EDITAL Nº 003/2020
MODALIDADE: PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
CONTRATANTE: SESCOOP/SP – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE
SÃO PAULO.
1. REGÊNCIA
1.1.
Este Edital é regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP – Resolução nº 850, de 28 de
fevereiro de 2012, publicado no Diário Oficial da União – DOU, Seção 3, nº 59, de 26 de março de 2012, págs. 148 a
151, e legislação pertinente, no que couber.
2. OBJETO

Prestação de serviços de link de internet, via rádio, incluindo a instalação, ativação configuração e
suporte técnico.
2.1.

3.

REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO

INICIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 17/02/2020
LIMITE PARA O ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 28/02/2020 – 10 horas
DATA E HORA DA DISPUTA: 28/02/2020 – 11 horas
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
3.1.
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitação
instituído pelas Portarias anexas ao processo, ocorrerá na data e hora indicadas no quadro acima, no site
www.licitacoes-e.com.br.
3.2.
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
3.3.
Cabe ao licitante 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 qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexão.
3.4.
Esse certame segue o Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP não estando subordinado ao
Decreto nº 10.024/2019.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1.
Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica, desde que atenda a todas as exigências do Edital e
que tenha especificado como seu objeto social, expresso no estatuto ou contrato social, atividade compatível com o
objeto desta licitação.
Não poderão participar:
a) Empregados, dirigentes ou Conselheiros do SESCOOP/SP;
b) Empresas que tenham entre seus dirigentes, gerentes, sócios e/ou responsáveis técnicos empregados,
conselheiros, membro titular ou suplente da Comissão de Licitação do SESCOOP/SP;
c) Empresas que estejam em litígio judicial, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar,
com o SESCOOP - Unidade Nacional e Unidades Estaduais;
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d) Empresas inscritas no Cadastro Nacional de Empresa Inidôneas e Suspensas – CEIS.
e) Empresas em processo de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
f)

Empresas estrangeiras que não funcionam no país;

g) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.
4.2.
As empresas interessadas em participar da licitação poderão vistoriar o local onde serão realizados os
serviços, examinando as áreas e tomando ciência das características e peculiaridades dos serviços, sendo que não
serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento das situações existentes. Na ocasião da vistoria será
firmada declaração de vistoria ao imóvel conforme modelo disponível no ANEXO IV do Edital.
4.3.
As empresas interessadas em participar da licitação que não tiverem interesse na realização da vistoria prévia
assinarão a declaração presente no ANEXO V do Edital, ratificando que abriram mão da visita.
4.4.
A vistoria deverá ser agendada e realizada em dias úteis, das 09:00h às 18:00h por meio do telefone (11)
3146-6200, junto à Área de Infraestrutura do SESCOOP/SP, devendo ser realizada até 02 (dois) dias úteis antes da
data fixada para a sessão pública.
5. CREDENCIAMENTO
5.1.
Somente poderão participar deste pregão eletrônico as licitantes devidamente credenciadas junto ao
provedor do Sistema na página eletrônica www.licitacoes-e.com.br, nos termos do art. 21, incisos I e II do
Regulamento 850/12.
5.2.
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível,
para acesso ao sistema eletrônico.
5.3.
O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao SESCOOP/SP,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.
5.4.
O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica a presunção de sua capacidade técnica
para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico.
5.5.
O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital.
5.6.
O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo
próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos
nessa lei.
6. PROPOSTA DE PREÇOS
6.1.
O licitante deverá encaminhar proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data
e o horário limite para acolhimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
6.2.
O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
6.3.
A proposta eletrônica não deverá conter a identificação da empresa, bem como nos documentos anexos à
mesma, tais como: declarações, catálogos, detalhamentos e outros como links para pesquisa de modelos, etc., sob
pena de desclassificação.
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6.4.
O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global ofertado, que deverá
ser expresso em Real (R$) e com 2 (duas) casas decimais, devendo estar inclusas todas as despesas diretas e
indiretas, tais como impostos (federais, estaduais e/ou municipais), taxas, salários, transporte, seguros, fretes,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e seguros de acidente de
trabalho, despesas com deslocamentos, enfim, todas as despesas e materiais necessários a atender o objeto deste
PREGÃO.
6.5.
Até a data e horário previstos para o acolhimento das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada.
6.6.
Serão desclassificadas, de imediato, as propostas de preços que não atenderem às exigências do presente
edital, bem como aquelas que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar ou
impedir seu julgamento.
6.7.
Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das
sanções previstas nesse edital.
6.8.
As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no item 03 deste Edital.
6.9.
A Proposta deverá ser elaborada conforme modelo de Proposta de Preços ANEXO 02 da Minuta do
Contrato.
7.
7.1.

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.1.1.
Inscrição no Registro Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.2.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada –
EIRELI. No caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus
administradores;
7.1.3.
Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada
de prova da diretoria em exercício, no caso de sociedades simples;
OBS.: Os documentos, deverão estar acompanhados de todas as alterações, ou de documento consolidado.
7.1.4.
Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos das Instruções
Normativas nº 36, de 02/03/2017 e nº 38, de 06/03/17, ambas do Departamento de Registro Empresarial e
Integração – DREI.
7.1.5.
Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a
atividade assim o exigir.
7.2.

REGULARIDADE FISCAL

7.2.1.

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

7.2.2.

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal e Estadual;

Na ausência de cadastro estadual apresentar declaração de que é isento do ICMS.
7.2.3.
Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa);
Obs.: No caso empresas sediadas no Estado de São Paulo, a certidão deverá ser expedida pela Secretaria da
Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.
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7.2.4.
Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos de Tributos Mobiliários ou Positiva com Efeitos de Negativa);
7.2.5.
Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Instituto Nacional de Seguro Social INSS (mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativos aos Tributos
Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil / Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional);
7.2.6.
Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), (mediante
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF).

7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
7.3.1.
Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica;
a. A Certidão de Falência e Concordata exigida para habilitação deverá ter validade na data de
solicitação feita pelo Pregoeiro no sistema eletrônico licitações-e. Na hipótese de não constar prazo
de validade na Certidão apresentada, o SESCOOP/SP aceitará como válida a expedida até 90
(noventa) dias imediatamente anteriores à data de realização da Licitação.
7.3.2.
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 encerrado há mais
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
7.3.3.

A comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte forma:

7.3.3.1. No caso de sociedades anônimas, cópias do balanço patrimonial e demonstrações contábeis,
acompanhados da prova da publicação no Diário Oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme
o local em que esteja situada a sede da licitante, com o respectivo registro na Junta Comercial.
7.3.3.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada e demais tipos societários, cópia autenticada das
páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo
de Encerramento.
7.3.3.3. No caso de sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 e suas
alterações posteriores, cópia autenticada do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis na forma da Lei.
7.3.3.4. No caso da licitante utilizar o SPED – Contábil/ escrituração Contábil Digital (ECD), apresentar
comprovação na forma eletrônica do Balanço e Demonstrativos Contábeis acompanhados do Termo de
abertura e encerramento; Recibo de Transmissão e Termo de autenticação.
7.3.3.5. O licitante deverá contar com os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial
ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa situação
financeira:
LG = Liquidez Geral – superior a 1
LC = Liquidez Corrente – superior a 1
LS = Liquidez Seca – superior a 1
Sendo:
LG= (AC+ARLP) / (PC+PNC) LC = AC/PC

LS=AC-Estoques/PC

Pregão Eletrônico n° 003/2020 Link de Internet por Rádio

4/28

Onde: AC = Ativo Circulante
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo não Circulante
1. Comprovação de patrimônio líquido no percentual de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral e Liquidez Corrente, for igual ou inferior a 1.
2. A justificativa para os índices contábeis acima, em atenção ao artigo 12, inciso III e suas alíneas da
Resolução n 850/2012, vincula-se ao fato de que referem - se ao patamar mínimo para constatação de
boa situação financeira da licitante, razão pela qual não apresenta resistividade indevida.
3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade contendo
nome e nº de inscrição legíveis.
7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.4.1.
Atestado (s) de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público
ou privado, demonstrando que a empresa licitante executou, satisfatoriamente, os serviços pertinentes e
compatíveis com o objeto desta licitação, conforme especificados no Termo de Referência.
Obs: O atestado deverá conter as seguintes informações mínimas: CNPJ das empresas contratada e
contratante, nome/razão social, constando nome completo, cargo do signatário e assinatura, bem como
telefone para contato e data da emissão.
7.4.2.
Outorga da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, Serviço de Comunicação Multimídia
(SCM).
7.5. OUTRAS DECLARAÇÕES
7.5.1.
Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de
18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos de idade
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (ANEXO II do Edital).
7.5.2.
Declaração de Habilitação (ANEXO III do Edital).
7.5.3.
Declaração de vistoria ou renúncia (ANEXOS IV e V)
OBSERVAÇÕES:
1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente edital e seus Anexos.
2. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada
por Tabelião de Notas, ou ainda publicação em órgão de imprensa oficial, com exceção das
Certidões/Documentos que são expedidas ou podem ter a confirmação da autenticidade pela internet,
estando a aceitação desses documentos condicionada à confirmação da sua validade.
3. O SESCOOP/SP reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar
necessário.
4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome
da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
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5. Referente à Regularidade fiscal da microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada
todas as certidões pertinentes à regularidade fiscal, ainda que tais documentos apresentem alguma
restrição, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.
a) Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para a regularização da documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do SESCOOP/SP.
b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao Pregoeiro convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
6. O pregoeiro não fará reconhecimento de firma de assinatura.
8.

SESSÃO PÚBLICA, JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1.
O critério de julgamento da proposta será pelo MENOR PREÇO GLOBAL conforme definido neste edital, em
especial no Termo de Referência e seus anexos.
8.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.3.

Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

8.4.
Aberta a sessão pública, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada
lance.
8.5.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
8.6.
Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
8.7.
Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.8.
Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
8.9.
Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente
inexequível.
8.10. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer
acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.11. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão
será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
8.12. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará a qualquer momento, o
prazo para acionamento do sistema aleatório (randômico).
8.13. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente
dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.
8.14. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até
5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
8.14.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá no prazo de 5 (cinco) minutos,
apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste
edital, ser contratada.
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8.14.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do
subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, serão
convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.14.3. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema,
decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
8.14.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento licitatório prossegue
com os demais licitantes.
8.14.5. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007,
todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
8.15. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o
valor máximo descrito no ANEXO I deste Edital e a compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do
objeto, sendo desclassificada a proposta que apresentar valores unitários superiores ao contido neste anexo ou
com preços manifestamente inexequíveis.
8.16. No caso do item anterior, sendo constatada omissão ou erro sanável na planilha de custos e preços da
licitante, previamente à desclassificação da proposta, deverá o Pregoeiro promover a adequada diligência junto à
licitante para a devida correção sem alteração, contudo, do valor global originariamente proposto.
8.17. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
8.17.1.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.17.2.
O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do SESCOOP/SP
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
8.17.3.
Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
8.18. Da decisão que desclassificar as propostas de preços somente caberá pedido de reconsideração à própria
Comissão de Licitação, a ser apresentado exclusivamente por meio do sistema eletrônico, acompanhado da
justificativa de suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos a contar do momento em que vier a ser
disponibilizada no sistema eletrônico.
8.19. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas,
contado da solicitação do Pregoeiro, para o e-mail cpl@sescoopsp.coop.br, a proposta de preço adequada ao último
lance, havendo uma tolerância máxima de 20 (vinte) minutos em relação ao prazo supracitado.
8.20. No caso de o subscritor da proposta de preços não ser o representante legal da empresa licitante, deverá
apresentar, no mesmo ato, procuração acompanhada de documento de identificação que contenha os números
do CPF/MF e RG ou documento equivalente, comprovando que o signatário da proposta tem poderes para
representar a licitante neste ato.
8.21.

O cumprimento do item anterior é condição para que o licitante prossiga para a fase de habilitação.
9. DA HABILITAÇÃO

9.1.
Após analisada a proposta e verificada a sua aceitabilidade nos termos deste edital, o Pregoeiro encaminhará
aviso por meio do sistema eletrônico informando sobre a abertura de novo prazo de 02 (duas) horas para que o
licitante que teve a proposta classificada envie os documentos de Habilitação para o E-mail: cpl@sescoopsp.coop.br.
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9.1.1. Após análise dos documentos encaminhados por e-mail previsto no item 9.1, o pregoeiro por meio do
sistema eletrônico do pregão eletrônico, irá solicitar o envio sob responsabilidade total do licitante dos
documentos originais e/ou cópias autenticadas, para que sejam entregues na Sede do SESCOOP/SP no
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e
aplicação das penalidades cabíveis. A documentação deverá ser enviada para o Departamento de
Compras do SESCOOP/SP, situado na Rua Treze de Maio, 1376 - Bela Vista, CEP 01.327-002, São Paulo/SP,
preferencialmente em dois envelopes fechados, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:
ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
SESCOOP/SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
CNPJ:
ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇO
SESCOOP/SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
CNPJ:
10. RESULTADO
10.1. Se a proposta de preços não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, a
proposta será desclassificada e o licitante será inabilitado, conforme o caso, e o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de um vencedor.
10.2.

Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor.
11. RECURSO

11.1. O interesse do licitante em interpor recurso deverá ser manifestado, por meio do sistema eletrônico,
motivadamente, no prazo de até 24 horas corridas após a declaração do vencedor, quando lhe será concedido o
prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação das razões do recurso.
11.2. Na contagem do prazo para apresentações dos recursos deverão ser observados os dias e horários em que
houver expediente no SESCOOP/SP, sendo de segunda à sexta-feira, das 9h00 às 18h00, em atendimento ao § único,
do artigo 58 da Resolução nº 850/2012 do Conselho Nacional do SESCOOP.
11.3. O licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso interposto poderá
sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal, que começará a fluir, automaticamente, do fim do prazo recursal.
11.4. As razões e contrarrazões de recurso deverão ser enviadas exclusivamente para o e-mail
cpl@sescoopsp.coop.br
11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto da licitação pela autoridade competente à vencedora.
11.6.

O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.7.

Os recursos contra a decisão do Pregoeiro terão efeito suspensivo.

11.8. Os recursos serão julgados pela autoridade competente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data
final para sua interposição ou, quando for o caso, da apresentação das contrarrazões.
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12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. Diante do atendimento dos requisitos previstos neste edital, o SESCOOP/SP, por meio da autoridade,
adjudicará e homologará o resultado deste pregão no sistema e convocará formalmente o licitante vencedor por
meio eletrônico, informando o local, data e hora para a assinatura do instrumento contratual.
13. ASSINATURA DO CONTRATO
13.1. Após o cumprimento do item anterior, o licitante vencedor será convocado para assinatura do contrato no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis na sede do SESCOOP/SP, podendo a critério exclusivo do SESCOOP/SP, encaminhar
via correio para assinatura. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo SESCOOP/SP.
13.2. É facultado ao Pregoeiro, quando o convocado não assinar o contrato, no prazo e nas condições
estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após negociação,
aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação.
14. PENALIDADES
14.1. A desistência formulada por qualquer dos licitantes após a abertura das propostas sujeitar-lhe-á ao
pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta escrita, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro/Comissão.
14.2. A recusa injustificada na assinatura do contrato dentro do prazo, fixado no ato convocatório, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito à multa de 2% (dois por cento) do valor total que lhe
for adjudicado, perda do direito à contratação e suspensão do direito de licitar e contratar com o SESCOOP/SP por
prazo não superior a 02 (dois) anos.
14.3. A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, o descumprimento de prazos e
condições e a inobservância das demais disposições da presente convocação, implicarão na suspensão do direito de
licitar e contratar com o SESCOOP/SP e entidades a ele coligadas por prazo não superior a 2 (dois) anos.
14.4. Para aplicação das penalidades aqui previstas, o licitante será notificado para apresentação de defesa prévia
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.
14.5. As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.6.

O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos e, se for o caso, cobrado judicialmente.
15. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

15.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica
poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o Edital deste Pregão, mediante petição a ser enviada exclusivamente
para o endereço eletrônico cpl@sescoopsp.coop.br
15.2. O Pregoeiro poderá ser auxiliado pelo setor jurídico e decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
15.3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico
para os interessados.
15.4. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. A critério do SESCOOP/SP esta licitação poderá:
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1) Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, sem que caiba qualquer reclamação ou indenização aos licitantes; ou
2) Ser revogada, a juízo do SESCOOP/SP, se for considerada inoportuna ou inconveniente a sua realização,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta; ou
3) Ter sua data transferida, por conveniência exclusiva do SESCOOP/SP.
16.2. A simples participação na presente licitação evidencia ter o licitante que se candidatou ao certame examinado
cuidadosamente este edital e seus anexos, se inteirado de todos os seus detalhes e com eles haver concordado.
16.3. O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados
na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação.
16.4. É facultada à Comissão e a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
16.5. Fica assegurado ao SESCOOP/SP o direito de cancelar este procedimento licitatório, mediante justificativa,
antes da assinatura do instrumento contratual ou equivalente, sem que, em decorrência dessa medida, tenha
o licitante direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.
16.6. Os casos omissos deste procedimento licitatório serão resolvidos pela Comissão de Licitação do SESCOOP/SP,
com aplicação do Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP/SP e legislação pertinente.
16.7. O licitante vencedor se obriga a manter, durante toda a contratação, as condições que ensejaram a sua
habilitação e classificação, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
16.8. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
16.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante desde que
seja possível a aferição de suas qualificações e a exata compreensão da proposta, durante todas as fases da
presente licitação.
16.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, será excluído o dia do início e incluído o dia do
vencimento.
16.11. Consideram-se, na contagem dos prazos deste edital (dias úteis) os dias de expediente no SESCOOP/SP, no
período compreendido entre 09:00h até 18:00h.
16.12.Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I – VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO
ANEXO II – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO IMÓVEL
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISTORIA AO IMÓVEL
ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO E ANEXO 1 (TERMO DE REFERÊNCIA) e ANEXO 2(MODELO DE PROPOSTA DE
PREÇOS)
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.

___________________________
Felipe Pereira Moro
Pregoeiro
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ANEXO I DO EDITAL 003/2020
VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Prestação de serviços de link de internet, via rádio, incluindo a instalação, ativação configuração e

suporte técnico.
DESCRIÇÃO

Prestação de serviços de link de Internet, via rádio,
incluindo a instalação, ativação, configuração e
suporte técnico.

VALOR MENSAL

VALOR ESTIMADO EM 24 MESES

R$ 1.553,96
(mil quinhentos
cinquenta e três
reais e noventa e
seis centavos)

R$ 37.294,92
(trinta e sete mil, duzentos e noventa e
quatro reais e noventa e dois centos)

Obs: o valor estimado em 24 meses em que contempla a mensalidade e os custos de instalação com equipamentos.
(Memória de cálculo: Valor Total = Valor da Mensalidade x 24 + Valor da Instalação)
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ANEXO II DO EDITAL 003/2020
MODELO DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

___________________________________________________________ (nome da empresa), CNPJ nº.
________________, sediada à ______________________________ (endereço completo) declara, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da
Constituição Federal.

São Paulo, ___/___/2020

__________________________________________
Representante legal (nome/cargo/assinatura)
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ANEXO III DO EDITAL 003/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:

ESTADO:

CNPJ:

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor e às cláusulas, condições e anexos
do Edital nº 003/2020.
Declaramos ainda, sob as penas da Lei, que inexiste fato superveniente impeditivo à habilitação no presente
processo licitatório.

São Paulo, ___/___/2020.

__________________________________________
Representante legal (nome/cargo/assinatura)
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ANEXO IV DO EDITAL 003/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO IMÓVEL

NOME/RAZÃO SOCIAL:____________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________
MUNICÍPIO:_____________________ESTADO:_________________
CNPJ: __________________________________________________

Declaramos conhecer e compreender, por completo, o teor do Pregão Eletrônico nº 003/2020, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada, prestação de serviços de link de internet, via rádio, incluindo a instalação,
ativação configuração e suporte técnico no edifício sede do SESCOOP-SP, conforme condições especificadas no Termo
de Referência, prevista no ANEXO VI do Edital.
Declaramos ter vistoriado, por meio do Responsável Técnico da empresa, os locais onde serão executados os serviços
objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e graus de dificuldade existentes.

São Paulo, ____/____/2020.

_____________________________________________
SESCOOP/SP

_____________________________________________
Responsável Técnico (Nome / Assinatura)

OBS. A presente declaração deverá ser entregue junto aos demais documentos relativos à habilitação.
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ANEXO V DO EDITAL 003/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISTORIA AO IMÓVEL

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISTORIA DO IMÓVEL

NOME/RAZÃO SOCIAL:____________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________
MUNICÍPIO:_____________________ESTADO:_________________
CNPJ: __________________________________________________

Declaramos compreender, por completo, as instalações, sistemas e equipamentos especificados no Termo de
Referência, prevista no ANEXO VI do Edital, onde serão executados os serviços de link de internet, via rádio, incluindo
a instalação, ativação configuração e suporte técnico objeto do Pregão Eletrônico nº 003/2020. Por tal razão, optamos
por não realizar a vistoria no local de prestação dos serviços, assumindo todo e qualquer risco por esta renúncia e
nos comprometendo a prestar fielmente os serviços previstos nos Termos do Edital do Pregão acima citado.

São Paulo, ____/____/2020.

_____________________________________________
Responsável Técnico (Nome / Assinatura)

OBS. A presente declaração, se pertinente, deverá ser entregue junto aos demais documentos relativos à
habilitação, em papel timbrado da licitante
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XXX/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO Nº 003/2020
Tipo: “MENOR PREÇO”
QUALIFICAÇÃO DAS PARTES
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, sem fins lucrativos, criado pela Medida Provisória nº 1.715 de 03 de setembro de 1.998, Regimento
Interno aprovado pelo Decreto nº 3.017 de 06 de abril de 1.999, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.042.333/0001-22,
com sede na Rua Treze de Maio, 1376 – Bela Vista - São Paulo/SP – CEP: 01327-002, neste ato representado por seu
por seu Superintendente, denominado, simplesmente, SESCOOP/SP e, de outro, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pessoa
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.C.M. sob o n°.
xxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx andar, Bairro
xxxxxxx, CEP: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx/xx, representada por xxxxxxxxxxxxxxx, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, RG n°
xxxxxxxxxxxxxxxxxx e CPF/MF nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, denominada, simplesmente, CONTRATADA.
Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes acima qualificadas, têm, entre si, justo e acertado
o presente Contrato de Prestação de Serviços que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP
– Resolução nº. 850, de 28 de fevereiro de 2012, publicada no Diário Oficial da União – DOU Seção 3, n° 59, de 26 de
março de 2012, págs. 148 a 151, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO
1.1.
O presente instrumento está vinculado ao Edital do Pregão Eletrônico n°. 003/2020 vinculando-se, ainda ao
TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo 1) e a PROPOSTA VENCEDORA (Anexo 2), que fazem parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.2.

Prestação de serviços de link de internet, via rádio, incluindo a instalação, ativação configuração e suporte

técnico.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1.
A vigência do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por um novo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante Termo Aditivo, nos termos do parágrafo
único do artigo 26, c.c. 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP/SP (Resolução nº 850/2012),
mediante a manutenção da vantajosidade econômica do contrato ao SESCOOP/SP e o preenchimento dos seguintes
requisitos:
3.1.1 Interesse do SESCOOP/SP na manutenção dos serviços;
3.1.2 Execução regular do contrato por parte da CONTRATADA;
3.1.3 Não aplicação de pena pecuniária por mais de 03 (três vezes);
3.2.
A prorrogação deverá ser precedida de justificativa do Gestor do Contrato e autorização da autoridade
competente.
3.3.
Transcorrido o prazo de vigência, sem que haja qualquer manifestação quanto a sua prorrogação, o presente
contrato se resolverá de pleno direito.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1.
O valor global para esta contratação é de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), inclusos todos os impostos e demais
encargos incidentes, conforme demonstrado na Proposta de Preço Vencedora (Anexo 2).
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1.
Os pagamentos do SESCOOP/SP serão realizados, em datas fixas: nos dias 15 ou 30 de cada mês, assim os
documentos recepcionados na sede do SESCOOP/SP no período de 01 a 15, serão pagos no dia 30 do mesmo mês, e,
no período de 16 a 31, serão pagos no dia 15 do mês subsequente.
5.2.
O (s) pagamento (s) referido (s) no item anterior será (ao) procedido (s) através de depósito bancário em
conta de titularidade da CONTRATADA ou, Boleto Bancário, expedido pela mesma e, dar-se-ão mediante a
apresentação ao SESCOOP/SP dos seguintes documentos:
5.3.1. Emitir documento fiscal de acordo com as especificações previamente informadas pela Contratante
(Anexo 1 - Termo de Referência), devendo identificar em seu bojo: o número do centro de custo,
número de contrato, descrição dos serviços prestados e o código de serviços consoante aos
serviços efetivamente prestados, sendo certo que a ausência de tais informações poderá acarretar
a devolução do documento para as adequações necessárias, bem como a suspensão do pagamento
dos serviços até posterior apresentação da nota fiscal/fatura;
5.3.2. Comprovação de regularidade fiscal:
a. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União;
b. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
c. Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual;
d. Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal;
e. Declaração do Simples Nacional, se houver, original, válida e assinada por pelo
menos um de seus representantes;
5.4.
A não observância do exposto nos itens “5.3.1” e “5.3.2” reservará ao SESCOOP/SP o direito de suspender,
automaticamente, os pagamentos, os quais serão regularizados após a entrega das documentações exigidas, não
estando o SESCOOP/SP sujeito ao pagamento de juros, correções ou indenizações em decorrência da suspensão dos
pagamentos por culpa da CONTRATADA.
5.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, considerar-se-ão dias úteis somente aqueles em
que houver expediente na sede do SESCOOP/SP.
5.6.
Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA enquanto perdurar qualquer pendência contratual, bem
como, sem que ocorra, efetivamente, a prestação dos serviços contratados em conformidade com o descrito neste
contrato e seus anexos.
5.7.
Não cabe ao SESCOOP/SP qualquer responsabilidade quanto ao pagamento de valores que não estejam
contemplados neste instrumento, bem como, eventuais dispêndios sofridos pela CONTRATADA, para a consecução
do objeto contratual, que não estejam, expressamente, descritos neste instrumento.
5.8.
Por força da legislação vigente, sobre o valor da contratação, incidirão todos os tributos de
responsabilidade das respectivas partes, cabendo ao SESCOOP/SP quando for o caso, efetuar as devidas retenções
sobre o valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, das alíquotas pertinentes aos impostos Federais, Estaduais, Distritais
e Municipais.
5.9.
Na emissão da Fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor das retenções dos impostos referidos no item
anterior, quando for o caso.

Pregão Eletrônico n° 003/2020 Link de Internet por Rádio

17/28

5.10. O valor a ser faturado e constante da (s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) será o equivalente ao menor valor
global estimado de acordo com a proposta vencedora.
5.11.

É vedada a emissão de nota fiscal de terceiros (subcontratados) em nome do SESCOOP/SP.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO

6.1. Os valores estabelecidos no item “4.1” são fixos, não sujeitos a qualquer reajustamento no período de 12 meses,
após, os valores poderão sofrer reajustes, pela variação do pelo IST – Índice de Serviços de Telecomunicações,
informados pela ANATEL, acumulado dos últimos doze meses ou qualquer outro que venha a substituí-lo, mediante
justificativa a ser apresentada pela CONTRATADA ao SESCOOP/SP, através de ofício, no prazo de até 30 (trinta)
dias, antes do 12º mês de vigência, o qual será avaliado pelo Gestor deste instrumento e deliberado pela
autoridade competente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1.

São obrigações da CONTRATADA, além daquelas definidas no Termo de Referência – Anexo 1 deste contrato:
7.1.1. Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e aqueles relacionados
à prevenção de acidentes de trabalho, oriundos desta contratação, referentes aos seus empregados,
colaboradores, prestadores de serviços e/ou subcontratados, uma vez que, não decorre do presente
contrato qualquer vínculo empregatício com o SESCOOP/SP ou eventuais prepostos;
7.1.2. Renunciar, expressamente, a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o
SESCOOP/SP, haja vista que a inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos
estabelecidos, anteriormente, não transferem a responsabilidade por seu pagamento ao
SESCOOP/SP;
7.1.3. Responsabilizar-se integralmente, por eventuais indenizações, havendo qualquer reclamação de
cunho trabalhista contra o SESCOOP/SP envolvendo empregado, colaborador, prestador de serviços
e/ou subcontratados, isentando o SESCOOP/SP de qualquer responsabilidade na lide.
7.1.4. Responder por toda e qualquer demanda cível ou criminal decorrente de sua culpa exclusiva ou dolo,
devidamente comprovados, derivadas das atividades previstas neste contrato, inclusive perante
terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento do
SESCOOP/SP;
7.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados,
colaboradores, prestadores de serviços e/ou subcontratados, na execução do objeto contratado, nas
dependências do Sescoop/SP ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços,
devendo adotar todas as providências, que a respeito exigir a legislação em vigor;
7.1.6. Informar aos seus empregados, colaboradores, prestadores de serviços e/ou subcontratados,
envolvidos na execução dos serviços contratados, o conteúdo do presente instrumento;
7.1.7. Efetuar, por sua conta, o pagamento dos impostos, licenças e taxas federais, estaduais, distritais e
municipais, incidentes sobre sua atividade e/ou sob sua responsabilidade, decorrentes deste
instrumento, comprovando tais pagamentos ao SESCOOP/SP, sempre que este solicitar;
7.1.8. Efetuar os pagamentos decorrentes de serviços executados por terceiros, responsabilizando-se civil
e criminalmente pelo não cumprimento destas obrigações, inclusive no que tange à responsabilidade
tributária;
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7.1.9. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros,
respondendo por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e perante o próprio
SESCOOP/SP;
7.1.10. Prestar os serviços por meio de profissionais qualificados e capacitados;
7.1.11. Comunicar ao Gestor do Contrato no SESCOOP/SP, de forma detalhada, sobre qualquer
eventualidade ou ocorrência, que possa vir a prejudicar a execução do objeto deste contrato;
7.1.12. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante a execução do objeto deste
contrato, todas as condições de habilitação, regularidade fiscal e de qualificação exigidas no Edital;
7.1.13. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do SESCOOP/SP ou de terceiros ou de que
tomar conhecimento em razão da contratação, devendo orientar seus empregados, colaboradores,
prestadores de serviços e/ou subcontratados nesse sentido, sob pena de responsabilidade civil, penal
e administrativa, conforme o caso;
7.1.1. Dispor de interlocutor em São Paulo/SP para tratar de questões diversas relativas ao serviço
contratado e de equipe especializada na cidade de São Paulo/SP, disponível 24 horas por dia, 7 dias
por semana, para realizar os serviços de suporte técnico, incluindo a manutenção do circuito de
acesso à Internet;
7.1.2. Fornecer todos os equipamentos de comunicação de dados e enlaces de comunicação necessários à
viabilização dos serviços prestados, incluindo a configuração, manutenção e gerenciamento proativo;
7.1.3. Respeitar os prazos acordados com o SESCOOP/SP;
7.1.4. Agir segundo as normas e diretrizes do SESCOOP/SP e legislação pertinente;
7.1.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, mediante Termo Aditivo, os acréscimos e/ ou supressões
que se fizerem necessários;
7.1.6. Cumprimento do SLA - nível de suporte técnico e penalidades, previstas no Termo de Referência;
7.1.7. Prestar os serviços de acordo com as especificações e condições descritas neste Termo de Referência.
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO SESCOOP/SP
8.1. São obrigações do SESCOOP/SP, além daquelas definidas no Termo de Referência – Anexo 1 deste contrato:
8.1.1. Nomear dois colaboradores, denominados Gestor e Fiscal do Contrato, para o acompanhamento e
fiscalização da execução dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento das obrigações, ora pactuadas;
8.1.2. Efetuar os pagamentos de acordo com os serviços realizados;
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos
seguintes aspectos:
8.1.3.1. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e
de qualidade demandada;
8.1.3.2. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
8.1.3.3. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;
8.1.3.4. Homologar os serviços prestados de acordo com os requisitos preestabelecidos;
8.1.3.5. A satisfação do público usuário.
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CLÁUSULA NONA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
9.1.

A fiscalização deste contrato será exercida pelo, Sr. Adriano Bezerra Proença, RG nº 34.566.311-1 SSP/SP e

CPF/MF nº 055.203.276-02, e a gestão pelo Sr. Michael Cristiano Silva, RG nº 30.795.664-7 e CPF/MF nº 218.280.26816, nomeados (as) pelo Termo de Nomeação de Gestor e Fiscal, como responsáveis pela consecução do objeto
firmado neste contrato.
9.2.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos

causados ao SESCOOP/SP ou a terceiros, resultantes de imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade do SESCOOP/SP ou
de seus agentes e prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1. Constituem motivos para o SESCOOP/SP rescindir o presente instrumento, independentemente, de
procedimento judicial:
10.1.1. Inadimplemento total ou parcial de qualquer das cláusulas contratuais ou prazos constantes neste contrato;
10.1.2. Atraso injustificado do início da execução do objeto deste contrato;
10.1.3. Paralisação da execução do objeto deste contrato, sem justa causa e prévia comunicação ao SESCOOP/SP,
exceto o previsto na Cláusula 11.1.;
10.1.4. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, ainda, a cessão ou
transferência, total ou parcial, não admitidas neste contrato;
10.1.5. Decretação de Falência (no caso de pessoa jurídica) ou liquidação nos moldes do Capítulo XI, da Lei 5.764/71
(no caso de cooperativa);
10.1.6. Alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, bem como fusão, cisão ou
incorporação, que, a juízo do SESCOOP/SP, possa vir a prejudicar a execução do objeto deste contrato;
10.1.7. Quando houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Ordenador de Despesas, exaradas no processo administrativo a que se refere este
contrato;
10.1.8. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, previstos na Cláusula 11.1., regularmente comprovado,
impeditiva da execução do presente contrato que não for sanada em até 10 (dez) dias do evento que deu
causa à interrupção, salvo se a CONTRATADA não estiver em mora, quando então se operará a rescisão de
pleno direito;
10.1.9. Apresentação de documentos falsos ou falsificados;
10.1.10.

Prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do presente contrato;

10.1.11.

Cometimento de falhas ou fraudes na execução do objeto desta contratação;

10.1.12.
Condenação definitiva por fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos federais, estaduais,
distritais e municipais.
10.2. Operar-se-á à rescisão mediante notificação prévia extrajudicial, na qual deverão constar os motivos que
levaram à ruptura contratual, devendo ser assegurada a defesa prévia, aos contratantes, pelo prazo de 05 (cinco) dias
úteis.
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10.3. Sem prejuízo das causas de rescisão contratual, acima descritas, poderão, ainda, as partes resilirem o
presente ou, ainda, resolvê-lo, mediante distrato, quando por fatos extraordinários e imprevisíveis a execução do
objeto se tornar excessivamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra.
10.4. Se o presente instrumento for rescindido, resilido ou resolvido por onerosidade excessiva, o Termo de
Extinção de instrumento discriminará:
10.4.1. Balanço das atividades contratuais já cumpridas;
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados ou ainda devidos;
10.4.3. Indenizações e multas a serem aplicadas, quando for o caso;
10.4.4. Comprovação da onerosidade excessiva impeditiva da continuidade do instrumento, nos casos de resolução.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
11.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeitos de rescisão contratual ou não aplicação de multas,
os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar a realização dos serviços no local
onde estiver sendo executado o objeto deste instrumento:
11.1.1. Greve geral;
11.1.2. Calamidade pública;
11.1.3. Interrupção dos meios de transporte;
11.1.4. Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
11.1.5. Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil.
11.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelos contratantes no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas após a ocorrência do fato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1.
O SESCOOP/SP poderá aplicar a CONTRATADA, mediante envio de notificação e assegurada à defesa prévia
pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento desta, as seguintes penalidades:
12.1.1. Advertência, aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, desde que sua
gravidade, mediante justificativa do gestor, não recomende a aplicação de outra penalidade mais grave;
12.1.2. Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia, em caso de atraso injustificado
na execução do contrato, incidente sobre o valor da parcela em atraso, ou sendo esta indivisível, do valor
total do contrato, podendo ensejar na rescisão indireta;
12.1.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso
de inexecução parcial do objeto contratual;
12.1.4. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total
do objeto contratual, ou alguma obrigação assumida sem prejuízo da rescisão indireta.
12.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o SESCOOP/SP por
prazo não superior a 02 (dois) anos, desde que se enquadre nos itens “10.1.1” a “10.1.12” da cláusula 10ª
(décima), com exceção do item “10.1.8”;
12.1.6. As multas impostas à CONTRATADA serão cobradas preferencialmente mediante boleto bancário, com prazo
certo de vencimento. As multas poderão também ser descontadas da fatura, ou créditos existentes em favor
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seu favor, ou da garantia apresentada ou, ainda, quando necessário, cobradas judicialmente. Nestes casos,
serão acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 20% (vinte por cento);
12.1.7. As penalidades previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis;
12.1.8. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao SESCOOP/SP;
12.1.9. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de caso fortuito ou
motivo de força maior;
12.1.10.
A CONTRATADA, uma vez notificada pelo gestor do instrumento, que incorreu em multa, terá o
direito de recorrer através da autoridade que lhe aplicou a penalidade, à autoridade hierarquicamente
superior (Gerência/Superintendência/Presidência), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do momento em
que tomou ciência da penalidade imposta. A autoridade que praticou o ato recorrido poderá reconsiderar
sua decisão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, ou então, ainda neste mesmo prazo, encaminhar o
recurso, devidamente instruído, à autoridade superior, que deverá proferir a decisão no prazo de 10 (dez)
dias úteis a contar da data de seu recebimento;
12.1.11.
As penalidades estabelecidas neste instrumento serão aplicadas, administrativamente,
independentemente, de interpelação judicial, inclusive apuração de prejuízos e perdas e danos causados ao
SESCOOP/SP.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo das dotações
orçamentárias próprias consignadas na conta orçamentária: 0050 – Departamento de Tecnologia da Informação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CARÁTER DE EVENTUALIDADE DESTE CONTRATO
14.1.

As ações decorrentes do presente contrato terão caráter de eventualidade, não havendo entre as partes

qualquer subordinação profissional. Trata-se de instrumento contratual regido pelo Regulamento de Licitações e de
Contratos do SESCOOP/SP (Resolução 850/2012) e, supletivamente, pela lei civil, não se deduzindo a favor dos
profissionais da CONTRATADA, vínculo empregatício em relação ao SESCOOP/SP, sob qualquer aspecto ou reflexo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
15.1. A assinatura do instrumento contratual pela CONTRATADA evidencia a aceitação dos princípios
fundamentais e éticos que norteiam a conduta dos empregados, estagiários, menores aprendizes e prestadores
de serviços do SESCOOP/SP, conforme disposições contidas na Portaria nº. 053/2018 - Código de Conduta Ética
do SESCOOP/SP e a Resolução 069/2018 - Política de Segurança da Informação – PSI, disponíveis para a
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA CONFIDENCIALIDADE
16.1. A CONTRATADA e seus profissionais comprometem-se a:
16.1.1. Não utilizar a marca ou qualquer material desenvolvido pelo SESCOOP/SP para seus produtos, programas e
serviços, bem como os dados dos clientes que tenha acesso no decorrer das atividades inerentes a este
contrato, em ações desenvolvidas a não clientes sem prévia autorização do SESCOOP/SP;
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16.1.2. Tratar todas as informações a que tenham acesso em função do contrato em caráter de estrita
confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal, escrita ou permitir o acesso, seja
por ação ou omissão, a qualquer terceiro.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. O SESCOOP/SP se reserva o direito de solicitar a substituição de qualquer empregado, colaborador, prestador
de serviços e/ou subcontratado utilizado pela CONTRATADA, quando julgar conveniente, por motivo de
comportamento, ou de trabalho, devendo a CONTRATADA providenciar o necessário em até 05 (cinco) dias úteis da
data da solicitação.
17.2. Este contrato não poderá ser cedido ou transferido sem o consentimento expresso de ambas as partes,
obrigando ainda a seus herdeiros e sucessores.
17.3. A tolerância ou qualquer concessão feita por uma das partes, não implica em novação ou alteração
contratual, constituindo em mera liberalidade das partes.
17.4.

A nulidade de qualquer uma das cláusulas deste contrato não implica a nulidade das demais.

17.5. Todas as comunicações relativas a este contrato, de uma à outra parte, serão consideradas como suficientes
quando devidamente entregues e protocoladas nos endereços constantes no preâmbulo.
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Paulo – SP, como o único competente para ação ou
execução do presente instrumento, renunciando, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS ANEXOS
19.1. Fazem parte deste instrumento, os seguintes anexos, naquilo em que não colidirem com suas cláusulas:
ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO 2 – PROPOSTA DE PREÇOS.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente
com duas testemunhas.
São Paulo, .. de .......... de 2020
Representantes do SESCOOP/SP:

Superintendente
Representantes da CONTRATADA:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GESTOR SESCOOP/SP:

FISCAL SESCOOP/SP:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Testemunhas:
Nome:
RG:
CPF/MF:

Nome:
RG:
CPF/MF:
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA – Link de Internet via Rádio
1.

CENTRO DE CUSTO

2.3.01.03.9999.001.001 – Centro de Custo Reduzido 0050 – Departamento Tecnologia da Informação.
2.

OBJETO

Este documento tem por objetivo apresentar informações para aquisição de serviço de link de Internet via rádio.
3.

JUSTIFICATIVA

A contratação de serviço de Link de Rádio para acesso à Internet em contingência visa atender um plano de
continuidade mínimo em caso de ocorrência de acidentes, ato fortuito ou indisponibilidade no link principal de acesso
à internet, bem como atuar como balanceamento de carga quando para serviços em criticidade.
4.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Link para transporte e acesso à Internet via rádio com as seguintes características:
•
•
•
•
•
5.

20 Mbps;
Relação Upload/Download: simétrico;
Garantia de banda de 100%;
Acordo de nível de serviço mínimo de 99,5% por ano;
Rede com no mínimo 5 endereços IP’s.

SUPORTE TÉCNICO SLA e PENALIDADE

A CONTRATADA responderá por todos os vícios e defeitos dos serviços durante o período de vigência do contrato.
O suporte técnico deverá ser prestado no edifício sede do SESCOOP/SP, no endereço Rua Treze de maio, 1376, Bela
Vista, São Paulo/SP.
O suporte técnico deverá estar disponível 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 (sete) dias por semana.
O suporte técnico ocorrerá sem nenhum custo para o SESCOOP/SP, mesmo quando for necessária a atualização, o
translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de serviço necessário para garantir o
cumprimento do serviço.
O SESCOOP/SP fará a “Abertura de Chamados Técnicos” por telefone ou área em sítio da Web.
Tempo de resolução de incidentes conforme severidade abaixo:
•
•

Alta = 4 horas para solução.
a. Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no uso dos serviços.
Media = 6 horas para solução.
a. Esse nível de severidade é aplicado quando há falha, simultânea ou não, no uso dos serviços, estando
ainda disponíveis, porém apresentando problemas.
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•

Baixa = 8 horas para a solução.
a. Esse nível de severidade é aplicado para problemas que não afetem o desempenho e disponibilidade dos
serviços, bem como para atualizações de software do roteador, esclarecimentos técnicos relativos ao uso
e aprimoramento dos serviços.

Caberá à CONTRATADA cumprir o Acordo de Nível de Serviço (SLA) estipulado nos itens acima, sendo que na hipótese
de não cumprimento a CONTRATANTE terá o direito de receber desconto sobre o valor da Ordem de Serviço devida
à CONTRATADA no percentual abaixo descrito, desconto esse a ser concedido no pagamento da mensalidade do mês
subsequente aquele em que o SLA for descumprido:

SLA

DESCONTO

100% a 95%

Sem desconto

94% a 90%

2%

89% a 85%

5%

84% a 80%

10%

Abaixo de 80%

15%

6.

ESCOPO DO TRABALHO

A CONTRATADA fornecerá e assumirá todos os custos de instalação dos acessórios necessários para o funcionamento
do serviço, exemplo antena, roteador, cabos, conversores e demais necessários para a prestação do serviço de link
de Internet via Rádio;
A instalação da antena será efetuada no deck do 11º andar Lado B ou no deck da caixa d’água, 12º Lado B onde
houver melhor visada;
A instalação do roteador será realizada no rack de Telecom da sala de TI 7º andar Lado B do prédio.
A CONTRATADA responderá por todos os vícios e defeitos durante o período de vigência do contrato.
7.

QUALIFICAÇÃO

A empresa deverá entregar um documento comprovando através de uma vistoria, medições e ou por qualquer outro
meio a viabilidade técnica para o fornecimento do serviço no prédio sede deste SESCOOP.
8.

LOCAL, PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO

A instalação da antena será realizada no 11º andar, do Edifício Sede do SESCOOP/SP.
A instalação do link será realizada na sala de TI, 7º andar, do Edifício Sede do SESCOOP/SP.
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A instalação e ativação do serviço deverão ser concluídas em até 15 (quinze) dias úteis a contar da data de assinatura
do Contrato, conforme preconiza o Art. 23 da Resolução nº 574/2011 da Anatel, não podendo alegar
desconhecimento e incapacidade técnica do local, uma vez que, previamente poderá ser realizada vistoria, em sendo
assim, em caso de não instalação e ativação dos serviços acarretará nas penalidades previstas no contrato.
A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, renováveis por igual período.
9.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A entrega e prestação do serviço ora especificado, bem como o cumprimento do acordo de nível de serviço acordado.
Apresentar Nota Fiscal ou Fatura dos Serviços prestados e, certidões negativas de débito, a saber, Regularidade FGTS,
Tributos Federais e Dívida Ativa da União, Tributos Municipais e Fazenda do Estado;
Emitir documento fiscal de acordo com as especificações previamente informadas pela CONTRATANTE, devendo
identificar em seu bojo: o número do centro de custo, número de contrato e a descrição dos produtos fornecidos,
sendo certo que a ausência de tais informações poderá acarretar a devolução do documento para as adequações
necessárias, bem como a suspensão do pagamento dos serviços até posterior apresentação da nota fiscal/fatura;
Todas as despesas havidas no período de contrato, tais como conserto, substituição de peças, transporte, mão de
obra e manutenção dos bens, no caso de apresentar (em) imperfeição (ões) correrão por conta da CONTRATADA, não
cabendo ao SESCOOP/SP quaisquer ônus.
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SESCOOP/SP pelos serviços prestados;
Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação durante todo o prazo contratual.
10. OBRIGAÇÕES DO SESCOOP/SP
Permitir acesso dos empregados da Contratada e suas prestadoras de serviço às dependências do SESCOOOP/SP para
execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário.
Prestar as informações e os esclarecimentos relevantes à prestação do serviço que venham a ser solicitadas pela
Contratada.
Comunicar a CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas no objeto fornecido, para imediata correção,
bem como executar penalidade prevista em contrato em caso de prestação de serviço abaixo do especificado por
parte da CONTRATADA.
11. PAGAMENTO
Para pagamento dos serviços prestados, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal e demais documentos de
regularidades fiscais Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros; Certidão de Regularidade
do FGTS – CRF; Certidão Negativa de Débitos das fazendas Estadual e Municipal).
O pagamento poderá ser feito por boleto ou depósito bancário;
O pagamento será realizado nos dias 15 ou 30 de cada mês, sendo que as notas recebidas entre 01 e 15 de cada mês,
serão pagas dia 30 e as notas recebidas entre 16 e 30 de cada mês, serão pagas no mês subsequente.
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O pagamento, mensal, será realizado mediante apresentação de nota fiscal após o aceite definitivo dos serviços por
parte do Sescoop.
O início do período de cobrança do serviço começará a partir da efetiva disponibilização do serviço de Internet, sendo
que antes disso somente os custos de instalação, caso existam, serão devidos;
O pagamento referente ao mês de ativação ou desativação do serviço será proporcional aos dias de utilização.
12. GESTOR DO CONTRATO
Gestor: Michael Cristiano Silva, RG nº 30.765.664-7 SSP/SP, CPF/MF nº 218.280.268-16.
Fiscal: Adriano Bezerra Proença, 34.566.311-1SSP-SP, CPF/MF 055.203.276-02.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
A CONTRATADA fornecerá e assumirá todos os custos de instalação dos acessórios necessários para o funcionamento
do serviço, exemplo roteador, conversores e demais. A contratada responderá por todos os vícios e defeitos durante
o período de vigência do contrato.
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ANEXO 2

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(Papel timbrado da Empresa)
Ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo – SESCOOP/SP
Pregão Eletrônico n° 003/2020
Identificação da Empresa licitante: Razão Social, CNPJ, Endereço Completo, Telefones, e-mail, Dados Bancários
(Número do Banco, Nome do Banco, Número da Agência, Número da Conta Corrente, Nome do Titular da Conta
Corrente); Nome do Representante Legal da Empresa.

DESCRIÇÃO
QTD. MESES
LINK DE INTERNET VIA RÁDIO,
24
INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO (vinte e quatro
CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.
meses)

VALOR MENSAL

VALOR TOTAL

(Memória de cálculo: Valor Total = Valor da Mensalidade x 24 + Valor da Instalação)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Localidade, dia, mês e ano.

Assinatura do Representante Legal da empresa
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