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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – 

CODISE 

SETOR COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 

COTIN 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

BASE LEGAL Este procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei nº 10.520/2002, 

ao Decreto Estadual nº 26.533 de 15 de outubro de 2009, a Lei 

Complementar nº 123/2006, a Lei complementar 147/2014, Lei Estadual 

6.206 de 24 de setembro de 2009, alterada pela Lei Estadual 7.996 de 23 de 

abril de 2015, bem como a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, ao 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, aprovado pelo 

Conselho de Administração da CODISE em 27/01/2019 e publicado em 

13.08.2018, com vigência 13.08.2018 e ao Decreto Estadual nº 25.728 de 

25/11/2008. 
OBJETO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO, 

ELÉTRICO, INSTALAÇÃO DE REDE E CÂMERAS DE 

MONITORAMENTO NA SEDE DA CODISE E NA RUA 24 HORAS, 

COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA 

INTEGRAL DE ENGENHEIRO ELÉTRICO RESPONSÁVEL, 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO X DESTE 

EDITAL. 

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 08:00 horas do dia 27 de março de 2019. 

ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 16 de 
abril de 2019às 08:15 horas. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 16 de abril de 2019 às 08:30 horas. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

- http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ 
- http:// www.codise.se.gov.br 

 

- PREGOEIRA: ANDRÉA FREIRE RESENDE 

- Endereço: Av. Heráclito Rollemberg n° 4444 – Distrito Industrial de Aracaju – CEP: 49030-640 

– Aracaju/SE – Coordenadoria de Licitações e Contratos – COLIC/CODISE. 

 

OBSERVAÇÃO: O texto do Edital também estará disponível no endereço da CODISE acima 

citado, para consultas. 

- LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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EDITAL 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 

 

1.0 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 – ACOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE, 

através desta Pregoeira, designada pelo Ato Normativo nº 33/2019, torna público para conhecimento 

dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO por LOTE, conforme descrito 

neste Edital e seus anexos. 

 

1.2 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, no modo de disputa aberto, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor integrante do quadro efetivo da COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE, denominado Pregoeiro, mediante 

a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo BBMNET, constante 

da página eletrônica  http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 

 

1.3 – Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002, ao Decreto 

Estadual nº 26.533 de 15 de outubro de 2009, a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei complementar 

147/2014, Lei Estadual 6.206 de 24 de setembro de 2009, alterada pela Lei Estadual 7.996 de 23 de 

abril de 2015, bem como a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, ao Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da CODISE, aprovado pelo Conselho de Administração da CODISE em 

27/01/2019 e publicado em 13.08.2018, com vigência a partir de 13.08.2018 e ao Decreto Estadual nº 

25.728 de 25/11/2008. 

 

2.0 – OBJETO 

 

2.1 – O presente Pregão Eletrônico tem por objeto o SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 

CABEAMENTO LÓGICO, ELÉTRICO, INSTALAÇÃO DE REDE E CÂMERAS DE 

MONITORAMENTO NA SEDE DA CODISE E NA RUA 24 HORAS, COM 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA INTEGRAL DE ENGENHEIRO 

ELÉTRICO RESPONSÁVEL, conforme descrito no TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo X do 

Edital. 

 

2.2 – ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL E CARACTERÍSTICAS: Conforme item 05 do 

TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo X do Edital. 

 

3.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 – Os Recursos financeiros para pagamento dos encargos decorrentes desta licitação, são 

provenientes da seguinte fonte de recursos: 

 
UNIDADE 

ORÇAMENTÁRI

A 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL-

PROGRAMÁTRIC

A 

PROJETO/ 

ATIVIDADE/

AÇÃO 

ELEMENTO 

DE DESPESA 

FONTE DE 

RECURSO 

ESTIMATIVA 

ANUAL 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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19301 
22.126.0039 0737 4490 0293 R$ 158.000,00 

22.122.0039    0635     3390 0101 / 0270    R$ 268.000,00 

 

4.0– PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

4.1– Observado o prazo legal de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, os interessados poderão pedir esclarecimentos por e-mail 

andrea.resende@codise.se.gov.br, informando o número da licitação. 

 

5.0 – IMPUGNAÇÃO 

 

5.1 – Até 02 (dois) dias úteis (art. 74, parágrafo único do Regulamento de Licitações e 

Contratos da CODISE) antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física 

ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico dirigindo a impugnação ao 

seguinte endereço: Av. Heráclito Rollemberg n° 4444, Distrito Industrial de Aracaju, CEP: 49030-

640, Aracaju/SE, Coordenadoria de Licitações e Contratos da CODISE – COLIC/CODISE, ou por e-

mail andrea.resende@codise.se.gov.br. 

 

6.0 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 – Também poderão participar do presente certame as microempresas (ME) e empresas de 

pequeno porte (EPP), desde que atendam a todas as exigências constantes neste Edital e seus anexos. 

 

6.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

6.2.1 – Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 – Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária, impedimento de licitar e/ou 

contratar com a CODISE ou outras penalidades impostas por qualquer órgão da Administração 

Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, no art. 83 da Lei nº 

13.303/2016 ou no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE; 

a) O Pregoeiro para cumprimento do item acima deverá consultar o CADFIMP - Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual 

(Instituído pelo Decreto nº 24.912 de 20 de dezembro de 2007). O descumprimento de qualquer 

condição de participação acarretará a inabilitação da empresa LICITANTE. 

6.2.3 – Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera da Administração Pública direta e indireta; 

6.2.4 – Estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 – Empresa ou entidade cujos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, sejam 

acionistas da CODISE, detentor de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, bem como 

dirigentes, empregados ou membros da sua Comissão Permanente de Licitações. 

6.2.6 – Que se enquadrem em um ou mais dispositivos do art. 38 da Lei nº 13.303/2016; 

6.2.7 – Com registro de inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - 

CEIS; 

6.2.8 – Que se enquadrem em um ou mais normativos dos arts. 64, 65 e 66 do Regulamento Interno 

mailto:andrea.resende@codise.se.gov.br
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de Licitações e Contratos da CODISE. 

6.2.9 – Empresas cujo objeto social não seja compatível com o objeto deste Pregão. 

 

7.0 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

7.1 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

7.1.1 – Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.2 – Responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3 – Abrir as propostas de preços; 

7.1.4 – Analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 – Desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 – Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 

menor preço; 

7.1.7 – Realizar a negociação com o LICITANTE que oferecer o lance mais vantajoso para 

administração, para que seja obtida melhores condições; 

7.1.8 – Verificar a habilitação da PROPONENTE classificado em primeiro lugar; 
 

 

7.1.9 – Declarar a vencedora; 

7.1.10 – Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

7.1.11 – Elaborar a ata da sessão; 

7.1.12 – Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

7.1.13 – Atender ao contido no art. 69 do REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA 

CODISE. 

 

8.0 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

 

8.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 

chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto a Bolsa Brasileira de 

Mercadorias – BBMNET Licitações, sediadas no País. 

 
8.1.1 – A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/#. 

 

8.2 – A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias – BBMNET Licitações, devidamente justificado. 

 

8.3 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CODISE ou a Bolsa 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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Brasileira de Mercadorias – BBMNET Licitações, a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

8.4 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

9.0 – PARTICIPAÇÃO 

 

9.1 – A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do 

sistema eletrônico no site http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/#, observando data e horário limite 

estabelecidos. 

 

9.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

9.3 – Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível às LICITANTES para a recepção dos lances, retornando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

9.3.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

9.4 – O cadastramento da proposta no sistema de licitações eletrônicas pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O 

fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

10.0 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

10.1 – Deverão constar na proposta os seguintes elementos: 

 

10.1.1 – A Proposta de Preços assinada e digitalizada da Arrematante, contendo as especificações 

detalhadas do objeto, deverá ser enviada, atualizada em conformidade com o último lance ofertado, 

num prazo máximo de 02 (duas) horas após o encerramento da etapa de lances, por convocação do(a) 

Pregoeiro(a) pelo Sistema Eletrônico, por e-mail: andrea.resende@codise.se.gov.br (os arquivos não 

poderão ultrapassar 200 MB), como também cópia da DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO, conforme modelo do ANEXO 

II deste Edital. 

 

a) Se a ARREMATANTE não atender o disposto acima estará sujeito às penalidades previstas no 

edital e no REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE, bem como no Item 

24.0 

 

10.1.2 – Posteriormente, observando o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data da 

realização do Pregão ou da sua convocação, o encaminhamento dos originais ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados 

em órgãos da Imprensa Oficial, dos documentos previstos nos itens 13.0 e seus subitens. 

 

10.1.3 – As LICITANTES deverão estar cientes e levar em consideração, além das especificações e 

condições estabelecidas no Edital, o atendimento dos seguintes requisitos: 

 

10.1.4 – Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto da licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, treinamento, 

garantia, montagem e instalação e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 

licitado constante da proposta; 

 

10.1.5 – Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, nos locais de entrega, e neles 

deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como: frete, IPI e demais impostos, encargos 

sociais, seguros, taxas, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento dos materiais. 

 

10.1.6 – O prazo contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período, 

limitada sua duração a 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

10.1.7 – Prazo de entrega: 45 (noventa) dias corridos, a partir da solicitação da CODISE, que será 

emitida pelo fiscal do contrato, devidamente designado. 

 

10.1.8 – Local de Entrega dos materiais: Av. Heráclito Rollemberg n° 4444 – Distrito Industrial de 

Aracaju – CEP: 49030-640 – Aracaju/SE – Coordenadoria de Tecnologia da Informação – COTIN, 

ou na Rua 24 Horas (Rua do Turista). 

 

a) Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 

de 15 dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

b) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 

do prazo. 

 

c) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

d) As LICITANTES deverão descrever o produto ofertado e indicar todas as informações técnicas a 

seu respeito, sob pena de desclassificação. 

 

10.1.9 – O Prazo de Validade da Proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data do Início da Sessão de Disputa de Preços, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição 

de recurso administrativo ou judicial. Neste caso a CODISE prorrogará o prazo de validade das 

Propostas, pelo tempo necessário à conclusão dos Recursos. 

 

10.2 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS: 

 

10.2.1 – Os preços unitários e o preço global somente serão aceitos quando não superiores aos 
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estimados no preço de referência da CODISE. Nos casos em que forem apresentadas propostas com 

valor global dentro dos parâmetros especificados, mas que os valores unitários não atendam o critério 

estipulado no item acima poderá a Administração promover junto a PROPONENTE a solicitação de 

revisão destes itens de forma que todos os itens ofertados estejam dentro dos limites estabelecidos. 

a) Em hipótese alguma será aceito o aumento dos valores inicialmente propostos. 

b) A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da entrega, que, para 

todos os efeitos, será considerada a data designada para a apresentação dos envelopes. 

c) Não havendo por parte da Arrematante a revisão de sua proposta dentro do prazo estabelecido 

pelo Pregoeiro, a mesma terá sua proposta desclassificada. 

10.3 – SUBCONTRATAÇÃO E ALTERAÇÃO SUBJETIVA: Não será admitida a 

subcontratação do objeto licitatório. Será admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada 

com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

11.0 – ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

 

11.1 – A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, 

com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo site já indicado no item 9.1, passando o 

Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

 

11.2 – Aberta a etapa competitiva, os representantes das LICITANTES deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.2.1 – Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

11.2.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

11.3 – Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes. 

 

11.4 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 

dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, no prazo previsto para encerramento. Após o 

esgotamento do prazo da sessão principal, transcorrerá período de tempo randômico, de até 30 (trinta) 

minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

11.5 – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do pregoeiro acerca da aceitação do lance 

de menor valor. 

 

12.0 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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12.1 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO POR 

LOTE, devendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contra proposta diretamente à LICITANTE que 

tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre 

sua aceitação, observados os prazos, a Lista do equipamento, as Especificações e parâmetros 

mínimos de qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

 

12.2 – Após a sessão de lances e constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a 

LICITANTE será declarada VENCEDORA, imediatamente após o encerramento da etapa de 

lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da 

aceitação do lance de menor valor. 

 

12.3 – A Arrematante deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa, a sua 

proposta de preço, detalhando a especificação dos materiais e equipamentos, preços unitário e 

global do lote, prazo de validade da proposta, prazo contratual e demais exigências contidas no Item 

10.0, sendo que tal documento deverá ser enviado por e-mail com posterior encaminhamento do 

original ou cópia autenticada à Pregoeira, para a sede da CODISE, através do protocolo, na av. 

Heráclito Rollemberg, nº 4444 – Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/ SE, CEP 49030-640, 

observando o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de realização do pregão. 

12.3.1 – A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, na língua portuguesa corrente 

no Brasil, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, impressas através de edição eletrônica 

de textos, em papel timbrado do PROPONENTE, bem como ser redigida de forma clara, sem rasuras, 

emendas ou entrelinhas. 

 

12.4 – Se a proposta ou lance de menor valor não atender às especificações técnicas e às condições 

mínimas de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

12.4.1 – Ocorrendo à situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro deverá negociar com a 

LICITANTE para que seja obtido preço melhor para a CODISE. 

 

12.5 – Quando microempresas e empresas de pequeno porte LICITANTES, apresentarem 

propostas que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, 

a esta, serão consideradas empatadas. 

12.5.1 – Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada Arrematante do certame, sendo a 

mesma convocada para apresentar a nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

12.5.2 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

subitem respectivo, serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

 

12.6 – O disposto no item acima, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

12.7 – O pregoeiro negociará com a LICITANTE que apresentou o lance de menor preço por meio 
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do Sistema, enquanto o lote estiver arrematado acessando a sequência “relatório da disputa” para 

cada lote disputado e “contraproposta” (negociação). 

 

12.8 – RECURSO – O interesse da LICITANTE em interpor recurso deverá ser manifestado, de 

forma motivada, por intermédio do sistema eletrônico, imediatamente, ou seja, em até 24 (vinte e 

quatro) horas, após a Declaração da VENCEDORA da fase competitiva do Pregão. O 

encaminhamento das razões será exclusivamente por endereço eletrônico, sendo facultado o envio do 

original, observado o prazo de 3 (três) dias. Ficando as demais LICITANTES cientificadas para que 

neste mesmo prazo, querendo, apresentem contra-razões. 

12.8.1 – A falta de manifestação, imediata e motivada, importará à preclusão do direito de recurso. 

12.8.2 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pela PROPONENTE. 

 

12.8.3 – Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

 

12.9 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado à 

Empresa que apresentar a proposta ou lance de menor preço. 

 

12.10 – Se a ARREMATANTE, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

apresentar situação regular, estará sujeito às penalidades previstas no edital e no REGULAMENTO 

DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE, bem como no Item 21.0. Neste caso, a Pregoeira 

examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação das PROPONENTES, observada a ordem de 

classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva PROPONENTE 

convocada para negociar redução do preço ofertado. 

 

13.0 – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

13.1 – Habilitação Jurídica: 

 

13.1.1 – Comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

por meio das informações contidas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, acessível no 

sítio www.receita.fazenda.gov.br. 

 

13.1.2 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

13.1.3 – 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 dos seus administradores; 

 

13.1.4 – A identificação de que a empresa não atende as condições de enquadramento de ME ou 

EPP, nos termos da Lei Complementar 123/2006, implicará na desclassificação da empresa no 

procedimento licitatório. Comprovada a falsidade da declaração apresentada pela LICITANTE, 

impõe-se sanção administrativa, atendido o devido processo legal e representação junto ao Ministério 

Público. 

 

13.2 – Regularidade Fiscal: 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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13.2.1 – Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da 

LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital; 

 

13.2.2 – Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 

Ministério da Fazenda comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo as 

Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS); 

 

13.2.3 – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – 

CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

 

13.2.4 – Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de regularidade perante a Secretaria da 

Fazenda ou de Finanças (ICMS), referente ao Estado da Federação a que se refere a emissão da 

respectiva Nota Fiscal; 

 

13.2.5 – Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeito Negativo Emitido pelo Município 

(ISSQN) relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

 

13.2.6 – A LICITANTE que optar pelo seu domicílio, deverá apresentar toda documentação exigida 

nos subitens acima do mesmo domicílio. Se escolher a sua sede, deverá apresentar todos os 

documentos acima exigidos referentes à sua sede. 

 

13.2.7 – Não serão analisadas restrições na apresentação da documentação exigida para 

comprovação da regularidade fiscal, quando a LICITANTE for microempresa ou empresa de 

pequeno porte, TODAVIA, havendo alguma restrição na documentação citada, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 

do pagamento ou parcelamento do débito, bem como emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 

LICITANTE for declarada VENCEDORA do certame. 

 

13.3 – Regularidade Trabalhista: 

 

13.3.1 – Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do 

Título VII–A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, em conformidade com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011; 

 

13.4 – Qualificação Econômico-Financeira: 

 

13.4.1 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

a) O Balanço Patrimonial deverá vir acompanhado da Declaração de Habilitação Profissional - DHP, 

podendo ser substituída pela Certidão de Regularidade Profissional do Conselho Federal de 

Contabilidade. 
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b) O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados da seguinte forma: 

● Para as sociedades anônimas, mediante cópia autenticada da publicação em Diário Oficial. 

● No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, será exigida contabilidade simplificada. 

● No caso de LICITANTES com apuração no lucro real, será exigido comprovante de entrega do 

SPED CONTÁBIL. 

● Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário, onde foram 

transcritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do último exercício social, com os 

respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no Cartório de 

Títulos e Documentos. 

● Para as empresas constituídas há menos de um ano, será exigido apenas o Balanço de Abertura e 

demonstrações contábeis na forma da lei. 

 

13.5 – Qualificação Técnica: 

 

13.5.1 – As PROPONENTES deverão apresentar atestado de capacitação técnica registrado no 

CREA, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem haver 

fornecido satisfatoriamente a instalação de cabeamento estruturado com cabeamento lógico e 

elétrico. 

 

13.5.2 - A proponente deverá demonstrar que possui, em seu quadro de pessoal ou contratado, 

engenheiro eletricista detentor de acervo técnico de prestação de serviços, comprovado através 

da apresentação de cópia autenticada do Contrato Social da empresa, em caso de sócio, da 

Carteira de Trabalho ou do contrato de prestação de serviços, assinados pela licitante, este com 

duração mínima de prazo que coincida com o período de execução do objeto licitado. O profissional 

deverá apresentar registro no CREA como responsável técnico da empresa proponente. O referido 

profissional deverá ter sido treinado e estar habilitado como instalador pelo fabricante(s) dos 

produtos de cabeamento ofertados, o que deverá ser comprovando através de declaração do(s) 

fabricante(s); 

 

13.5.3 - Deverá ser apresentado atestado de capacitação técnica comprovando que a licitante 

executou serviços similares ao objeto deste Termo de Referência em empresas de direito público ou 

privado, que comprove que a licitante cumpriu a instalação de sistemas de CFTV; 

 

13.5.4 - O proponente deverá apresentar, do fabricante da solução de cabeamento estruturado, 

Atestado de Certificação e Homologação registrado na Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL, na forma do processo de Certificação e Homologação de Produtos para 

Telecomunicações, aprovado pela Resolução Anatel nº 242, de 30 de novembro de 2000, válido e 

expedido em nome do fabricante;  

 

13.5.5 - O proponente deve anexar, em sua documentação, catálogos, manuais, folhetos, sites 

“impressos” da WEB, com suas respectivas URL’s para conferência, ou qualquer outro tipo de 

documento técnico do fabricante, que efetivamente comprove a existência e aderência ao quesito ou 

padrão exigido ao longo dessas especificações dos produtos de ofertados pela licitante; 

 

13.5.6 - Apresentar técnico que executará o projeto com Certificado de Curso de Cabeamento 

Estruturado pelo fabricante, baseado na norma ANSI/TIA/EIA 568 A/ANSI/TIA/EIA 568B/NBR 

14565 e ANSI/TIA/EIA 569 A, comprovados através de cópia do registro dos certificados; 
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13.5.7 - Apresentar o atestado de vistoria técnica ou declaração conforme exigido no Termo de 

Referência. 

 

13.5.8 –O licitante deverá, obrigatoriamente, realizar a visita técnica ou apresentar declaração de 

responsabilidade pela não realização da visita técnica. Caso opte pela realização da visita técnica, 

deverá indicar os profissionais técnicos habilitados que promoverão a visita, para que possa obter as 

indispensáveis informações para bem formular as propostas. O documento denominado 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, contido no ANEXO III do Edital, será emitido pela 

CODISE no ato da visita, bem como deverá fazer parte da documentação a ser apresentada pela 

LICITANTE como documento de habilitação, sob pena de inabilitação. 

 

13.5.9 - Caso a empresa tenha dificuldade ou não queira fazer a visita técnica, deverá, 

obrigatoriamente, também sob pena de inabilitação, apresentar uma declaração assumindo 

total responsabilidade pela não realização da visita técnica(conforme modelo do ANEXO IV do 

Edital), não podendo alegar desconhecimento sobre quaisquer expectativas, condições de 

contratação, implantação, locais, infraestrutura e serviços do projeto, tendo que assumir quaisquer 

condições para colocar o sistema em funcionamento dentro do orçamento apresentado em sua 

proposta. 

 

13.6 – Para fins de qualificação e enquadramento como microempresas (ME) e empresas de 

pequeno porte (EPP), as empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, incisos I e II do Artigo 

3º, deverão atender também as disposições das Leis Estaduais nºs 6.206 de 24/09/07, Artigo 3º e Lei 

nº 6.675 de 18/09/09 (art. 3º, § 1º e 2º), com a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital, devidamente comprovada por meio das 

informações contidas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, acessível no sítio 

www.receita.fazenda.gov.br; 

 

13.7 – A LICITANTE deverá apresentar DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO 

TRABALHO DO MENOR, conforme modelo do ANEXO VI, deste Edital; 

 

13.8 – DECLARAÇÃO formal de que leu, tomou conhecimento e aceita todas as normas e 

exigências contidas neste Edital e seus anexos, conforme modelo do ANEXO I, deste Edital. 

 

13.9 – A LICITANTE deverá indicar formalmente, o nome e CPF da pessoa que assinará o 

Contrato, bem como a conta bancária em que os pagamentos deverão ser efetuados. 

 

13.10 – Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente na data da sessão 

pública de disputa de preços, mesmo que a LICITANTE venha a ser convocada em data 

posterior, sendo considerado o consignado em cada Certidão. No caso de não consignação do prazo 

de sua validade, este será de 90 (noventa) dias. 

 

13.11 – Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório, com vistas à 

agilidade dos procedimentos de análise da documentação. 

 

13.12 – A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar da LICITANTE, em qualquer tempo, no curso 
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da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 

atendimento. 

 

13.13 – A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da LI- 

CITANTE, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da 

documentação exigida para a habilitação. 

13.14 – Os documentos de habilitação deverão estar em nome da LICITANTE, com o número do 

CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa LICITANTE. Não se aceitará, 

portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. 

 

13.15 – A LICITANTE que apresentar documentação em desacordo com o solicitado no Item 13.0 

e seus subitens 13.1 ao 13.8, será INABILITADA. 

 

 

14.0 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1 – Não sendo interposto recurso, o pregoeiro fará a adjudicação à LICITANTE VENCEDORA, 

após o que encaminhará à autoridade competente para homologação da licitação. 

 

14.2 – Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, a autoridade competente fará a 

adjudicação do objeto, homologando em favor da LICITANTE VENCEDORA. 

 

14.3 – Se a adjudicatária, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar, 

aceitar ou retirar o contrato/autorização de fornecimento/empenho, estará sujeito às penalidades 

previstas no edital e no REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE, bem 

como no Item 24.0. Neste caso, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação das 

PROPONENTES, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, 

sendo a respectiva PROPONENTE convocada para negociar redução do preço ofertado, e se for o 

caso, assinar o termo do contrato. 

 

15.0 – CONTRATAÇÃO 

 

15.1 – A LICITANTE VENCEDORA será convocada para recebimento da autorização de 

fornecimento e do empenho decorrente do presente Pregão, momento em que deverá apresentar 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), o CRF (FGTS) e, a Certidão 

Negativa de Tributos Estaduais (ICMS) no prazo de validade, sob pena de decair o seu direito à 

contratação.  

 

15.1.1 – Decorrido o prazo para recebimento da ordem de fornecimento e/ou do empenho, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, e não tendo a empresa VENCEDORA comparecido ao chamamento, perderá 

o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no Item 24.0 deste edital. 

 

15.2– Qualquer entendimento relevante entre a CONTRATANTE e a LICITANTE VENCEDORA 

será formalizado por escrito e também integrará o Contrato. 

 

15.3 –O contrato poderá ser rescindindo a qualquer tempo, na ocorrência de quaisquer das 

hipóteses previstas nos arts. 114 a 116 do REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
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DA CODISE. 

16.0– DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) 

16.1 Homologado o resultado da licitação, a CODISE, convocará, licitante vencedor para no prazo de 

até 5 (cinco) dias assinar a Ata de Registro de Preços (ARP) cujo modelo está em Anexo, a qual, após 

cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso formal de atendimento nas 

condições estabelecidas. 

16.1.1 O prazo estabelecido no caput deste item poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 

16.2 A ata de registro de preços implicará compromisso de prestação de serviços nas condições 

estabelecidas do Edital. A recusa injustificada de fornecedor classificado nas condições previstas nos 

subitens acima deste Título em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das 

penalidades neste Edital. 

16.2.1 É facultado a CODISE quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 

condições estabelecidos, convocar o licitante remanescente, obedecida a ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, para, após 

comprovados os requisitos de habilitação e feita a negociação, assinar a ARP. 

16.3 A existência de preços registrados não obriga a CODISE a firmar a contratação que dele poderá 

advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo 

assegurada ao beneficiário do registro a preferência da prestação dos serviços em igualdade de 

condições. 

16.4 Para assinatura da ARP será exigida comprovação das condições de habilitação consignadas neste 

Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do compromisso, e ainda: 

16.4.1 Caberá à licitante vencedora da licitação: 

a) Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar – comparando – a minuta 

com o instrumento obrigacional definitivo; 

b) Autorizar o seu representante, não havendo divergência entre os documentos cotejados, a firmar em 

seu nome a referida Ata de Registro de Preço; 

c) O exame a que alude o item “a” dar-se-á no recinto da CODISE, podendo ser utilizado todo o tempo 

necessário à análise e conferência das peças mencionadas, desde que respeitado o expediente normal 

de trabalho; 

d) Excepcionalmente, poderá a CODISE permitir a retirada da minuta da Ata de Registro de Preços, 

para exame e assinatura pela detentora do registro com prazo definido. 

e) Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância 

ou inconformismo a quaisquer cláusulas da Ata de Registro de Preço que guardem absoluta 

conformidade com sua minuta, em expressão e substância. 
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16.5 A partir da assinatura da ARP, o Beneficiário se obriga a atender aos pedidos de serviços do 

Gerenciador e ao cumprimento de todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às penalidades 

cabíveis em caso de descumprimento. 

17.0 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO 

PARTICIPANTES (CARONA) 

17.1 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS resultante deste procedimento licitatório será utilizada pela 

CODISE (órgão gerenciador), sendo permitida a adesão por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública direta e indireta. 

 

18.0 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

18.1 – Além dos encargos resultantes da observância da Lei nº 13.303/2016, da Lei nº 10.520/2002 

e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, compete à CONTRATADA: 

 

a) A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto; 

 

b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

 

c) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da 

relação da rede de assistência técnica autorizada; 

 

d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de1990); 

 

e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Edital, o objeto com avarias 

ou defeitos; 

 

f) Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

 

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

h) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

19.0– OBRIGAÇÕES DA CODISE 

 

19.1– Além dos encargos resultantes da observância da Lei nº 13.303/2016, da Lei nº 10.520/2002 e 

do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, são obrigações da CONTRATANTE: 
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a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

 

c) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

 

e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos neste Edital e no Contrato; 

 

f) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

 

20.0 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

21.0– REAJUSTE 

21.1– O preço será irreajustável. Porém, garante-se ao Contratado o direito de manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 81, VI da lei n] 13.303/16, a ser 

efetivado por meio de Termo Aditivo. 

21.2 - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a Administração poderá 

repactuar com o contratante, com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas. 

 

22.0– PAGAMENTO 

 

22.1– O objeto deste Edital será pago mediante apresentação à CODISE dos documentos abaixo 

transcritos, que depois de conferidos e visados serão encaminhados para processamento e posterior 

pagamento em 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de entrada da fatura no 

Protocolo da CODISE; 

● As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela Fiscalização da CODISE. 

● Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à 

CONTRATADA para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresentação, a contagem de 

novos prazos para pagamento. 

 

22.1.1– Nota Fiscal e Fatura/Recibo com o mesmo CNPJ constante do processo licitatórioe do 

preâmbulo deste instrumento, constando nos seus anversos, o número do Contrato e da Ordem de 

Serviço; 

 

22.2.1– Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos aos 
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Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 

Ministério da Fazenda comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo as 

Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS); 

 

22.2.2– Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, em conformidade com a Lei nº 12.440, de 07/07/ 2011; 

 

22.2.3– Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, 

comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

 

22.2.4– Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (ICMS) do domicílio ou sede da 

CONTRATADA; 

 

22.2.5– Declaração de recolhimento do ICMS (somente para fornecedor do Estado de Sergipe); 

 

22.2.6- Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeito Negativo emitida pelo Município 

(ISSQN) relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

 

22.2.7– É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODISE, dos documentos de 

cobrança acompanhado dos seus respectivos anexos, de forma, clara, objetiva e ordenada, que se não 

atendido, implica em desconsideração pela CODISE dos prazos estabelecidos para conferência e 

pagamento. 

 

22.2.8– A Nota fiscal/Fatura deverá destacar o valor dos impostos ou informar a isenção, não 

incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de 

renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à 

natureza do bem ou serviço. 

 

22.2.9– Caso a CONTRATADA seja optante do SIMPLES, deverá apresentar, acompanhado da Nota 

Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 

conforme legislação em vigor. 

 

22.2.10– Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

22.2.11– Somente poderá ser acatada junto ao faturamento, Nota Fiscal dentro do seu período de 

validade de emissão, cujo CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas corresponda àquele do 

Contrato e da respectiva Ordem de Serviço. 

 

22.2.12– Todo e qualquer pagamento será efetuado através da Rede Bancária de Aracaju, sob pena da 

incidência das taxas de serviços para pagamentos por Ordem Bancária para outras Praças. 

 

22.2.13– A CODISE incorrerá em mora caso não efetue o pagamento das faturas no 30º (trigésimo) dia 

de sua apresentação no protocolo da CODISE, conforme disposto no item 22.1 acima, desde que a 

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto. Passado este prazo, estará obrigada 

a efetuar a compensação financeira, ou seja, correção monetária por atraso de pagamento, calculada 
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com base no INPC ou outro índice substitutivo, calculando-se o período compreendido entre o 31º 

(trigésimo primeiro) dia da data da apresentação até a data do seu efetivo pagamento. 

 

22.214– Caso o trigésimo dia ocorra em data não útil na administração da CODISE, o vencimento será 

prorrogado para o primeiro dia útil subsequente; 

 

22.2.15– A administração da CODISE poderá realizar pagamento antes do 30º (trigésimo) dia da 

apresentação das faturas no protocolo da CODISE, sendo que no caso da CODISE efetuar o 

pagamento após o 30º (trigésimo) dia e havendo requerimento do contratado pela mora, a CODISE 

deverá promover a compensação financeira quando ocorrer pagamentos antecipados, calculado com 

base no INPC ou outro índice substitutivo, entre a data do efetivo pagamento e a data de vencimento. 

 

22.2.16– A CODISE fica autorizada a promover a retenção de créditos devidos em decorrência da 

execução do presente contrato quando se fizer necessário para evitar prejuízo decorrente do 

inadimplemento do contrato. 

 

22.2.17– Fica estabelecido que a CONTRATADA  não procederá ao desconto de título, não fará 

cessão de crédito, nem fará apresentação para cobrança pela rede bancaria e a CODISE não endossará 

nem dará aceite a eventuais títulos que forem apresentados por terceiros. 

 

22.2.18 - Nenhum pagamento será efetuado, a qualquer título, à empresa que tenha em seu quadro 

societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 

mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados. 

 

23.0– SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO 

 

23.1– Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos: 

 

23.0.1– Irregularidade, avaria ou defeito no material fornecido, ou fornecido fora dos padrões 

exigidos, de responsabilidade da CONTRATADA; 

 

23.0.2– Não cumprimento dos prazos, em desobediência às condições estabelecidas no Edital; 

 

23.0.3– Deixar de apresentar os documentos exigidos no item anterior; 

 

23.0.4– Erro ou vício das faturas; 

 

23.0.5– Apresentação de fatura com CNPJ diferente do constante no processo licitatório e no 

contrato. 

 

23.0.6– Na ocorrência da hipótese prevista no subitem 20.1.4 acima mencionado, as faturas serão 

devolvidas para respectiva correção, contando-se o prazo de seu vencimento a partir da data da sua 

reapresentação. 

 

24.0– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

24.0.1– A CONTRATADA pelo inadimplemento de suas obrigações, garantida a prévia defesa da 

CONTRATADA no prazo de 10 (dias) dias úteis, ficará sujeita as seguintes sanções previstas no 

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE e na Lei13.303/2016: 
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24.0.2–Advertência; 

24.0.3– Multa moratória; 

24.0.4– Multa compensatória; 

24.0.5– Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contatar com a CODISE, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 

24.0.6– Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

24.0.7– As sanções constantes no subitem 24.0 poderão ser aplicadas de forma cumulativa. 

 

24.0.8– Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que: 

 

24.0.9– Ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação; 

 

24.0.10– Não mantiver proposta, injustificadamente; 

 

24.0.11– Comportar-se de modo inidôneo; 

 

24.0.12– Fizer declaração falsa; 

 

24.0.13– Cometer fraude fiscal; 

 

24.0.14– Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto. 

24.0.15– São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras, as previstas no 

art. 126 do REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE. 

 

24.0.16– As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas e serão 

compensadas pela CODISE com as importâncias em dinheiro, relativas àsprestaçõesa que 

corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 

24.0.17– A aplicação de sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro 

de fornecedores e no sistema de gerenciamento de contatos da CODISE, independentemente de tratar-

se de pessoa cadastrada ou não. 

 

24.0.18– A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

 

I – Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada 

multa correspondente 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão. 

 

II – Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termosdo artigo 43, § 

1° da Lei Complementar n° 123/2006, a vista do subitem 13.4.6, poderá ser aplicada multa 

correspondente 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão. 

 

III – Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
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estabelecido por este edital, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo 

estabelecido para a licitação em questão. 

 

IV – No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório 

deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente 5% do valor 

total do contrato; 

 

V – No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 20% sobre o valor da parcela não 

executada; 

 

VI – No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de 30% sobre o saldo remanescente do 

contrato; 

 

VII – nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 10% sobre o valor da parcela em atraso. 

 

24.0.20– Caso não haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a CODISE descontará a 

referida importância de eventuais créditos a vencer da empresa CONTRATADA. Na ausência de 

créditos disponíveis para quitação da importância da multa, a CODISE executará a garantia quando 

exigida, e quando for o caso, será cobradajudicialmente. 

 

24.0.21– A CODISE poderá quando do não pagamento da multa pela CONTRATADA, aplicar a 

sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a CODISE, 

por até 02 (dois) anos; 

 

24.0.22 – Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha 

causado dano à CODISE, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, aplicando 

a disposição do art. 126 do REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE. 

 

25.0– DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1– A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a CODISE revogá-

la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado 

ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 

25.2– As PROPONENTES assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a CODISE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

 

25.3– Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na CODISE. 

 

25.4– Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de- corrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

25.5– É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

25.6– O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da 
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PROPONENTE, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

25.7– As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre as PROPONENTES, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

 

25.8– As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as PROPONENTES 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 

Diário Oficial do Estado. 

 

25.9– A participação das PROPONENTES nesta licitação implica a aceitação de todos os termos 

deste edital. 

 

25.10 – Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 

sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos 

LICITANTES do pregão eletrônico. 

 

25.11– A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e 

comerciais resultantes da execução do Contrato; 

 

a) A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 

CLÁUSULA, no que lhe couber, não transfere à CODISE a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do Contrato. 

 

25.12 – A CONTRATADA deverá cumprir, além do estabelecido pelo Ministério do Trabalho e pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, as regulamentações e instruções do TERMO DE REFERÊNCIA 

estabelecidas por esta Companhia; 

 

25.13 – As PROPONENTES obrigam-se a elaborar suas propostas, em estrita obediência as 

especificações descritas no TERMO DE REFERÊNCIA, elemento integrante do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 01/2019, independentemente de sua transcrição no bojo deste Edital ou do 

Contrato. 

 

25.14 – Os empregados da CONTRATADA não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CODISE, e nenhuma subordinação aos gestores da CODISE. 

 

25.15 – Não será permitido à CONTRATADA, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar ou 

transferir a execução dos serviços objeto do Contrato. 

 

25.16 – Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, com exclusão de 

qualquer outro, par mais privilegiado que possa ser, como o competente para dirimir quaisquer 

questões oriundos do presente instrumento. 

 

25.17– Constitui parte integrante deste edital: 

 

Anexo I – DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO; 

 

Anexo II – DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO; 
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Anexo III – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA; 

 

Anexo IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR NÃO REALIZAR 

VISITA TÉCNICA; 

 

Anexo V – MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS; 

 

Anexo VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE; 

 

Anexo VII – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR; 

 

Anexo VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 

Anexo IX – MINUTA DE CONTRATO; 

 

Anexo X - TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Este Edital foi concebido em conformidade com o TERMO DE REFERÊNCIA elaborado pelo 

Coordenador de Tecnologia da Informação, Sr. Francisco Manuel Navarro Caldas, aprovado pelo 

Diretor Presidente José Matos de Lima Filho. 

 

Aracaju/SE, 25 de março de 2019. 

 

 

Andréa Freire Resende 

Pregoeira 
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ANEXO I – DO EDITAL  

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E 

CONHECIMENTO 

 

 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE 

ARACAJU – SERGIPE 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 – CODISE(COLIC) 

 

 

 

Prezados Senhores 

 

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sa., nossa Proposta relativa ao PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 01/2019 em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou 

omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma. 

 

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições do referido PREGÃO 

ELETRÔNICO e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à CODISE. 

 

A validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar desta data, de acordo com as disposições 

do item 10, subitem 10.2.1 deste Edital. 

 

Atenciosamente, 

 

Aracaju/SE, ____/____/2019 

 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável da Licitante. 
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ANEXO II – DO EDITAL   

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO 

 

 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – CODISE 

Avenida Heráclito Rollemberg, 444, Distrito Industrial, Aracaju/SE 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 – CODISE (COLIC) 

Objeto: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO, ELÉTRICO, 

INSTALAÇÃO DE REDE E CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SEDE DA CODISE 

E NA RUA 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 

ASSISTÊNCIA INTEGRAL DE ENGENHEIRO ELÉTRICO RESPONSÁVEL, 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO X DESTE EDITAL. 

Em atendimento à determinação do Edital, item 10.1.1, declaramos, sob as penalidades 

cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar 

proposta na licitação em referência. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 

 

 

Local e data 

 

 

 

Assinatura do representante legal da licitante 
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ANEXO III – DO EDITAL 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – CODISE 

 ARACAJU – SERGIPE 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 – CODISE (COLIC) 

 

 

Prezados Senhores 

 

Pelo presente atestamos expressamente que a empresa abaixo qualificada, por meio de 

preposto devidamente credenciado pela mesma, visitou os locais onde serão executados os 

referenciados serviços, e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos. 

 

 
 
Qualificação da Empresa: 

Nome: 

Endereço: 

Preposto: 

 

 

 

....................................................................  

FIRMA LICITANTE/PROPONENTE / CNPJ  

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

....................................................... 

REPRESENTANTE DA CODISE 
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ANEXO IV – DO EDITAL   

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE 

VISITA TÉCNICA 

 

 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE  

ARACAJU – SERGIPE 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 – CODISE (COLIC) 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente declaramos expressamente que a empresa (qualificação completa da empresa e de seu 

representante legal), não realizou visita técnica nos locais de instalação e fornecimento de material do 

Pregão Eletrônico 01/2019, razão pela qual assumimos total responsabilidade, declarando, inclusive, que 

não poderemos alegar desconhecimento sobre quaisquer expectativas, condições de contratação, 

implantação, locais, infraestrutura, condições de trabalho e execução de serviços do projeto, tendo que 

assumir quaisquer condições para colocar o sistema em funcionamento dentro do orçamento 

apresentado em nossa proposta, sempre dentro dos prazos previstos. 

 

 

_____________________________  

(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO V – DO EDITAL 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇO 

 

 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE  

ARACAJU – SERGIPE 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 – CODISE (COLIC) 

 

A planilha de preço deverá ser apresentada conforme o modelo abaixo. Será vencedor o licitante que 

apresentar o Menor Preço Total. 

 

Item Especificação Unidade Qtde Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Serviços de cabeamento estruturado   

1 

Implantação de ponto de rede ou telefonia cat.6, 

utilizando concentração em rack. Incluindo 

lançamento do cabo UTP, conectorização em ambas 

extremidades. Com fornecimento de materiais de 

cabeamento: cabo UTP 4 pares até 45 m de ponto, 

tomada RJ45 ou RJ11 fêmea (obedecendo padrões do 

local, abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, 

incluindo certificação com emissão de relatório e 

identificação com 5 etiquetas térmicas (4 por ponto).  

Unidade 74   

2 

Implantação de ponto de rede ou telefonia cat.6, 

utilizando concentração em rack. Incluindo 

lançamento do cabo UTP, conectorização em ambas 

extremidades. Com fornecimento de materiais de 

cabeamento: cabo UTP 4 pares até 90 m de ponto, 

tomada RJ45 ou RJ11 fêmea (obedecendo padrões do 

local, abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, 

incluindo certificação com emissão de relatório e 

identificação com 5 etiquetas térmicas (4 por ponto).  

Unidade 198   

3 

Serviço de organização de rack com cabeamento 

UTP, incluindo certificações e identificações 

necessárias, por patch panel de até 25 portas.  

Unidade 1   

4 
Instalação com fornecimento de patch panel 24 portas 

cat. 6  
Peça 10   

5 
Instalação com fornecimento organizador horizontal 

de alta densidade 1u, para racks de 19 
Peça 20   

6 
Instalação com fornecimento de placa de fechamento 

de 1u,para racks de 19" 
Peça 15   



28  

Av. Heráclito Rollemberg, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 4900-640 CNPJ 
13.146.642/0001-45 www.codise.se.gov.br 

 (0xx79)3218-1000 
 

      

7 
Instalação com fornecimento de patch cord em cabo 

UTP,flexível 1,5m cat. 6  
Peça 232   

8 

Instalação com fornecimento de calha de tomadas 

para rack com 06 tomadas elétricas 10A,com padrão 

de fixação em rack 19 

Unidade 5   

9 Hack de parede com 6U de 19” Unidade 2   

Serviços elétricos   

10 

Instalação de ponto elétrico 2P+T (padrão brasileiro), 

com fornecimento de materiais elétricos, sendo: cabo 

elétrico 2,5mm², tomada 2P+T (padrão brasileiro), 

conectores e condulete ou caixa plástica e teste sem 

relatório 

Unidade 240   

11 

Instalação e montagem de caixa elétricamonofásico 

para até 3 disjuntores (QDITI) com geral. 

Fornecimento do quadro de superfície, tampas de 

proteção e identificação 

Unidade 6   

12 

Instalação e montagem de quadro elétrico bifásico 

para até 12 disjuntores (QDITI) com geral. 

Fornecimento do quadro de superfície, tampas de 

proteção e identificação 

Unidade 8   

13 

Instalação e montagem de quadro elétrico bifásico 

para até 24 disjuntores (QDITI) com geral. 

Fornecimento do quadro de superfície, tampas de 

proteção e identificação 

Unidade 4   

14 

Instalação e montagem de quadro elétrico trifásico 

para até 12 disjuntores (QDITI), com fornecimento 

do quadro de superfície, barramentos, tampas de 

proteção e identificação 

Unidade 3   

15 
Instalação e montagem com fornecimento de 

disjuntor monopolar de 15 a 25 amper. 
Unidade 140   

16 
Instalação e montagem com fornecimento de 

disjuntor bipolar de 15 a 25 amper 
Unidade 30   

17 
Instalação e montagem com fornecimento de 

disjuntor bipolar de 32 a 50 amper.  
Unidade 16   

18 
Instalação e montagem com fornecimento de 

disjuntor tripolar de 30 a 50 amper.  
Unidade 3   

19 

Instalação e montagem com fornecimento protetor 

anti-surto contra surtos de 40ka e 275 volts, possui 

certificado IP65 e NBR IEC61643-1 

Unidade 3   

20 
Instalação com fornecimento de cabo elétrico em 

cobre,4,00 mm2,semi flexível, antichamas,750 v  

Metro 

linear 
600   
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21 
Instalação com fornecimento de cabo elétricoem 

cobre,6,00 mm2,semi flexível, antichamas,750 v 

Metro 

linear 
300   

22 
Instalação com fornecimento de cabo elétricoem 

cobre,10,00 mm2,semi flexível, antichamas,750 v 

Metro 

linear 
90   

23 
Instalação com fornecimento de cabo elétrico em 

cobre,16,00 mm2,semi flexível,750 v  

Metro 

linear 
90   

24 Noberak 1,4 Kva Unidade 4   

Serviços de infraestrutura   

25 

Instalação com fornecimento de canaleta 50x50 e 

acessórios: cotovelo interno/externo, luva, tampa de 

extremidade, caixa derivação, fita dupla face, bucha e 

parafusos.  

Metro 

linear 
590   

26 

Instalação com fornecimento de eletrocalha 

galvanizada lisa, medindo 150x50mm, incluindo 

fornecimento de acessórios necessários para 

montagem e fixação: emenda u, flange, terminal de 

fechamento, prolongador, curva 90°, vergalhão, 

parafusos, porca e arruela.  

Metro 

linear 
120   

Serviços de projeto e documentação   

27 
Projeto executivo com fornecimento de planta baixa 

pelo cliente (por formato a1 equivalente) 
Unidade 8   

28 
Elaboração de as-built com fornecimento de planta 

baixa pelo cliente (por formato tipo a1 equivalente) 
Unidade 8   

Serviços de CFTV 

29 

Instalação com fornecimento de câmera IP tipo bullet 

para ambientes externos e interno, padrão HD, IR 

30m. Não inclui ponto de rede.  

Unidade 50   

30 

Instalação com fornecimento de câmera IP tipo mini-

dome para ambientes externos e interno, padrão HD, 

IR 30m. Não inclui ponto de rede.  

Unidade 10   

31 

Instalação com fornecimento de câmera IP tipo 

speeddome para ambientes externos, padrão 

FULLHD, IR 30m. Não inclui ponto de rede.  

Unidade 2   

32 NVR 32 canais HD, armazenamento de 4TB Unidade 2   

Ativos de rede 

33 
Switch de Acesso 24 portas 10/100/1000 com PoE + 

02 portas SFP 1Gbps, instalado e configurado 
Unidade 4   

34 
Switch de Acesso 24 portas 10/100/1000 + 02 portas 

SFP 1Gbps, instalado e configurado 
Unidade 8   

VALOR TOTAL:  
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ANEXO VI– DO EDITAL  

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 – CODISE (COLIC) 

 

 
A  .............................................................................................,inscrita no CNPJ nº 
................................, por intermédio de seu representante legal, o(a)Sr.(a.) 
......................................................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº........................e inscrito no CPF nº ........................., DECLARA, para fins 
do disposto no subitem …...... do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123, de14/12/2006; 

 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 
.......................................... 

(data) 
 

 

........................................................... 

(representante legal) 

 

 

 

OBS.: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
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ANEXO VII – DO EDITAL 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO 

MENOR 

 

 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 – CODISE (COLIC) 

 

 

 

..............................................................................................(QUALIFICAR A 

EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob Nº.............................................., por intermédio de 

seu representante legal o Sr. ........................................................................, portador da 

Carteira de Identidade nº...................... e inscrito no CPF sob o nº....................................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição  

Federal/88, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos. 

 

RESPONDER: 

 

Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?  

SIM (  ) OU NÃO (  ). 
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ANEXO VIII –DO EDITAL 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº_____/2019 

PREGAO ELETRÔNICO N.XX/2019 

Processo Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Validade da Ata _____/_____/2019 

 

Aos (______)__________ dias do mês de _________ do ano de 2019, a COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE inscrita no CNPJ sob o n.º 

13.146.642/0001-45, situado na Av. Heráclito Guimarães Rollemberg, nº 4444, D.I.A., Aracaju/SE, 

neste ato representado por seu Presidente,JOSE MATOS LIMA FILHOe Diretor Administrativo e 

Financeiro,GILDO DE SOUZA XAVIER NETO, doravante também designada CONTRATANTE, 

nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 

n.º 03/2018, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para eventuais contratações elencadas na 

CLÁUSULA PRIMEIRA DESTA ATA, ofertado pelo FORNECEDOR REGISTRADO 

relacionado(s) a seguir, que após a efetivação da contratação passará a ser designado CONTRATADA, 

e, cuja proposta foi julgada vencedora do certame: 

 

Razão Social:___________________ 

CNPJ: ________________________ 

Endereço: ________________________ 

Telefone: ________________________ 

Fax: ________________________ 

E-mail: __________________ 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 

CABEAMENTO LÓGICO, ELÉTRICO, INSTALAÇÃO DE REDE E CÂMERAS DE 

MONITORAMENTO NA SEDE DA CODISE E NA RUA 24 HORAS, COM FORNECIMENTO 

DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA INTEGRAL DE ENGENHEIRO ELÉTRICO 

RESPONSÁVEL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO X DO EDITAL, o qual 

deverá observar as especificações do Edital e do Termo de Referência no Anexo I do Pregão n.º 01/2019 

e seus anexos, que passam a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preço 

apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar por Lote. 

 

Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 

específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao 

detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços oriunda desta licitação é de 12 (doze) meses, contados 

da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 
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O gerenciamento deste instrumento caberá à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Sergipe, através da COLIC – Coordenadoria de Licitações e Contratos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
Os preços registrados, a especificação do material, os quantitativos, as marcas, encontram-se elencados 

na presente Ata em seu anexo único. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO(S) LOCAL(IS) E PRAZOS(S) DE ATENDIMENTO 
 

O material deverá ser entregue, em conformidade com a solicitação dos órgãos participantes do Estado 

de Sergipe, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da emissão do empenho. 

 

Parágrafo único – A entrega deverá ocorrer nos almoxarifados dos órgãos solicitantes, da grande 

Aracaju/SE. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

As empresas detentoras do preço registrado poderão ser convidadas a firmar contratações de 

fornecimento, observadas as condições fixadas nesta Ata e seus Anexos e na legislação pertinente. 

 

Parágrafo Primeiro – As contratações dos materiais registrados neste instrumento serão efetuadas 

através de Nota de Empenho, emitidas pelo órgão participante, contendo: n.º da ata, nome da empresa, 

objeto, especificação, obrigações da Contratada, endereço e data da entrega; 

 

Parágrafo Segundo – A Nota de Empenho será encaminhado ao fornecedor, que deverá assiná-la e 

devolvê-la ao órgão solicitante no prazo de 3 (três) dias consecutivos, a contar da data do seu 

recebimento; 

 

Parágrafo Terceiro – Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a 

Nota de empenho poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 

São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais prevista nesta Ata e nos Anexos que 

integram e complementam o Edital relativo ao Pregão Eletrônico n.º 01/2019: 

 

I – Executar o fornecimento dos produtos nos padrões estabelecidos pela CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe, desde que formalizada a contratação, de acordo com o 

especificado nesta Ata e no Anexo I do Edital, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se 

por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 

estabelecida; 

 

II – Após a contratação, comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceito o 

produto que estiver em desacordo com as especificações, o contratado terá prazo de 48 horas para 

entregar os equipamentos em, acordo com as especificações constantes no Anexo I, nem quaisquer 

pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto 

contratado; 

 

III – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à 
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CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, imediatamente e por escrito, de 

qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata de Registro de Preços; 

 

IV – Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, no tocante ao fornecimento do material, conforme contrato de fornecimento, 

assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 

 

V – Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento, inclusive considerados os 

casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato de fornecimento; 

 

VI – A falta do material cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser 

alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do contrato de 

fornecimento e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 

demais condições estabelecidas; 

 

VII – Possibilitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe efetuar vistoria 

nas instalações do fornecedor, a fim de verificar as condições para o atendimento do objeto registrado; 

 

VIII – Comunicar imediatamente à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe 

qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o 

recebimento de correspondência; 

 

IX – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 

reguladoras e pertinentes; 

 

X – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 

ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela CODISE – 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

 

XI – Indenizar terceiros e/ou a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe 

mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos 

causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância as exigências 

das autoridades competentes e as disposições legais vigentes; 

 

XII – Substituir e/ou reparar os materiais, num prazo máximo de até 15 (quinze) dias consecutivos, 

sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado as penalidades constantes no Edital; 

 

XIII – Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, devidamente 

identificados com crachá subscrito pela detentora do preço registrado contratada, no qual constará, no 

mínimo, sua razão social e o nome completo do empregado; 

 

XIV – Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado, após a contratação; 

 

XV – Informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou gravação na própria 

embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: N.º e data do Contrato de 

Fornecimento e o nome da fornecedora ou fabricante; 

 

XVI – Após contratação, aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, servindo 

como base de cálculo para as alterações os preços unitários constantes na proposta vencedora; 
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XVII – Manter, durante toda vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 107, inciso IX, do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, que será observado, quando dos 

pagamentos à detentora do preço registrado; 

 

XVIII – Solicitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, em tempo hábil, 

quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a 

execução do objeto contratual; 

 

XIX – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou na Nota de 

Empenho, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito da CODISE – Companhia 

de Desenvolvimento Econômico de Sergipe. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
 

São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado: 

 

I – todo e qualquer dano que causar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe 

ou a terceiros, ainda que culposo, praticados por seus prepostos, empregados ou mandatário, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da CODISE – 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

 

II – qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 

bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos casos que envolvam eventuais 

decisões judiciais, eximindo a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe de 

qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

 

III – por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade competente, 

em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, 

desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento 

devido à detentora do preço registrado, o valor correspondente; 

 

Parágrafo Primeiro – A DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO autoriza a CODISE – Companhia 

de Desenvolvimento Econômico de Sergipe a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou 

prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, ou da garantia 

contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa; 

 

Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização da CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe não eximirá a DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO das 

responsabilidades previstas nesta Ata. 

 

CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DA CODISE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE SERGIPE 
 

A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe ou órgãos participantes obriga-se 

a: 

 

I – indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o objeto; 
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II – permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas 

de segurança; 

 

III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no Edital; 

 

IV – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PAGAMENTO 
 

A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe ou órgãos participantes efetuarão 

o pagamento à Contratada, através de crédito em conta corrente mantida pela Contratada, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias depois da entrega dos materiais que forem solicitados, contados a partir da 

data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa, acompanhada do correspondente Contrato de 

Fornecimento, com o respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de que o fornecimento 

foi realizado a contento. 

 

Parágrafo Primeiro – Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão 

devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 

rejeição, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentação; 

 

Parágrafo Segundo – Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o 

documento de cobrança, prova de regularidade perante o FGTS – CRF, Certidões Negativas de Débitos 

junto às Fazendas Federal (abrangendo os débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União, e 

as contribuições previdenciárias e de terceiros), e do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS) da sede da Contratada; 

 

Parágrafo Terceiro – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

 

Parágrafo Quarto – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

Parágrafo Quinto – Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula Décima 

Primeira; 

 

Parágrafo Sexto – No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 

mencionado no “caput” desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a data final do 

adimplemento e a do efetivo pagamento; 

 

Parágrafo Sétimo – Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, 

nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
 

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à 

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste Instrumento. 
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Parágrafo Primeiro – Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços 

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 

constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro; 

 

Parágrafo Segundo – Caso o preço registrado seja superior a média dos preços de mercado, a CODISE 

– Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe solicitará ao fornecedor, mediante 

correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo à definição do parágrafo primeiro; 

 

Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe convocará as demais empresas com preços registrados para o 

lote, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitados as condições de fornecimento, os 

preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em que poderão ocorrer 

as alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado; 

 

Parágrafo Quarto – Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que 

forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, quando ocorrer qualquer 

das situações previstas no art. 35 do Decreto Estadual nº 25728 de 25/11/2008, conforme previsão legal 

também contida no art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos da CODISE e no art. 66 da Lei nº 

13.303/2016.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 

São obrigações do Contratado: 

 

I – Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos 

em decorrência direta ou indireta do presente contrato serão de responsabilidade do CONTRATADO; 

 

II – O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes 

sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 

efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a 

Contratante poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 

 

I – Advertência; 

 

II – Multa, observados os seguintes limites máximos: 

 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimentoouserviçonãorealizado,ousobreaetapadocronogramafísicodeobrasnão cumprido; 
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b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o consequente 

cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

 

III – impedimento de licitar e de contratar com a CODISE e o Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 

(cinco) anos; 

 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

 

Parágrafo Primeiro – O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido 

dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, 

de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

 

Parágrafo Segundo – A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir 

do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da 

obrigação. 

 

Parágrafo Terceiro – Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e 

danos decorrentes para a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

 

Parágrafo Quarto – Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 5 (cinco) dias 

corridos, contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por esta Companhia, 

decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, à imposição das sanções elencadas nos incisos I a 

IV desta cláusula. 

 

Parágrafo Quinto – A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação poderá ensejar sua 

rescisão, nos termos do artigo 114 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento do 

Estado de Sergipe para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a 

cargo do órgão contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos são: 

 

UNIDADE 

ORÇAMENTÁR

IA 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL-

PROGRAMÁTRI

CA 

PROJETO/ATIVIDADE/AÇ

ÃO 

ELEMENT

O 

DEDESPES

A 

FONTE 

DE 

RECURS

O 

19301 22.126.0039 0737 4490 0293 

   19301 22.122.0039    0635    3390 0101 / 

0270 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

 

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 

aditivo à presente Ata de Registro de Preços; 
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II – Integram esta Ata o Edital de Pregão n° 01/2019 e seus anexos e as propostas das empresas 

classificadas para cada grupo, por LOTE; 

 

III – É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 

expressa autorização da CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 
 

O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da 

Comarca de Aracaju/SE. 

 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para um só efeito, a fim de que produza seus efeitos legais. 

 

 

Aracaju/SE, XX de XXXXXXXXXXX de 2019. 

 

 

 

JOSÉ MATOS LIMA FILHO 
Diretor Presidente – CODISE 

 

 

GILDO DE SOUZA XAVIER NETO 
Diretor Administrativo e Financeiro CODISE 

CONTRATANTE 

 

 

____________________ 

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR REGISTRADO 

Representante legal: 
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ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2019, REFERENTE AO 

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019. 

 

Item Especificação Unidade Qtde Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Serviços de cabeamento estruturado   

1 

Implantação de ponto de rede ou telefonia cat.6, 

utilizando concentração em rack. Incluindo 

lançamento do cabo UTP, conectorização em ambas 

extremidades. Com fornecimento de materiais de 

cabeamento: cabo UTP 4 pares até 45 m de ponto, 

tomada RJ45 ou RJ11 fêmea (obedecendo padrões do 

local, abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, 

incluindo certificação com emissão de relatório e 

identificação com 5 etiquetas térmicas (4 por ponto).  

Unidade 74   

2 

Implantação de ponto de rede ou telefonia cat.6, 

utilizando concentração em rack. Incluindo 

lançamento do cabo UTP, conectorização em ambas 

extremidades. Com fornecimento de materiais de 

cabeamento: cabo UTP 4 pares até 90 m de ponto, 

tomada RJ45 ou RJ11 fêmea (obedecendo padrões do 

local, abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, 

incluindo certificação com emissão de relatório e 

identificação com 5 etiquetas térmicas (4 por ponto).  

Unidade 198   

3 

Serviço de organização de rack com cabeamento 

UTP, incluindo certificações e identificações 

necessárias, por patch panel de até 25 portas.  

Unidade 1   

4 
Instalação com fornecimento de patch panel 24 portas 

cat. 6  
Peça 10   

5 
Instalação com fornecimento organizador horizontal 

de alta densidade 1u, para racks de 19 
Peça 20   

6 
Instalação com fornecimento de placa de fechamento 

de 1u,para racks de 19" 
Peça 15   

      

7 
Instalação com fornecimento de patch cord em cabo 

UTP,flexível 1,5m cat. 6  
Peça 232   

8 

Instalação com fornecimento de calha de tomadas 

para rack com 06 tomadas elétricas 10A,com padrão 

de fixação em rack 19 

Unidade 5   

9 Hack de parede com 6U de 19” Unidade 2   

Serviços elétricos   

10 Instalação de ponto elétrico 2P+T (padrão brasileiro), Unidade 240   
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com fornecimento de materiais elétricos, sendo: cabo 

elétrico 2,5mm², tomada 2P+T (padrão brasileiro), 

conectores e condulete ou caixa plástica e teste sem 

relatório 

11 

Instalação e montagem de caixa elétricamonofásico 

para até 3 disjuntores (QDITI) com geral. 

Fornecimento do quadro de superfície, tampas de 

proteção e identificação 

Unidade 6   

12 

Instalação e montagem de quadro elétrico bifásico 

para até 12 disjuntores (QDITI) com geral. 

Fornecimento do quadro de superfície, tampas de 

proteção e identificação 

Unidade 8   

13 

Instalação e montagem de quadro elétrico bifásico 

para até 24 disjuntores (QDITI) com geral. 

Fornecimento do quadro de superfície, tampas de 

proteção e identificação 

Unidade 4   

14 

Instalação e montagem de quadro elétrico trifásico 

para até 12 disjuntores (QDITI), com fornecimento 

do quadro de superfície, barramentos, tampas de 

proteção e identificação 

Unidade 3   

15 
Instalação e montagem com fornecimento de 

disjuntor monopolar de 15 a 25 amper. 
Unidade 140   

16 
Instalação e montagem com fornecimento de 

disjuntor bipolar de 15 a 25 amper 
Unidade 30   

17 
Instalação e montagem com fornecimento de 

disjuntor bipolar de 32 a 50 amper.  
Unidade 16   

18 
Instalação e montagem com fornecimento de 

disjuntor tripolar de 30 a 50 amper.  
Unidade 3   

19 

Instalação e montagem com fornecimento protetor 

anti-surto contra surtos de 40ka e 275 volts, possui 

certificado IP65 e NBR IEC61643-1 

Unidade 3   

20 

Instalação com fornecimento de cabo 

elétricoemcobre,4,00 mm2,semi flexível, 

antichamas,750 v  

Metro 

linear 
600   

21 

Instalação com fornecimento de cabo 

elétricoemcobre,6,00 mm2,semi flexível, 

antichamas,750 v 

Metro 

linear 
300   

22 

Instalação com fornecimento de cabo 

elétricoemcobre,10,00 mm2,semi flexível, 

antichamas,750 v 

Metro 

linear 
90   

      

23 
Instalação com fornecimento de cabo 

elétricoemcobre,16,00 mm2,semi flexível,750 v  

Metro 

linear 
90   
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24 Noberak 1,4 Kva Unidade 4   

Serviços de infraestrutura   

25 

Instalação com fornecimento de canaleta 50x50 e 

acessórios: cotovelo interno/externo, luva,tampa de 

extremidade, caixa derivação, fita dupla face, bucha e 

parafusos.  

Metro 

linear 
590   

26 

Instalação com fornecimento de eletrocalha 

galvanizada lisa, medindo 150x50mm, incluindo 

fornecimento de acessórios necessários para 

montagem e fixação: emenda u, flange, terminal de 

fechamento, prolongador, curva 90°, vergalhão, 

parafusos, porca e arruela.  

Metro 

linear 
120   

Serviços de projeto e documentação   

27 
Projeto executivo com fornecimento de planta baixa 

pelo cliente (por formato a1 equivalente) 
Unidade 8   

28 
Elaboração de as-built com fornecimento de planta 

baixa pelo cliente (por formato tipo a1 equivalente) 
Unidade 8   

Serviços de CFTV 

29 

Instalação com fornecimento de câmera IP tipo bullet 

para ambientes externos e interno, padrão HD, IR 

30m. Não inclui ponto de rede.  

Unidade 50   

30 

Instalação com fornecimento de câmera IP tipo mini-

dome para ambientes externos e interno, padrão HD, 

IR 30m. Não inclui ponto de rede.  

Unidade 10   

31 

Instalação com fornecimento de câmera IP tipo 

speeddome para ambientes externos, padrão 

FULLHD, IR 30m. Não inclui ponto de rede.  

Unidade 2   

32 NVR 32 canais HD, armazenamento de 4TB Unidade 2   

Ativos de rede 

33 
Switch de Acesso 24 portas 10/100/1000 com PoE + 

02 portas SFP 1Gbps, instalado e configurado 
Unidade 4   

34 
Switch de Acesso 24 portas 10/100/1000 + 02 portas 

SFP 1Gbps, instalado e configurado 
Unidade 8   

VALOR TOTAL:  
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ANEXO IX – DO EDITAL 

MINUTA DO CONTRATO Nº_____/2019 

 

 

Contrato de Prestação de Serviços que entre si 

fazem a COMPANHIA 

DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

DE SERGIPE - CODISE e a empresa 

_____________________ na forma abaixo: 

 

 

1. DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 

 

Pelo presente instrumento particular a COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE, pessoa jurídica de direito privado organizada sob a 

forma de Sociedade de Economia Mista, inscrita no CNPF/MF sob o nº 13.146.642/0001-45, com 

sede à Avenida Heráclito Guimarães Rollemberg, nº 4444, D.I.A., Aracaju/SE, doravante 

denominada CONTRATANTE, representada neste ato por seu Diretor Presidente JOSÉ MATOS 

LIMA FILHO, e seu Diretor Administrativo e Financeiro, GILDO DE SOUZA XAVIER NETO, 

e a firma ….................….................................................................. com sede na Rua 

........................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

................................., doravante denominada CONTRATADA, por seu Representante Legal o Sr. 

…..................................................................................., inscrito no CNPF sob o nº .......................... 

resolvem celebrar o presente CONTRATO que se regerá pelas seguintes CLÁUSULAS E 

CONDIÇÕES: 

 

2. DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o 

relacionamento contratual com vistas à prestação dos serviços definidos e especificados na 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 

 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob modalidade de 

Pregão Eletrônico, nos termos e condições do Edital nº 001/2019, cujo resultado foi homologado 

em ................ pelo Presidente, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº 

10.520/2002 e sua legislação suplementar, à Lei nº 13.303/16 e ao  Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da CODISE, às cláusulas e condições aqui estabelecidas pela 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1 - Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de SERVIÇO DE 

IMPLANTAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO, ELÉTRICO, INSTALAÇÃO DE REDE E 

CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SEDE DA CODISE E NA RUA 24 HORAS, COM 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA INTEGRAL DE ENGENHEIRO 

ELÉTRICO RESPONSÁVEL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO 

EDITAL. 

 

CLÁUSULA II – DA DOCUMENTAÇÃO 
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2.1 - Quando da assinatura deste instrumento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Conjunta 

Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda comprovando sua 

regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros 

(INSS); o CRF (FGTS), e, a Certidão Negativa de Tributos Municipais (ISSQN), dentro do prazo de 

validade, sob pena de decair o seu direito à contratação. 

 

CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 

São obrigações da CONTRATADA, além das demais prevista nesteinstrumento e nos Anexos que 

integram e complementam o Edital relativo ao Pregão Eletrônico n.º 01/2019: 

 

I – Executar o fornecimento dos produtos nos padrões estabelecidos pela CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I do 

Edital, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 

descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 

 

II – Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega do produto e/ou da execução dos serviços, 

não sendo aceito o produto e/ou serviço, que estiver em desacordo com as especificações, o contratado 

terá prazo de 48 horas para entregar os produtos/serviços em, acordo com as especificações constantes 

no Anexo I, sem direito a quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito 

funcionamento e conclusão do objeto contratado; 

 

III – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à 

CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, imediatamente e por escrito, de 

qualquer anormalidade que verificar quando da execução do presente instrumento; 

 

IV – Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, no tocante ao fornecimento do material, conforme contrato de fornecimento, 

assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste instrumento; 

 

V – Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento, inclusive considerados os 

casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato de fornecimento; 

 

VI – A falta do material cujo fornecimento incumbe a CONTRATADA não poderá ser alegado como 

motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do contrato de fornecimento e não a 

eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições 

estabelecidas; 

 

VII – Possibilitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe efetuar vistoria 

nas instalações do fornecedor, a fim de verificar as condições para o atendimento do objeto contratado; 

 

VIII – Comunicar imediatamente à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe 

qualquer alteração ocorrida no contrato social, endereço, conta bancária e outros julgados necessários 

para o recebimento de correspondência; 

 

IX – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 

reguladoras e pertinentes; 
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X – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 

ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela CODISE – 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

 

XI – Indenizar terceiros e/ou a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe 

mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos 

causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância as exigências 

das autoridades competentes e as disposições legais vigentes; 

 

XII – Substituir e/ou reparar os serviços, num prazo máximo de até 15 (quinze) dias consecutivos, 

sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado as penalidades constantes no Edital; 

 

XIII – Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, devidamente 

identificados com crachá subscrito pela contratada, no qual constará, no mínimo, sua razão social e o 

nome completo do empregado; 

 

XIV – Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado, após a contratação; 

 

XV – Informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou gravação na própria 

embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: N.º e data do Contrato de 

Fornecimento e o nome da fornecedora ou fabricante; 

 

XVI – Após contratação, aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, servindo 

como base de cálculo para as alterações os preços unitários constantes na proposta vencedora; 

 

XVII – Manter, durante toda vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste; 

 

XVIII – Solicitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, em tempo hábil, 

quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a 

execução do objeto contratual; 

 

XIX – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou na Nota de 

Empenho, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito da CODISE – Companhia 

de Desenvolvimento Econômico de Sergipe. 

 

CLÁUSULA IV – DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
 

São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado: 

 

I – todo e qualquer dano que causar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe 

ou a terceiros, ainda que culposo, praticados por seus prepostos, empregados ou mandatário, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da CODISE – 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

 

II – qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 

bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos casos que envolvam eventuais 

decisões judiciais, eximindo a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe de 

qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
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III – por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade competente, 

em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, 

desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento 

devido à contratada, o valor correspondente; 

 

Parágrafo Primeiro – A contratada autoriza a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico 

de Sergipe a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas 

pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, independentemente de 

qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa; 

 

Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização da CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe não eximirá a contratadadas responsabilidades previstas neste 

instrumento. 

 

CLÁUSULA V – OBRIGAÇÕES DA CODISE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE SERGIPE 
 

A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe ou órgãos participantes obriga-se 

a: 

 

I – indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o objeto; 

 

II – permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas 

de segurança; 

 

III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato e no Edital; 

 

IV – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto. 

 

CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO 
 

A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe ou órgãos participantes efetuarão 

o pagamento à Contratada, através de crédito em conta corrente mantida pela Contratada, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias depois da entrega dos materiais que forem solicitados, contados a partir da 

data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa, acompanhada do correspondente Contrato de 

Fornecimento, com o respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de que o fornecimento 

foi realizado a contento. 

 

Parágrafo Primeiro – Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão 

devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 

rejeição, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentação; 

 

Parágrafo Segundo – Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o 

documento de cobrança, prova de regularidade perante o FGTS – CRF, Certidões Negativas de Débitos 

junto às Fazendas Federal (abrangendo os débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União, e 

as contribuições previdenciárias e de terceiros), e do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS) da sede da Contratada; 
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Parágrafo Terceiro – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

 

Parágrafo Quarto – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

Parágrafo Quinto – Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula Décima; 

 

Parágrafo Sexto – No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 

mencionado no “caput” desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a data final do 

adimplemento e a do efetivo pagamento; 

 

Parágrafo Sétimo – Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, 

nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 

CLÁUSULA VII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento do 

Estado de Sergipe para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a 

cargo do órgão contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos são: 

 

 

UNIDADE 

ORÇAMENTÁR

IA 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL-

PROGRAMÁTRI

CA 

PROJETO/ATIVIDADE/AÇ

ÃO 

ELEMENT

O 

DEDESPES

A 

FONTE 

DE 

RECURS

O 

19301 22.126.0039 0737 4490 0293 

   19301 22.122.0039    0635 3390 0101 / 

0270 

 

CLÁUSULA VIII – DO PREÇO 

 

8.1 – A CODISE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços ora contratados e 

efetivamente realizados, os valores descriminados na tabela de preços  adiante indicados:  

 

Item Especificação Unidade Qtde Valor 

Unitári

o 

Valor 

Total 

Serviços de cabeamento estruturado   

1 

Implantação de ponto de rede ou telefonia cat.6, 

utilizando concentração em rack. Incluindo 

lançamento do cabo UTP, conectorização em ambas 

extremidades. Com fornecimento de materiais de 

cabeamento: cabo UTP 4 pares até 45 m de ponto, 

tomada RJ45 ou RJ11 fêmea (obedecendo padrões do 

local, abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, 

incluindo certificação com emissão de relatório e 

identificação com 5 etiquetas térmicas (4 por ponto).  

Unidade 74   
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2 

Implantação de ponto de rede ou telefonia cat.6, 

utilizando concentração em rack. Incluindo 

lançamento do cabo UTP, conectorização em ambas 

extremidades. Com fornecimento de materiais de 

cabeamento: cabo UTP 4 pares até 90 m de ponto, 

tomada RJ45 ou RJ11 fêmea (obedecendo padrões do 

local, abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, 

incluindo certificação com emissão de relatório e 

identificação com 5 etiquetas térmicas (4 por ponto).  

Unidade 198   

3 

Serviço de organização de rack com cabeamento UTP, 

incluindo certificações e identificações necessárias, 

por patch panel de até 25 portas.  

Unidade 1   

4 
Instalação com fornecimento de patch panel 24 portas 

cat. 6  
Peça 10   

5 
Instalação com fornecimento organizador horizontal 

de alta densidade 1u, para racks de 19 
Peça 20   

6 
Instalação com fornecimento de placa de fechamento 

de 1u,para racks de 19" 
Peça 15   

      

7 
Instalação com fornecimento de patch cord em cabo 

UTP,flexível 1,5m cat. 6  
Peça 232   

8 

Instalação com fornecimento de calha de tomadas para 

rack com 06 tomadas elétricas 10A,com padrão de 

fixação em rack 19 

Unidade 5   

9 Hack de parede com 6U de 19” Unidade 2   

Serviços elétricos   

10 

Instalação de ponto elétrico 2P+T (padrão brasileiro), 

com fornecimento de materiais elétricos, sendo: cabo 

elétrico 2,5mm², tomada 2P+T (padrão brasileiro), 

conectores e condulete ou caixa plástica e teste sem 

relatório 

Unidade 240   

11 

Instalação e montagem de caixa elétricamonofásico 

para até 3 disjuntores (QDITI) com geral. 

Fornecimento do quadro de superfície, tampas de 

proteção e identificação 

Unidade 6   

12 

Instalação e montagem de quadro elétrico bifásico 

para até 12 disjuntores (QDITI) com geral. 

Fornecimento do quadro de superfície, tampas de 

proteção e identificação 

Unidade 8   

13 

Instalação e montagem de quadro elétrico bifásico 

para até 24 disjuntores (QDITI) com geral. 

Fornecimento do quadro de superfície, tampas de 

proteção e identificação 

Unidade 4   



49  

Av. Heráclito Rollemberg, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 4900-640 CNPJ 
13.146.642/0001-45 www.codise.se.gov.br 

 (0xx79)3218-1000 
 

14 

Instalação e montagem de quadro elétrico trifásico 

para até 12 disjuntores (QDITI), com fornecimento do 

quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção 

e identificação 

Unidade 3   

15 
Instalação e montagem com fornecimento de disjuntor 

monopolar de 15 a 25 amper. 
Unidade 140   

16 
Instalação e montagem com fornecimento de disjuntor 

bipolar de 15 a 25 amper 
Unidade 30   

17 
Instalação e montagem com fornecimento de disjuntor 

bipolar de 32 a 50 amper.  
Unidade 16   

18 
Instalação e montagem com fornecimento de disjuntor 

tripolar de 30 a 50 amper.  
Unidade 3   

19 

Instalação e montagem com fornecimento protetor 

anti-surto contra surtos de 40ka e 275 volts, possui 

certificado IP65 e NBR IEC61643-1 

Unidade 3   

20 

Instalação com fornecimento de cabo 

elétricoemcobre,4,00 mm2,semi flexível, 

antichamas,750 v  

Metro 

linear 
600   

21 

Instalação com fornecimento de cabo 

elétricoemcobre,6,00 mm2,semi flexível, 

antichamas,750 v 

Metro 

linear 
300   

22 

Instalação com fornecimento de cabo 

elétricoemcobre,10,00 mm2,semi flexível, 

antichamas,750 v 

Metro 

linear 
90   

      

23 
Instalação com fornecimento de cabo 

elétricoemcobre,16,00 mm2,semi flexível,750 v  

Metro 

linear 
90   

24 Noberak 1,4 Kva Unidade 4   

Serviços de infraestrutura   

25 

Instalação com fornecimento de canaleta 50x50 e 

acessórios: cotovelo interno/externo, luva,tampa de 

extremidade, caixa derivação, fita dupla face, bucha e 

parafusos.  

Metro 

linear 
590   

26 

Instalação com fornecimento de eletrocalha 

galvanizada lisa, medindo 150x50mm, incluindo 

fornecimento de acessórios necessários para 

montagem e fixação: emenda u, flange, terminal de 

fechamento, prolongador, curva 90°, vergalhão, 

parafusos, porca e arruela.  

Metro 

linear 
120   

Serviços de projeto e documentação   

27 
Projeto executivo com fornecimento de planta baixa 

pelo cliente (por formato a1 equivalente) 
Unidade 8   
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28 
Elaboração de as-built com fornecimento de planta 

baixa pelo cliente (por formato tipo a1 equivalente) 
Unidade 8   

Serviços de CFTV 

29 

Instalação com fornecimento de câmera IP tipo bullet 

para ambientes externos e interno, padrão HD, IR 

30m. Não inclui ponto de rede.  

Unidade 50   

30 

Instalação com fornecimento de câmera IP tipo mini-

dome para ambientes externos e interno, padrão HD, 

IR 30m. Não inclui ponto de rede.  

Unidade 10   

31 

Instalação com fornecimento de câmera IP tipo 

speeddome para ambientes externos, padrão 

FULLHD, IR 30m. Não inclui ponto de rede.  

Unidade 2   

32 NVR 32 canais HD, armazenamento de 4TB Unidade 2   

Ativos de rede 

33 
Switch de Acesso 24 portas 10/100/1000 com PoE + 

02 portas SFP 1Gbps, instalado e configurado 
Unidade 4   

34 
Switch de Acesso 24 portas 10/100/1000 + 02 portas 

SFP 1Gbps, instalado e configurado 
Unidade 8   

VALOR TOTAL:  

 

 

CLÁUSULA IX – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

9.1–Os serviços objetos deste Contrato serão pagos mensalmente, de acordo com a demanda, 

mediante apresentação à de Faturas/Nota fiscal, com o mesmo CNPJ constante do Contrato, 

acompanhadas da documentação exigida para quitação, que após conferidas, serão encaminhadas 

para processamento e posterior pagamento, em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data 

de entrada da fatura no protocolo da CODISE. 

 

9.2 – As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela Fiscalização da CODISE. 

 
9.3 – Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à 
CONTRATADA para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresentação, a contagem de 
novos prazos para pagamento. 

 

9.4 – A CODISE incorrerá em mora caso não efetue o pagamento das faturas até o 30º (trigésimo) 

dia de sua apresentação no protocolo da CODISE, desde que a Contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto. Passado este prazo, estará obrigada a efetuar a compensação financeira, ou 

seja, correçãomonetária por atraso de pagamento, calculada com base no INPC ou outro índice 

substitutivo, calculando-se o período compreendido entre a data de apresentação da fatura no 

protocolo da CODISE até a data do seu efetivo pagamento. 

 

CLÁUSULA X – DO REAJUSTE, DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DA 

REPACTUAÇÃO 
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 - O preço será irreajustável. 

 

 - Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico- financeiro do 

contrato, nos termos do art. 81, § 6º da Lei 13.303/2016 e art. 113, inciso VI do Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da CODISE, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo. 

 

 - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a Administração poderá 

repactuar com o contratante, com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas. 

 

 - A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá ser promovida 

mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da consultoria 

jurídica do órgão ou entidade contratante. 

 

 - O contrato poderá ser repactuado, visando à adequação aos novos preços de mercado, observado 

o interregno mínimo de um ano, a contar da data-base do acordo, convenção, dissídio coletivo de 

trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, ou à 

época da última repactuação, e a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos, 

devidamente justificada, sendo que: 

 

I. quanto aos insumos, o limite máximo de referência será estabelecido com a aplicação do 

percentual relativo à variação do IGP/DI-FGV, ou qualquer outro índice que vier substituílo, 

conforme determinar a legislação pertinente; 

 

II. em relação aos salários, a revisão do seu preço observará as alterações sofridas pela citada 

convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

 

 - As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de demonstração 

da alteração dos custos por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do 

novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação ou da indicação do índice oficial 

adotado como parâmetro, conforme for o caso. 

 

 - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial 

com exceção daqueles incluídos por dispositivos legais e/ou convenções e acordos coletivos. 

 

 - A contratada poderá exercer seu direito à repactuação dos preços até a data da prorrogação 

contratual subsequente. 

 

 - Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação no prazo estipulado acima, ocorrerá a 

preclusão do direito de repactuar. 

 

CLÁUSULA XI – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 

São obrigações do Contratado: 

 

I – Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos 

em decorrência direta ou indireta do presente contrato serão de responsabilidade do CONTRATADO; 

 

II – O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes 
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sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 

efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a 

Contratante poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 

 

I – Advertência; 

 

II – Multa, observados os seguintes limites máximos: 

 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou 

serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de serviços não cumprido; 

 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o consequente 

cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

 

III – impedimento de licitar e de contratar com a CODISE e o Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 

(cinco) anos; 

 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

 

Parágrafo Primeiro – O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido 

dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, 

de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

 

Parágrafo Segundo – A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir 

do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da 

obrigação. 

 

Parágrafo Terceiro – Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e 

danos decorrentes para a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

 

Parágrafo Quarto – Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 5 (cinco) dias 

corridos, contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por esta Companhia, 

decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, à imposição das sanções elencadas nos incisos I a 

IV desta cláusula. 

 

Parágrafo Quinto – A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação poderá ensejar sua 

rescisão, nos termos dos artigos 114 do Regulamento de Licitações e Contratos da CODISE e art. 83 da 

Lei 13.303/2016. 

 

 

CLÁUSULA XIII – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

 - Será permitida à Contratada, subcontratar ou transferir parte da execução dos serviços objeto 

deste Contrato, sempre observando as disposições contidas no art. 78 da Lei 13.303/2016. 
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CLÁUSULA XIV – DO PRAZO 

 

11.1. O presente Contrato vigorará por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, limitada a sua vigência ao 

prazo máximo de 05 (cinco) anos consecutivos. 

 

11.2 - A Contratada será convocada para a assinatura do Contrato devendo fazê-lo em 05 (cinco) 

dias, sob pena de decair o seu direito à contratação, além de sujeitá-la as penalidades previstas no 

Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2019, originante deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA XV – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

14.1 - A Contratada deverá recolher junto à Gerência Financeira desta Companhia/GFIN- 5.0.11.00, 

garantia no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços, no ato da liberação da 1ª 

(primeira) fatura. 

 

14.2- O recolhimento da garantia deverá ser feito nos termos do item 14.1 acima, em Moeda 

Corrente do País, Título da Dívida Pública, Seguro-garantia ou Carta de Fiança Bancária, tudo na 

forma do artigo 70 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 111 do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da CODISE, atualizada e revisada e nas respectivas legislações pertinentes. 

 

 - Caso não seja depositada a caução na modalidade indicada pela Contratada, no ato de assinatura 

do Contrato, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - 

CODISEdescontará desta o valor correspondente, que será atualizado monetariamente. 

 

 - A garantia na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deverá ser apresentada com 

validade de 03 meses após o término da vigência contratual. 

 

 - Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação, durante a execução contratual, do prazo de 

validade da garantia de execução do Contrato, a Contratada ficará obrigada a providenciar a 

renovação da mesma, nos termos e condições originalmente aprovados pela COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE. 

 

 - A garantia prestada pela Contratada, será liberada pelo DAF, após o encerramento do contrato. 

 

 - Caso a Garantia prestada pela Contratada seja em moeda corrente, a mesma será depositada em 

caderneta de poupança vinculada ao contrato, a fim de se manter sua atualização financeira. 

 

 - A Garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou 

conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de outras 

cominações legais, quando for ocaso. 

 

 - A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida a 

Contratada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, incluindo a dos encargos 

sociais e trabalhistas. 
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 – No caso das rescisões a devolução da Garantia deverá ser efetuada no estrito cumprimento do 

artigo 114 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE. 

 

 

CLÁUSULA XVI – DOS CASOS FORTUITOS E FORÇA MAIOR 

 

18.1 - Os casos fortuitos e de força maior, conforme disposto no Artigo nº 393 e seu Parágrafo 

Único, do Código Civil, eximem as partes de responsabilidade pelo não cumprimento das obrigações 

assumidas no presente Contrato. 

 

CLÁUSULA XVII – DAS DESPESAS DE CONTRATO 

 

19.1 - Todas as despesas para elaboração, validade e eficácia jurídica do Contrato, correrão por 

conta exclusiva da CODISE. 

 

CLÁUSULA XIII – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

Fica designado o Chefe do COTIN - COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e 

de que tudo dará ciência ao credenciante.  

 

20.1 – A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do 

Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade 

desejada.  

 

20.2 – A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais. 

 

 

XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais 

resultantes da execução do Contrato; 

 

 - A Contratada deverá cumprir, além do estabelecido pelo Ministério do Trabalho e pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, as regulamentações e instruções estabelecidas por esta 

Companhia; 

 

 - Os empregados da Contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a CODISE, e 

nenhuma subordinação aos gestores CODISE. 

 

 - A Contratada se obriga a manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

 - A Contratada obriga-se a executar os serviços e entregar os produtos, em estrita obediência às 

especificações descritas nas INSTRUÇÕES do Pregão Eletrônico nº 003/2015, independentemente 

de sua transcrição no bojo deste Contrato; 
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 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato. A supressão acima dos limites ora estabelecidos, somente poderá ser 

efetivada mediante acordo entre os Contratantes; 

 

- A inadimplência da Contratada com referência aos encargos estabelecidos nesta Cláusula, no que 

lhe couber, não transfere à CODISE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do Contrato. 

 

CLÁUSULA XX – DA RESCISÃO 

 

 - O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo: 

 
 - Por inadimplemento das Cláusulas contratuais; 
  

- Por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso-prévio de 

48 (quarenta e oito) horas, com prova de recebimento; 

 

- Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 

execução do contrato; 

 

- Na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos artigo 114 do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da CODISE; 

 

CLÁUSULA XXI – ELEMENTOS INTEGRANTES 

 Integram este Contrato: 

 

 - Pregão Eletrônico nº 01/2019; 
 - Proposta da Contratada de ............................................. 2019; 
 - Relatório de Análise da Proposta de ............................................. 2019; 

  – Homologação do Presidente de ........................................ 2019. 

CLÁUSULA XXII – FORO 

 

 Fica eleito o Foro da cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, para dirimir quaisquer 

questões decorrentes deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que o seja. 

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e para 

um só fim legal. 

Aracaju/SE, XX de XXXXXXXXXXX de 2019. 

 

JOSÉ MATOS LIMA FILHO 
Diretor Presidente – CODISE 

 

GILDO DE SOUZA XAVIER NETO 
Diretor Administrativo e Financeiro CODISE 

 

RAZÃO SOCIAL DACONTRATADA 

Representante legal 
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ANEXO X DO EDITAL 

 

TERMO DE REFERENCIA 


