito de correção do valor. 

14.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

14.3. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, 

ocorrerá a preclusão do direito. 

14.4.  Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o 

contrato. 

 

15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

O atestado de capacidade técnica deverá comprovar a experiência na prestação de serviços Tecnologia da 

Informação e Comunicação – TIC – para planejamento, desenvolvimento, implantação, administração, 

manutenção, suporte e operação continuada de ambiente tecnológico, utilizando-se de profissionais 

certificados na área de TIC.  

Currículo do coordenador do projeto que estará diretamente envolvido comprovando graduação em 

Sistema de Informação, Ciência da Computação, ou qualquer curso de graduação com relação a Tecnologia 

de Informação. 

 

16.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Na execução do objeto do contrato, obriga-se a CONTRATADA a: 

a) obedecer às normas operacionais da CODEMAR S.A.; 
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 b) empregar funcionários qualificados em regime CLT ou PJ e devidamente capacitados na execução dos 

serviços, conforme as qualificações profissionais descritas neste termo de referência, assim como mantê-

los constantemente treinados e atualizados para o bom desempenho de suas atividades; 

c) realizar, à suas expensas, na forma da legislação pertinente, tanto na admissão e demissão, como 

durante a vigência do contrato de trabalho, os exames médicos de seus empregados, exigidos por força da 

Lei Nr. 6514, Art. 168 de 22 de dezembro de 1977; 

d) efetuar pontualmente o pagamento dos salários e outras verbas, aos profissionais envolvidos nos 

serviços; 

e) manter seus funcionários devidamente informados das normas disciplinares da CODEMAR S.A., bem 

como das normas de utilização e de segurança das instalações e do manuseio dos documentos; 

f) fornecer crachá de identificação a seus funcionários, de uso obrigatório quando em serviço; 

g) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CODEMAR S.A. ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução dos serviços; 

h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os 

equipamentos da CODEMAR S.A. em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de mau 

uso por parte dos empregados da CONTRATADA; 

i) responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que estes ou seus 

prepostos venham porventura ocasionar a CODEMAR S.A. ou a terceiros, durante a execução dos serviços, 

podendo a CODEMAR S.A. descontar o valor correspondente ao dano dos pagamentos devidos; 

j) responsabilizar-se, civil e criminalmente, pelo mau uso ou extravio dos documentos sob sua guarda; 

k) comunicar, por escrito, qualquer anormalidade, prestando a CODEMAR S.A. os esclarecimentos julgados 

necessários; 

l) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de qualificação exigidas na contratação, em 

conformidade com art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666, incluindo a atualização de documentos de controle da 

arrecadação de tributos e contribuições federais e outras legalmente exigíveis; 

m) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 

de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus técnicos no desempenho dos serviços ou em 

conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da CODEMAR S.A.; 
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 n) cumprir, mensalmente, as obrigações e encargos trabalhistas estabelecidos na legislação em vigor, uma 

vez que o descumprimento das mesmas poderá ensejar, após as notificações de advertência e multa, a 

rescisão do contrato de prestação de serviços; 

o) avocar, para si, os ônus decorrentes de todas as reclamações e/ou ações judiciais ou extrajudiciais, por 

culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a CODEMAR S.A., procedentes 

da prestação dos serviços do objeto deste Contrato; 

p) indicar um profissional responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante 

legal ou preposto para tratar de todos os assuntos relacionados ao contrato junto a CODEMAR S.A., sem 

ônus para a CODEMAR S.A.; 

q) atender, de imediato, as solicitações quanto à substituição de pessoal considerado inadequado para a 

prestação dos serviços, inconveniente à boa ordem ou que venha a transgredir normas disciplinares da 

CODEMAR S.A.; 

r) prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem 

interrupção; 

s) recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários à perfeita 

execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar os pagamentos de salários e arcar com as demais obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, inclusive responsabilidades decorrentes de acidentes, 

indenizações, substituições, seguros, assistência médica e quaisquer outros, em decorrência da sua 

condição de empregadora, sem qualquer responsabilidade por parte da CODEMAR S.A.; 

t) cumprir rigorosamente todas as programações e atividades constantes do objeto do contrato; 

u) atender às solicitações da CODEMAR S.A., de acordo com as especificações técnicas, procedimentos de 

controle administrativo e cronogramas físicos que venham a ser estabelecidos; 

v) não incluir componentes de software proprietário em qualquer das etapas manutenção de sistemas, sem 

prévia e expressa autorização da CODEMAR S.A. e avaliação de custos e viabilidade de utilização de tais 

componentes. 

x) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e com estrita observância do instrumento 

convocatório, da Proposta de Preços e da legislação vigente; assumidas, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nessa contratação; 

z) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 
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 aa) Somente contratar ou alocar os funcionários para a execução dos serviços após a análise e aprovação 

da CODEMAR S.A.. 

Substituir, se assim determinado pela CODEMAR S.A., às suas expensas, o objeto ou parte dele que não 

atenda às especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições técnicas e defeitos, no prazo máximo 

de 3 (três) dias corridos, contados do recebimento da notificação emitida pela comissão de fiscalização. 

ab) Apresentar, sempre que solicitado pela comissão de fiscalização, no prazo máximo estipulado no 

pedido, documentação referente às condições exigidas no instrumento contratual. 

ac) Comunicar imediatamente, por intermédio da comissão de fiscalização, toda e qualquer irregularidade 

ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato. 

ad) Não utilizar o nome da CODEMAR S.A., ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de 

divulgação empresarial como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena de 

rescisão contratual. 

ae) Não oferecer o contrato em garantia de operações de crédito bancário. 

af) Apresentar, no prazo determinado pelo contrato, fatura ou documentação exigidos como condição para 

o pagamento. O atraso importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias de 

vencimento da obrigação do Contratado. 

ag) Responder civilmente por danos e/ou prejuízos causados a CODEMAR S.A. ou a terceiros, decorrente da 

execução do objeto contratado, ou de atos dolosos ou culposos de seus empregados. Assume a 

CONTRATADA, nesse caso, a obrigação de reparar o dano e/ou prejuízos, inclusive mediante a reposição do 

bem danificado em condições idênticas às anteriores ao dano ou o ressarcimento a preços atualizados, 

dentro de no máximo 30 (trinta) dias, após a comunicação que lhe deva ser feita por escrito. Caso não o 

faça dentro do prazo estipulado, a CODEMAR S.A. reserva-se o direito de descontar o valor do 

ressarcimento da garantia de execução ou da fatura. 

ah) Comunicar a comissão de fiscalização por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer 

alterações havidas em/ seus dados cadastrais, tais como endereço, telefone, bem como no contrato social, 

durante o prazo de vigência do contrato, devendo apresentar os documentos comprobatórios da nova 

situação. 

ai) Encaminhar qualquer solicitação a CODEMAR S.A., por intermédio da comissão de fiscalização. 

aj) Acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte da comissão de 

fiscalização. 
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16.1 SIGILO 

a) A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informações, artefatos, 

contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias de que venha a ter conhecimento durante a 

execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, sob as penas 

da lei, independentemente da classificação de sigilo conferida a tais documentos. 

b) A CONTRATADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos 

trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do 

objeto, sem autorização, por escrito, da CODEMAR S.A., sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além 

do pagamento de indenização por perdas e danos. 

c) Cada profissional da CONTRATADA deverá assinar termo de responsabilidade e sigilo, 

comprometendo-se a não divulgar nenhum assunto tratado nas dependências da CODEMAR S.A. ou a 

serviço deste, salvo se expressamente autorizado. 

d) Cada profissional deverá assinar termo declarando estar ciente de que a estrutura computacional 

disponibilizada pela CODEMAR S.A. não poderá ser utilizada para fins particulares, e que a navegação em 

sítios da Internet e as correspondências em meio eletrônico utilizando o endereço da CODEMAR S.A., ou 

acessadas a partir dos seus equipamentos, poderão ser auditadas. 

e) Cada profissional da CONTRATADA deverá assinar termo de compromisso declarando total 

obediência às normas de segurança vigentes, ou que venham a ser implantadas, a qualquer tempo, na 

CODEMAR S.A.. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CODEMAR S.A. 

Na execução do objeto do contrato, obriga-se a CODEMAR S.A. a: 

a. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato; 

b. Exercer a fiscalização do contrato, pelo fiscal designado pela CODEMAR S.A., na forma que consta 

neste objeto; 

c. Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas; e verificar se a 

CONTRATADA está realizando as obrigações estabelecidas no Contrato; 
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 d. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, desde que identificado e incluído na relação de 

técnicos autorizados, o acesso às unidades para a execução dos serviços, respeitadas as normas de 

segurança vigentes nas suas dependências; 

e. Notificar a CONTRATADA quanto a defeitos ou irregularidades verificadas na execução dos serviços 

objeto deste termo de referência, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de 

seus técnicos, quando em atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para a 

CODEMAR S.A.; 

f. Informar à CONTRATADA as normas e procedimentos de acesso às instalações, e eventuais 

alterações; 

g. Acompanhar a execução do contrato, conferir os serviços executados e atestar os documentos 

fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos serviços. Sustar, recusar, 

mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com os termos contratuais; 

h. Comunicar à CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer profissional que seja 

considerado inadequado para o exercício da função; 

i. Especificar e estabelecer normas, diretrizes e metodologias para a execução dos serviços ora 

contratados, definindo as prioridades, regras, bem com os prazos e etapas para cumprimento das 

obrigações; 

j. Avaliar o relatório mensal das atividades executadas pela CONTRATADA; 

k. Indicar a comissão de fiscalização para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nas 

respectivas áreas de atuação. 

l. Disponibilizar os recursos físicos e tecnológicos (equipamentos, instrumentos, softwares, etc), para 

a execução dos serviços nas suas instalações.   

 

18. DO FORO 

Ficará eleito o Foro da Comarca de Maricá para dirimir quaisquer questões decorrentes CONTRATO, 

assim como do Edital de Convocação e do Contrato que o sucederão, renunciando as partes, a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Maricá, 12 de junho de 2017. 
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Carlos Guimarães 

Diretor de Desenvolvimento 

 

 

 

José Orlando de Azevedo Dias 

Diretor Presidente 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: 

 Minuta do Contrato 

 

MINUTA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- 

T.I QUE ENTRE SI CELEBRAM A CODEMAR E 

_______________________________________ 

 
 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ, Pessoa Jurídica de Direito Privado, integrante da Administração 
Indireta do Município de Maricá, cuja sede situa-se à Rua Jovino Duarte de Oliveira, Nº 481 – Aeroporto, Galpão Central, 
Centro, Maricá – RJ, CNPJ nº 20.009.382/0001-21, doravante denominado CODEMAR, representado neste ato pelo Ilmo. 
Sr. Presidente José Orlando de Azevedo Dias e a empresa localizada à Rua _________, representado neste ato por 
_____________________, pessoa jurídica localizada à Rua _____, CNPJ nº ____,(IDENTIFICAR REPRESENTANTE E 
QUALIFICAR) resolvem celebrar o presente Contratação de instituição financeira (banco) para prestação de serviços de 
pagamentos da folha de pessoal, de fornecedores, de prestadores de serviços e obras, arrecadação e repasse de tributos, 
bem como a movimentação financeira da CODEMAR, conforme autorizada no processo administrativo nº0012053/2017, 
oriundo da licitação sob a modalidade ________ n.º ___/___, aplicando-se a este contrato as normas gerais da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto Municipal 47 de 2013,  demais legislações aplicáveis ao tema, bem como as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
 ÍNDICE 
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CLÁUSULA ASSUNTO 

  

1ª  DO OBJETO 

2ª  DO PRAZO 

3ª  DAS OBRIGAÇÕES DO CODEMAR 

4ª  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

       5ª 

       6ª 

DO SIGILO 

DA REMUNERAÇÃO CONTRATUAL 

       7ª DA EXECUÇÃO  

       8ª DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

CONTRATUAL 

       9ª DA RESPONSABILIDADE 

      10ª DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 

PENALIDADES   

      11ª DO RECURSO AO JUDICIÁRIO  

      12ª DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA  

      13ª DA RESCISÃO 

      14ª DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 

      15ª DA CONTAGEM DOS PRAZOS 

      16ª DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de serviço de empresa 

técnica especializada em fornecimento de mão de obra para prestar consultoria nas dependências da CODEMAR, 

buscando atender aos projetos nas áreas de Tecnologia e Informação e Comunicação, com base nas exigências do 

Termo de Referência, bem como nas diretrizes que seguem. CLÁUSULA SEGUNDA -  DOS PRAZOS: O prazo de 

vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, contados a partir da 



  
 

212 
 

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 

Processo nº:    9011/2017. 

Data do Início:   28.04.2017. 

Rubrica:              Folha:212 

 assinatura do contrato. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMAR: Constituem obrigações da 

CODEMAR:  a) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir pertinentes à 

execução do presente contrato; b) exercer a fiscalização do contrato, pelo fiscal designado pela CODEMAR; c) cumprir 

as disposições do termo de referência a ele inerentes; d) receber provisórias e definitivamente o objeto do contrato nas 

formas definidas; e verificar se a CONTRATADA está realizando as obrigações estabelecidas no Contrato; e) notificar a 

CONTRATADA quanto a defeitos ou irregularidades verificadas na execução dos serviços objeto deste termo de 

referência, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus técnicos, quando em 

atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para a CODEMAR; f) informar à CONTRATADA 

as normas e procedimentos de acesso às instalações, e eventuais alterações; g) acompanhar a execução do contrato, 

conferir os serviços executados e atestar os documentos fiscal pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e 

correta dos serviços. Sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com 

os termos contratuais; h) comunicar à CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer profissional que seja 

considerado inadequado para o exercício da função; i) especificar e estabelecer normas, diretrizes e metodologias para 

a execução dos serviços ora contratados, definindo as prioridades, regras, bem como os prazos e etapas para o 

cumprimento das obrigações; j) avaliar o relatório mensal das atividades executadas pela CONTRATADA; k) indicar a 

comissão de fiscalização para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nas respectivas áreas de atuação; l) 

disponibilizar os recursos físicos e tecnológicos (equipamentos, instrumentos, softwares, etc,) para a execução dos 

serviços nas suas instalações. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Constituem 

obrigações da CONTRATADA: a) obedecer às normas operacionais da CODEMAR; b) empregar funcionários 

qualificados em regime CLT ou PJ e devidamente capacitados na execução dos serviços, conforme as qualificações 

profissionais descritas neste termo de referência, assim como mantê-los constantemente treinados e atualizados para o 

bom desempenho de suas atividades; c) realizar, à suas expensas, na forma da legislação pertinente, tanto na 

admissão e demissão, como durante a vigência do contrato de trabalho, os exames médicos de seus empregados, 

exigidos por força da Lei Nº. 6514, Art. 168 de 22 de dezembro de 1977; d) efetuar pontualmente o pagamento dos 

salários e outras verbas, aos profissionais envolvidos nos serviços; e) manter seus funcionários devidamente 

informados das normas disciplinares da CODEMAR, bem como das normas de utilização e de segurança das 

instalações e do manuseio dos documentos; f) fornecer crachá de identificação a seus funcionários, de uso obrigatório 

quando em serviço; g) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CODEMAR ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução dos serviços; h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, os equipamentos da CODEMAR em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de mau uso por parte dos empregados da CONTRATADA; i) responsabilizar-se pelo comportamento dos 

seus empregados e por quaisquer danos que estes ou seus prepostos venham porventura ocasionar a CODEMAR ou a 
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 terceiros, durante a execução dos serviços, podendo a CODEMAR descontar o valor correspondente ao dano dos 

pagamentos devidos; j) responsabilizar-se, civil e criminalmente, pelo mau uso ou extravio dos documentos sob sua 

guarda; k) comunicar, por escrito, qualquer anormalidade, prestando a CODEMAR os esclarecimentos julgados 

necessários; l) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de qualificação exigidas na contratação, em 

conformidade com art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666, incluindo a atualização de documentos de controle da arrecadação 

de tributos e contribuições federais e outras legalmente exigíveis; m) assumir a responsabilidade por todas as 

providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os 

seus técnicos no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da 

CODEMAR; n) cumprir, mensalmente, as obrigações e encargos trabalhistas estabelecidos na legislação em vigor, uma 

vez que o descumprimento das mesmas poderá ensejar, após as notificações de advertência e multa, a rescisão do 

contrato de prestação de serviços; o) avocar, para si, os ônus decorrentes de todas as reclamações e/ou ações judiciais 

ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a CODEMAR, 

procedentes da prestação dos serviços do objeto deste Contrato; p) indicar um profissional responsável pelo 

gerenciamento dos serviços, com poderes de representante legal ou preposto para tratar de todos os assuntos 

relacionados ao contrato junto a CODEMAR, sem ônus para a CODEMAR; q) atender, de imediato, as solicitações 

quanto à substituição de pessoal considerado inadequado para a prestação dos serviços, inconveniente à boa ordem 

ou que venha a transgredir normas disciplinares da CODEMAR; 

r) prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem interrupção; s) 

recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários à perfeita execução dos 

serviços, cabendo-lhe efetuar os pagamentos de salários e arcar com as demais obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais, inclusive responsabilidades decorrentes de acidentes, indenizações, substituições, 

seguros, assistência médica e quaisquer outros, em decorrência da sua condição de empregadora, sem qualquer 

responsabilidade por parte da CODEMAR; t) cumprir rigorosamente todas as programações e atividades constantes do 

objeto do contrato; u) atender às solicitações da CODEMAR, de acordo com as especificações técnicas, procedimentos 

de controle administrativo e cronogramas físicos que venham a ser estabelecidos; v) não incluir componentes de 

software proprietário em qualquer das etapas manutenção de sistemas, sem prévia e expressa autorização da 

CODEMAR e avaliação de custos e viabilidade de utilização de tais componentes. x) Conduzir os serviços de acordo 

com as normas do serviço e com estrita observância do instrumento convocatório, da Proposta de Preços e da 

legislação vigente; assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas nessa contratação; z) Iniciar e 

concluir os serviços nos prazos estipulados; aa) Somente contratar ou alocar os funcionários para a execução dos 

serviços após a análise e aprovação da CODEMAR. Substituir, se assim determinado pela CODEMAR, às suas 

expensas, o objeto ou parte dele que não atenda às especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições 
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 técnicas e defeitos, no prazo máximo de 3 (três) dias corridos, contados do recebimento da notificação emitida pela 

comissão de fiscalização. ab) Apresentar, sempre que solicitado pela comissão de fiscalização, no prazo máximo 

estipulado no pedido, documentação referente às condições exigidas no instrumento contratual. ac) Comunicar 

imediatamente, por intermédio da comissão de fiscalização, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que 

impossibilite a execução do contrato. ad) Não utilizar o nome da CODEMAR, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 

quaisquer atividades de divulgação empresarial como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sob 

pena de rescisão contratual. ae) Não oferecer o contrato em garantia de operações de crédito bancário. af) Apresentar, 

no prazo determinado pelo contrato, fatura ou documentação exigidos como condição para o pagamento. O atraso 

importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias de vencimento da obrigação do Contratado. 

ag) Responder civilmente por danos e/ou prejuízos causados a CODEMAR ou a terceiros, decorrente da execução do 

objeto contratado, ou de atos dolosos ou culposos de seus empregados. Assume a CONTRATADA, nesse caso, a 

obrigação de reparar o dano e/ou prejuízos, inclusive mediante a reposição do bem danificado em condições idênticas 

às anteriores ao dano ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de no máximo 30 (trinta) dias, após a 

comunicação que lhe deva ser feita por escrito. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CODEMAR reserva-se o 

direito de descontar o valor do ressarcimento da garantia de execução ou da fatura. ah) Comunicar à Comissão de 

Fiscalização por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer alterações havidas em/ seus dados 

cadastrais, tais como endereço, telefone, bem como no contrato social, durante o prazo de vigência do contrato, 

devendo apresentar os documentos comprobatórios da nova situação. ai) Encaminhar qualquer solicitação a 

CODEMAR, por intermédio da comissão de fiscalização. 

aj) Acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte da comissão de fiscalização. 

CLÁUSULA QUINTA – DO SIGILO a) A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados, 

informações, artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias de que venha a ter conhecimento 

durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, sob as penas da 

lei, independentemente da classificação de sigilo conferida a tais documentos. b) A CONTRATADA não poderá divulgar 

quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado 

conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, da CODEMAR, sob pena de 

aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos. c) Cada profissional da 

CONTRATADA deverá assinar termo de responsabilidade e sigilo, comprometendo-se a não divulgar nenhum assunto 

tratado nas dependências da CODEMAR ou a serviço deste, salvo se expressamente autorizado. d) Cada profissional 

deverá assinar termo declarando estar ciente de que a estrutura computacional disponibilizada pela CODEMAR não 

poderá ser utilizada para fins particulares, e que a navegação em sítios da Internet e as correspondências em meio 

eletrônico utilizando o endereço da CODEMAR, ou acessadas a partir dos seus equipamentos, poderão ser auditadas. 
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 e) Cada profissional da CONTRATADA deverá assinar termo de compromisso declarando total obediência às normas 

de segurança vigentes, ou que venham a ser implantadas, a qualquer tempo, na CODEMAR. CLÁUSULA SEXTA- DA 

REMUNERAÇÃO CONTRATUAL Dá-se a este contrato o valor total de R$ __________________ 

(_________________________________________), a ser pago a CONTRATADA de forma mensal, sujeito às 

seguintes condições: a) O prazo para o pleno funcionamento e adequação necessária da solução de gestão dos 

serviços de TIC da CODEMAR será de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e deverá ser implementada, 

prioritariamente, com as configurações necessárias para analisar, documentar e relatar todas as metas previstas neste 

termo de referência. Todas as metas e demais métricas serão computadas diretamente na solução tecnológica 

implantada. Caso o prazo de implementação acima não seja cumprido a CODEMAR disponibilizará um prazo de até 10 

dias para readequação do serviço. Findo o prazo de readequação, se a implantação da solução de gestão dos serviços 

de TIC não estiver sido implantada, a CODEMAR poderá promover a rescisão unilateral do contrato; b) Deverá ser 

enviado em formato de relatório mensalmente o acordo de níveis de serviço estipulados neste termo de referência após 

o período de 30 (trinta) dias de serviço, tendo a CODEMAR até 5 (cinco) dias úteis para enviar a aprovação prévia para 

liberação de faturamento e emissão de Nota Fiscal; c) Em caso de descumprimento de qualquer indicador do acordo de 

nível de serviço, o relatório mensal de acordo de níveis de serviço não será aprovado para liberação de faturamento e 

emissão de Nota Fiscal e poderá a CODEMAR promover a rescisão unilateral do contrato, salvo justificativa aceita pela 

CODEMAR; d) O pagamento será efetuado até o 5 (cinco) dias corridos após a aprovação pela comissão de 

fiscalização do relatório mensal, e somente ocorrerá na data se a empresa apresentar as notas fiscais, mediante 

comprovação da regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Federal, dentre outros documentos exigidos na fase de 

habilitação, bem como o cumprimento das obrigações trabalhistas correspondentes à última Nota Fiscal/Fatura, o que 

poderá ser aferido mediante consulta on-line ao sistema SICAF e/ou sites oficiais ou mediante a apresentação da 

respectiva documentação, acompanhada do Termo de Recebimento emitido pelo servidor responsável. Os pagamentos 

serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pela 

CODEMAR, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato. Não será 

procedido qualquer tipo de pagamento através de boleto bancário ou por outro meio diferente estabelecido neste termo 

de referência; e) será retida na fonte, quando do pagamento, os tributos elencados na Instrução Normativa Conjunta 

SRF/STN/SFC nº 480, de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal, ou de norma superveniente 

emitida por Órgão competente. f) Se na data da liquidação da obrigação por parte da CODEMAR restar demonstrada 

qualquer irregularidade em relação aos documentos exigidos para pagamento, a contratada deverá apresentar, no 

prazo estabelecido pela CODEMAR, a sua regularização, sob pena de suspensão dos pagamentos devidos, 

reiniciando-se o prazo para pagamento somente após sanada a irregularidade, sendo que a CONTRATADA se obriga a 

comunicar tal situação à CODEMAR. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO: O Contrato deverá ser executado 
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 fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial.  Parágrafo primeiro. A CONTRATADA empregará os bens e os 

recursos humanos necessários para a boa execução do objeto do presente instrumento. Parágrafo segundo. A 

execução do objeto contratual observará o descrito no Termo de Referência. CLÁUSULA OITAVA - DA 

FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL: A execução dos serviços será acompanhada e 

fiscalizada por comissão constituída de 3 (três) membros designados pela CODEMAR, à qual compete: a) fazer cumprir 

a especificação do objeto e demais condições constantes deste contrato; notificar a CONTRATADA acerca da prática 

de infrações que ensejem a aplicação das penas previstas na cláusula décima quarta; b) suspender a execução 

contratual, quando julgado inadequado. Parágrafo primeiro. Cabe recurso das determinações tomadas pela Comissão 

prevista no caput desta cláusula, a qualquer tempo durante a vigência deste contrato, exceto no caso da aplicação de 

penas, para as quais se observará o prazo previsto na cláusula nona. Parágrafo segundo. A CONTRATADA facilitará, 

por todos os meios ao seu alcance, a ampla fiscalização da CODEMAR, promovendo o fácil acesso às dependências 

da CONTRATADA Parágrafo terceiro. A CONTRATADA atenderá prontamente às observações e exigências que lhes 

forem apresentadas pela fiscalização. Parágrafo quarto. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes 

fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem 

julgados necessários ao desempenho de suas atividades. Parágrafo quinto. A instituição e a atuação da fiscalização 

da CODEMAR não excluem ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA nem a exime de manter fiscalização 

própria. Parágrafo sexto. Os membros da comissão de fiscalização, sob pena de responsabilização administrativa, 

anotarão em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade 

superior, em 10 (dez) dias, para ratificação. Parágrafo sétimo. Quaisquer entendimentos entre a fiscalização e a 

CONTRATADA, desde que não infrinjam nenhuma cláusula contratual, serão feitos por escrito, não sendo tomadas em 

consideração quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais. Parágrafo 

oitavo. Caso seja verificado defeito ou desconformidade na prestação dos serviços, o fato será comunicado à 

CONTRATADA, que deverá promover as correções necessárias no prazo fixado no comunicado, sem prejuízo das 

sanções aplicáveis. CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE: A CONTRATADA é responsável por danos 

causados a CODEMAR ou a terceiros, usuários dos serviços ou não, não excluída ou reduzida essa responsabilidade 

pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução pela CODEMAR. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES: A inexecução contratual, total ou parcial, execução 

imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem 

prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as 
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 seguintes penalidades: a) advertência; b) multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor correspondente ao total da 

etapa em atraso; c) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade 

da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente 

imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento); d) multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do 

contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA; e) suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a CODEMAR, por prazo não superior a 02 (dois) anos. Parágrafo primeiro.  

A imposição das penalidades é de competência exclusiva da CODEMAR, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

Parágrafo segundo. A contratada será notificada sobre a anotação da infração contratual e terá 5 (cinco) dias úteis 

para apresentar sua defesa, contados da data do recebimento da notificação.  Parágrafo terceiro - A sanção prevista 

nas alíneas b, c e d do caput desta Cláusula poderá ser aplicada cumulativamente à qualquer outra. Parágrafo quarto. 

Os valores das multas serão deduzidos da garantia prestada, mas caso essa não tenha se verificado ou sendo 

insuficiente, será promovido o desconto sobre o primeiro documento de cobrança apresentado pela CONTRATADA 

após aplicação da sanção, permanecendo o desconto sobre os pagamentos sucessivos até completa quitação. 

Parágrafo quinto. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o 

contraditório e a defesa prévia. Parágrafo sexto. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula observará o 

disposto no Decreto Municipal 047/2013. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECURSO AO JUDICIÁRIO: As 

importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou 

prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando não comportarem cobrança amigável, serão cobrados 

judicialmente, caso sejam superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da 

CODEMAR. Parágrafo único - Caso a CODEMAR tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for 

devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários 

de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. CLÁUSULA DÉCIMA 

SEGUNDA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou 

transferência no todo ou em parte. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser 

rescindido por: a) Ato unilateral da CODEMAR, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93; b) Por acordo entre 

as partes, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n.º 8.666/93; c) Por decisão judicial, nos termos da legislação aplicável. 

Parágrafo primeiro – Constituem ainda motivos para rescisão do contrato os termos estabelecidos nos artigos 77 a 80 

da Lei n.º 8.666/93. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo 

administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa. Parágrafo segundo - 

A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus 

efeitos a partir da publicação no órgão oficial de divulgação do Município de Maricá. Parágrafo terceiro – quando 
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 verificada a inexistência de culpa do contratado, será devido o pagamento pela execução do contrato, no que couber, 

até a data da rescisão, utilizando-se do índice IPCA, mediante devolução do valor pago “pró-rata die”.  CLÁUSULA 

DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO: Após a assinatura do contrato deverá seu 

extrato ser publicado, dentro do prazo previsto na legislação pertinente, no veículo de publicação oficial da CODEMAR, 

correndo os encargos por conta da CODEMAR. Parágrafo primeiro – O extrato da publicação deve conter a 

identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato. Parágrafo segundo – A CODEMAR 

encaminhará cópia deste contrato ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, após assinatura das partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CONTAGEM DOS PRAZOS: Na contagem dos prazos estabelecidos neste 

Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO DE 

ELEIÇÃO: Fica eleito o Foro da Cidade de Maricá, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não 

possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por 

estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas 

abaixo firmadas. 

 

Maricá, _________  

 

Pela CODEMAR:     Pela CONTRATADA:  

TESTEMUNHAS 

 

 

1 –         2 

 

 

 

 


