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CARTA CONVITE Nº 06/2019 
(Ampla Participação) 

 
PROCESSO Nº 0144/2019 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço  
INTERESSADO: Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
OBJETO: Contratação de serviços presenciais de suporte técnico residente, executando 
manutenção corretiva e preventiva na rede interna de telecomunicação, incluindo 
instalações e reparos na rede física e configuração de ativos e serviços de 
telecomunicações digitais. 

 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

comunica aos interessados que, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, 
Lei Complementar nº 123/06, Decreto Municipal nº 16.187/08 subsidiariamente e Lei 
Complementar Municipal nº 191, às condições constantes desta Carta Convite, realizará 
licitação na modalidade CONVITE, do tipo menor preço. 
 

O envelope “PROPOSTA” deverá ser entregue na área de Licitações, sito à Av. 
Prefeito Faria Lima, 340, Parque Itália nº 340, Campinas/SP.  

 
Após hora e data estabelecidas, não mais serão aceitos quaisquer documentos. 
 
Imediatamente após o encerramento desse prazo, no mesmo local será dado 

início a abertura do envelope “PROPOSTA”, na presença dos interessados. 
 
A Carta-Convite estará à disposição dos interessados do ramo pertinente a partir 

do dia 11/06/2019, no endereço: Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340, Parque Itália, 
Campinas/SP CEP 13036-902, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00h às 17h00, 
pela internet no site: www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou enviando sua solicitação através 
do e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br. 
 

Valor total estimado: R$ 158.740,92 (cento e cinqüenta e oito mil, setecentos 
e quarenta reais e noventa e dois centavos).  
 
1 - DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
1.1 - Integram a presente Carta Convite, como partes indissociáveis, os seguintes 
anexos: 
 

a) Anexo I – Termo de Referência; 
b) Anexo II - Modelo de Proposta Comercial; 
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte; 
d) Anexo IV - Dados Cadastrais da Proponente; 
e) Anexo V - Declaração de Cumprimento do Disposto no Parágrafo III do artigo 9º 

da Lei 8.666/93. 
f) Anexo VI – Atestado de Visita Técnica 
g) Anexo VII - Minuta de Contrato. 
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2 - DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
2.1 - Contratação de serviços presenciais de suporte técnico residente, executando 
manutenção corretiva e preventiva na rede interna de telecomunicação, incluindo 
instalações e reparos na rede física e configuração de ativos e serviços de 
telecomunicações digitais pelo período de 12 (doze) meses. 
 
3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
3.1. A Empresa deverá executar os serviços contratados na forma descrita no Anexo I 
deste Edital;  
 
3.2. A Rede Municipal Dr. Mário Gatti, se reserva no direito de solicitar através de 
diligência, para atendimento em 03 (três) dias úteis, esclarecimentos ou complemento de 
instrução do processo, sob pena de possível desclassificação do licitante pelo não 
cumprimento; 
 
4 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 
4.1 - Observado o prazo legal, previsto no subitem 4.2, o interessado poderá formular 
consultas a Comissão Permanente de Licitações, pelo telefone (0xx19) 3772-5815 ou 
através do e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br, informando o número da licitação; 
 
4.2 - Até o segundo dia útil antes que anteceder o início da sessão, qualquer cidadão 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório através do 
e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br ou através de petição entregue no departamento de 
Licitações desta Rede Mário Gatti, situado na Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340, CEP 
13036-902, Parque Itália, Campinas/SP. Serão considerados os documentos recebidos 
durante o período de expediente administrativo desta instituição das 08h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00; 

 
4.2.1 - Caso acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será 
designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração na Carta Convite não afetar a formulação da 
proposta; 

 
4.3 - As respostas às impugnações serão publicadas no Diário Oficial do Município de 
Campinas/SP; 
 
4.4 - Se das consultas ou impugnações resultar a necessidade de modificar a Carta 
Convite, a alteração será divulgada pela mesma forma em que se deu o texto original do 
instrumento convocatório; 
 
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 - Poderão participar da licitação Empresas brasileiras ou estrangeiras em 
funcionamento no Brasil pertencente ao ramo pertinente, as convidadas pela 
administração da Rede Mário Gatti e as cadastradas na correspondente especialidade; 
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5.2 - Será vedada a participação de: 

 
5.2.1 - Empresas em consórcios; 
5.2.2 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão 
ou entidade da Administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou 
Municipal, sob pena de incidir na previsão do parágrafo único do art. 97 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
5.2.3 - Empresas temporariamente suspensas e impedidas de licitar ou contratar 
com a Rede Mário Gatti; 
5.2.4 - Empresas com falência decretada ou concordatária; 
5.2.5 - Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal 
de Campinas/SP. 

 
6 - O envelope proposta deverá conter na parte externa, além da razão social da licitante, 
as seguintes indicações: 
 

REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 
CONVITE Nº 06/2019 
PROCESSO Nº 0144/2019 

 DATA DE ABERTURA: 18/06/2019 - 10h00 
RAZÃO SOCIAL: 

 
7 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 
 
7.1 - As propostas das licitantes serão abertas às 10h00 do dia 18 de junho de 2019, 
sendo seu conteúdo examinado e rubricado pela Comissão de Licitações e pelos 
licitantes presentes; 
 
8 - DO CONTEÚDO DA PROPOSTA 
 
8.1 - A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via digitada ou datilografada, 
preferencialmente às aos moldes do Anexo II deste Edital, datada, rubricada e assinada, 
sem rasuras, entrelinhas e conter, além de outras informações de livre disposição, o 
seguinte: 
 

a) Designação do número desta licitação; 
b) Descrição completa do objeto ofertado;  
c) Apresentar valores mensais e anuais, expressos em números na moeda 

corrente nacional, devendo haver um único preço para cada item cotado; 
d) A Empresa deverá apresentar valor único e total de maneira clara e, 

preferencialmente, de acordo com o Anexo II; 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão unificada, nos termos da Portaria PGFN / RFB Nº 1751, de 02 de 
outubro de 2014, ficando sua aceitação condicionada à verificação de 
veracidade via internet; 

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela 
Caixa Econômica Federal; 

g) Para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participando do certame 
nesta condição, apresentar, juntamente com o seu ato constitutivo, um dos 
seguintes documentos comprobatórios: 

g.1) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade 
comercial;  
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g.2) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso 
atuem em outra área que não a comercial; 
g.3) Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional; 

h) As Cooperativas de Consumo (COOP) deverão encaminhar, além de seu Ato 
Constitutivo, o seguinte documento para aferição da equiparação às ME’s e 
EPP’s de que trata o art. 34 da Lei Federal nº 11.488/07: 

 
h.1) Demonstração de Resultados de Exercício (DRE) referente ao último 
exercício social exigível, assinado por bacharel ou técnico em Ciências 
Contábeis, devidamente habilitado, constando nome completo e registro 
profissional. 
 

8.2 - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos 
operacionais de sua atividade. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, 
omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos 
preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título; 
 
8.3 - A apresentação da proposta implica que a licitante aceita que: 
 
8.3.1. O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, a contar da data da 
abertura dos envelopes; 
8.3.2. O pagamento será realizado na condição de 10 (dez) dias fora a dezena da data 
do recebimento da Nota Fiscal, após o aceite definitivo pela área gestora do Contrato; 
 

8.3.2.1. A cobrança será feita através da emissão de nota fiscal pela 
Contratada com o valor fixo referente ao serviço realizado no mês anterior; 
8.3.2.2. A nota fiscal poderá conter um valor variável referente à 
execução de “horas em sobreaviso” e/ou “horas extras” conforme 
solicitação do Núcleo de Informática da Rede Mário Gatti; 
 

8.3.3. Está de acordo com todas as regras da Carta Convite da licitação, inclusive seus 
anexos; 
 
9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 - O critério de julgamento das propostas será o de MENOR VALOR GLOBAL 
dentre as propostas; 
 
9.2 - Na hipótese de discordância entre os preços unitário e total, a Comissão de 
Licitação refará o cálculo necessário, prevalecendo, em qualquer hipótese, o menor 
preço; 
 
9.3 - Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a) Não obedeçam às exigências da Carta Convite e/ou legislação aplicável ou 
imponham condições; 
b) Forem omissas vagas ou apresentarem irregularidades/defeitos capazes de 
dificultar o julgamento; 
 

9.4 - Na hipótese da ocorrência de empate entre duas ou mais propostas, o desempate 
será feito por meio de sorteio, no dia e horário a ser informado via e-mail pela Comissão 
de Licitações e o seu resultado será anexado em quadro próprio localizado nesta área; 
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9.5 - Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Municipal, 
contados a partir da data em que o proponente for declarado vencedor do certame, para 
regularização dos documentos; 
 
9.6 - A não regularização dos documentos no prazo estabelecido implicará a decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Carta Convite; 
 
10 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1 - Eventuais recursos administrativos deverão ser interpostos mediante petição 
fundamentada, dirigida ao Senhor Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Municipal de 
Urgência, Urgência e Hospitalar, observando-se, para esse efeito, o rito e as disposições 
estabelecidas no capítulo V, Art. 109 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993; 
 
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1 O pagamento, na hipótese de contratação, será na condição de 10 (dez) dias fora 
a dezena, mensal, contados da data do aceite definitivo pela Unidade Gestora do 
contrato; 

 
11.1.1 A cobrança será feita através da emissão de nota fiscal pela Contratada 

com o valor fixo referente ao serviço realizado no mês anterior; 
11.1.2 A nota fiscal poderá conter um valor variável referente à execução de 

“horas em sobreaviso” e/ou “horas extras” conforme solicitação do Núcleo 
de Informática da Rede Mário Gatti; 

 
11.2 A fatura deverá conter a identificação do número do protocolo administrativo, 
períodos e/ou mês de referência da execução dos serviços; 
 
11.3 O pagamento será efetuado via depósito em conta corrente, devendo ser 
informado no corpo da Nota Fiscal, o banco, número da agência e conta. Caso o banco 
informado seja outro diverso ao Banco do Brasil S/A, o custo do DOC/TED 
correspondente ficará a cargo da empresa contratada, sendo vedada a cobrança 
via boleto, duplicatas e negociação em rede bancária ou com outras empresas; 
 
12 - PENALIDADES 
 
12.1 - A não assinatura da Carta Contrato ou a desistência de proposta após a sua 
abertura por motivo injustificado e não aceito pela Comissão, ensejará: 
 

a) Cobrança por via administrativa ou judicial, de multa equivalente a 30% (trinta 
por cento) do valor total da proposta; 

b) Suspensão temporária do direito de participar em licitações junto à 
Administração Pública e impedimento em contratar com a Administração pelo 
prazo de até 02 (dois) anos; 

 
12.2 - Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações 
assumidas ou de infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, 
segundo a gravidade da falta cometida; 



                                                REDE MÁRIO GATTI 
        DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
                 Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340 - Parque Itália, Campinas/SP 
                                                                                                   CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5865 
                                                                                                          e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br  
 

 

 6 

 
12.3 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e 
comprovado, o não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas ou 
a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação, segundo a gravidade 
da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, das 
seguintes penalidades: 
 

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 
gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrida diretamente; 
b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo de 
outras sanções previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na hipótese de recusa 
injustificada pela licitante vencedora em aceitar ou receber as solicitações de 
fornecimento; 
c) Multa, na hipótese de atraso, no percentual correspondente a 1% (um por 
cento) calculado sobre o valor total da ordem de fornecimento, por dia de 
inadimplência, até o limite de 05 (cinco) dias, sendo que após este prazo será 
cobrada multa de 20% calculada sobre o valor total da ordem de fornecimento dos 
produtos caracterizando inexecução parcial do contrato (conforme a gravidade do 
caso);  
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitações junto à 
Administração Pública e impedimento em contratar com a Administração pelo 
prazo de até 02 (dois) anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
haja a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, concedido 
somente após ressarcimento dos prejuízos causados à Administração depois de 
decorrido o prazo da sanção; 
f)  Multa de 20% (vinte por cento)  sobre o valor total do contrato em caso de 
descumprimento do Carta-Convite/contrato; 
g) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em caso de 
cobrança via negociação das duplicatas em rede bancária ou com outras 
empresas, sem prejuízo de eventual cobrança por danos morais se o nome do 
hospital for remetido ao cartório de protestos; 

 
12.4 - As multas previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente, sua aplicação não exime a Contratada da reparação de eventuais 
perdas e danos que seu ato punível venha a acarretar à Contratante; 
 
12.5 - Em se verificando a ocorrência de prejuízo a Rede Mário Gatti decorrente de ato 
punível praticado pela Contratada, será retido pela Tesouraria o valor referente ao total 
do prejuízo sofrido junto aos créditos da mesma; 
 
12.6 - A retenção de valor se dará a título de ressarcimento de prejuízo sofrido, não 
caracterizando penalidade, e não exime a Contratada de aplicação de sanção 
administrativa pelo ato punível; 
 
13 - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E COBRANÇA DE MULTAS 
 
13.1 - Sem prejuízo da observação das regras de direito comum para cobrança judicial ou 
amigável e em especial o rito estabelecido na Lei Federal 6.830/80, a aplicação das 
penalidades e cobrança de eventuais multas observarão o rito estabelecido nas alíneas 
seguintes: 
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a) Ocorrendo prática infrativa pela Contratada, a área gestora do contrato enviará 
relatório com os fatos e cópia dos documentos necessários para Diretoria 
Administrativa, solicitando a abertura de processo para aplicação de penalidades, 
e sugerindo a pena que entende adequada; 
b) A Diretoria Administrativa avaliará o pedido, e encaminhará para Assessoria 
Jurídica para abertura do processo; 
c) A Assessoria Jurídica expedirá as notificações, com prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para defesa pela contratada; 
d) Apresentada a defesa, esta é encaminhada para avaliação pela área gestora 
do contrato, e, em seguida, encaminhada à Diretoria Administrativa para decisão; 
e) Decidindo pelo arquivamento ou aplicação de penalidade, o processo retorna à 
Assessoria Jurídica para notificação da decisão, com prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para recurso. Em caso de determinação de pagamento de multa, antes do 
envio da notificação, os autos serão encaminhados para a área de finanças para 
cálculo do valor da multa e sua retenção preventiva; 
f) O recurso é encaminhado, se o caso, para nova manifestação da área gestora 
do contrato, para parecer da Assessoria Jurídica e posteriormente encaminhado à 
Presidência para decisão final; 
g) Após a decisão final, os autos retornam à Assessoria Jurídica para notificação; 
em caso de aplicação de multa ou existência de prejuízo a ser ressarcido, os 
autos são enviados previamente à Coordenadoria de Finanças para cálculo dos 
valores, que constarão na notificação final, para recolhimento pela Contratada, no 
prazo de 15 (quinze) dias; 
h) Transcorrido o prazo para pagamento, sem recolhimento do valor, este será 
inscrito na Divida Ativa, encaminhando-se para execução judicial, incidindo sobre 
o valor da ação a cobrança de honorários advocatícios; 
 

14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 - Serão considerados os documentos recebidos via e-mail à Comissão 
Permanente de Licitações, pessoalmente ou por petição protocolada na área de 
Expediente desta Rede Mário Gatti e considerando somente o período de expediente 
administrativo desta instituição das 08h00 às 17h00; 
 
14.2 - A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade quando for o 
caso, de ofício ou por provocação de terceiros; 
 
14.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
autenticidade dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
14.4 - É facultada a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 
  
14.5 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e esta Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente do resultado do processo licitatório; 
 
14.6 - Em ocorrendo hipótese de fusão, cisão ou incorporação da empresa contratada, é 
permitida a sucessão contratual pela Empresa incorporadora, ou pela nova Empresa 
criada através da fusão ou cisão, desde que atendidos os requisitos documentais para 
habilitação no certame, após autorização da Diretoria da Rede Mário Gatti; 
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14.7 - No interesse da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e 
Hospitalar, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá 
ser: 

- adiada a abertura desta licitação e/ou; 
- alterado a carta-Convite, com fixação de novo prazo para a realização da 
licitação. 

 
14.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação da Comissão Permanente de Licitações em contrário; 
 
14.9 - Tendo em vista o disposto no artigo 97 da Lei nº. 8.666/93 fica implícito a cada 
participante à licitação encontrar-se em pleno gozo de seus direitos para contratar com a 
Administração Pública, isto é, reunir condições de idoneidade, incidindo, em hipótese 
contrária, nas cominações do parágrafo único do mesmo artigo; 
 
14.10 - Fica eleito o foro da Comarca de Campinas/SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas da execução do fornecimento objeto desta licitação; 
 
14.11 - Informações sobre o andamento da licitação poderão ser consultadas no site 
www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes, solicitadas pelo e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br, em 
dias úteis, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 no endereço constante do 
preâmbulo da Carta-Convite ou, ainda, através do fone (19) 3772-5815. 

 
 
 

Campinas, 07 de junho de 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

Rogério Lazzarini de Oliveira 
Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DESCRITIVO DO OBJETO 
 
Contratação de serviços presenciais de suporte técnico residente, executando 
manutenção corretiva e preventiva na rede interna de telecomunicação, incluindo 
instalações e reparos na rede física e configuração de ativos e serviços de 
telecomunicações digitais; 
 
1. PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
1.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos até o limite legal 
estabelecido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
2.1. Efetuar os pagamentos dos serviços nos prazos e condições definidos neste Edital 
e seus anexos; 
 
2.2. Acompanhar e fiscalizar os serviços; 
 
2.3. Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessários ao fiel cumprimento 
do Contrato;  
 
2.4. Notificar a empresa Contratada por escrito sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução dos serviços; 
 

2.5. Disponibilização dos recursos materiais (placas, circuitos, memória, periféricos dos 
equipamentos de informática e insumos de rede local como cabos, conectores, ativos de 
rede, necessários à viabilização das atividades previstas e também, quando solicitado, 
orientações e informações técnicas pertinentes ao objeto deste Edital; 
 
2.6. Receber e analisar relatórios de prestação de contas, recusando-os caso 
apresentem inconsistências e aceitando-o caso os serviços executados estejam de 
acordo com as informações constantes nos relatórios. 
 
2.7. O envio da Nota de Empenho/Ordem de Serviço que autoriza o início dos trabalhos 
pela Contratada; 
 
2.8. Pagamento das faturas encaminhadas pela Contratada, tempestivamente, de 
acordo com as condições definidas neste Edital; 
 
2.9. Responsabilizar-se pela integridade de bens da Contratada colocados à disposição 
da Rede Mário Gatti para execução dos serviços; 
 
2.10. Acompanhar e fiscalizar os serviços através do corpo técnico local; 
 
2.11. Fornecer todos os esclarecimentos e informações  necessários ao fiel 
cumprimento do Contrato; 
 
2.12. Notificar a Contratada por escrito sobre falhas ou irregularidades constatadas na 
execução dos serviços; 
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2.13. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da  Contratada, prestando 
todas as informações técnicas pertinentes e dando-lhe acesso às suas instalações para 
fim de execução dos serviços; 
 
2.14. Fornecer espaço de trabalho, todas as peças, insumos, ferramentas e 
equipamentos necessários à execução dos serviços; 
 
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento 
licitatório; 
 
3.2. Prestar ao Contratante, quando solicitadas, informações do andamento dos serviços, 
bem como comunicar ao Contratante quaisquer fatos ou anormalidades que porventura 
possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 
 
3.3. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações da Rede Municipal Dr. Mário Gatti; 
 

3.4. Execução dos serviços conforme acordado com a Rede Mário Gatti; 
 
3.5. Contribuir na melhoria contínua dos processos pertinentes a Rede Mário Gatti; 
 
3.6. Relatar e informar ao solicitante a situação da prestação de serviço  objeto deste 
Edital; 
 
3.7. Emitir e enviar o Termo de Aceite Parcial/Final dos serviços prestados no mês; 
 
3.8. Emitir e enviar a fatura referente à execução do serviço contratado  conforme 
descrito no item Faturamento; 
 
3.9. Manter consistência, integridade, sigilo e confidencialidade dos dados processados 
e/ou armazenados pela Contratada, não disponibilizando dados e informações da Rede 
Mário Gatti sem sua estrita autorização; 
 
3.10. Firmar com seus funcionários acordo de confidencialidade que resguardem as 
mesmas condições de proteção dos dados da Rede Mário Gatti citados no item anterior; 
 

3.11. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, 
objeto desta contratação, tais como salários, encargos, seguros contra acidentes, taxas, 
impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições e outras que 
porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei; 
 
3.12. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, comerciais e sociais resultantes 
desta contratação; 
 

3.13. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Rede Mário 
Gatti ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo dos seus empregados, quando da 
prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização 
ou acompanhamento realizado pela Rede Mário Gatti; 
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3.14. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas pela Rede Mário 
Gatti, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às 
recomendações exigidas pelas boas práticas; 
 
3.15. Comunicar a Rede Mário Gatti, por escrito, qualquer anormalidade durante a 
execução dos serviços, prestando os esclarecimentos que se fizerem necessários; 
 
3.16. Disponibilizar a Rede Mário Gatti durante todo o período de vigência do contrato 
informações relativas ao andamento das solicitações de prestação de serviços, desde a 
abertura do chamado até o encerramento; 
 

3.17. A Empresa Contratada deve fornecer os Postos de Trabalho de forma ininterrupta, 
ou seja, o posto de trabalho deverá ser reposto em 24 (vinte e quatro) horas, isto deve 
acontecer para todos os tipos de afastamento como licenças médicas, férias, licença 
maternidade ou paternidade, licença nojo ou licença gala, etc. 
 
3.18. A Empresa deve fornecer suporte aos finais de semana e  feriados, conforme 
solicitação do Gerente do Núcleo de Informática da Rede Mário Gatti; nas modalidades 
de “Hora de Sobre Aviso” e “Hora Extras” até um limite de 96 (noventa e seis) horas por 
mês; 
 
3.19. A Empresa Contratada deverá fornecer o transporte para o técnico (Posto de 
trabalho), atender aos chamados a serem realizados nas Unidades de Saúde 
descentralizadas da Rede Mário Gatti; 
 
3.20. A Empresa Contratada deverá manter seus funcionários em uma  Unidade de 
forma fixa: Hospital Dr. Mário Gatti; 
 
3.21. O serviço deve ser contratado para o horário comercial: de segunda-feira a sexta-
feira das 08 horas às 17 horas, dias úteis fixados no calendário oficial do Município de 
Campinas; 
 

3.22. Manter, durante o horário de expediente ordinário da área de TI da Rede Mário 
Gatti, das 8h00 às 17h00, um técnico residente capacitado para pronto atendimento e 
disponível para acionamento mediante telefone celular e e-mail; 
 
3.23. Realizar o serviço solicitado nas dependências da Contratante; 
 

3.23.1. Nenhum equipamento deve ser retirado para manutenção externa sem 
autorização da Contratante; 
 

3.24. Manter disponibilidade para execução de serviços urgentes ou programados 
sensíveis à interrupção, em dias ou horários diversos do ordinário, como noites e 
madrugadas, feriados, finais de semana e pontos facultativos; 
 

3.24.1. Serviços programados para serem executados fora do expediente ordinário 
serão comunicados à Contratada com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência; 
3.24.2. Os serviços urgentes podem ser solicitados em qualquer tempo e 
atendidos em até 02 (duas) horas, devendo o técnico designado manter meio de 
comunicação permanente; 
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3.24.3. As ocorrências que gerarem solicitações urgentes e identificadas durante o 
horário ordinário demandarão a permanência do técnico residente até a correção 
ou encaminhamento satisfatório da ocorrência, observado o obrigatório descanso; 
3.24.4. O diagnóstico de problemas que possam gerar solicitações de 
atendimentos urgentes fora do horário ordinário fica a cargo do corpo técnico 
local; 

 

3.25. Comunicar imediatamente à contratante qualquer irregularidade ou anormalidade 
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as devidas 
providências; 
 
3.26. Guardar sigilo sobre quaisquer informações que obtiver da Contratante em 
decorrência da execução dos serviços; 
 
3.27. Prestar serviços de suporte secundário presencial à rede de telecomunicações da 
Rede Mário Gatti nos seguintes termos: 
 

3.27.1. Avaliar a causa da interrupção baseado nas informações que obtiver do 
reclamante, ou seja, sem a assistência de um técnico local. Não há óbice a que a 
gerência de TI determine o auxílio de um técnico local, mas este auxílio não pode 
ser condicionante para o diagnóstico; 
3.27.2. Avaliar e informar o risco de se adotar determinada solução a um 
problema, determinando o tempo de parada e medidas de contingência; 
3.27.3. Corrigir falhas ou executar serviço solicitado pela gerência de TI dentro dos 
prazos e limites deste Edital, devendo iniciar assim que a gerência de TI der a 
autorização para tanto; 
3.27.4. Apontar a necessidade de encaminhar um problema a um terceiro, sendo 
vedado à Contratada realizar atividade incompatível com  a qualificação exigida 
ao técnico residente ou fora dos limites deste Edital; 
3.27.5. A necessidade de intervenção de terceiro deve ser avaliada pela gerência 
de TI, a qual providenciará a contratação do mesmo a expensas da Contratante, 
devendo o técnico residente da Contratada acompanhar a execução dos serviços; 
3.27.6. Desenvolver e implantar, em até 06 (seis) meses um P.M.O.C. – Plano de 
Manutenção, Operação e Controle de todos os racks e respectivos ativos 
instalados, para todas as unidades de saúde da Rede Mário Gatti; 
3.27.7. Documentar as ocorrências e suas impressões técnicas  para formação 
de base de conhecimento para uso futuro da gestão; 
3.27.8. Manter um canal tipo Ponto Único de Contato (SPOC -  Single Point of 
Contact) em plataforma web acessível na rede interna da Rede Mário Gatti para 
registrar a reclamação ou demanda e encaminhar para resolução, mantendo a 
gerência de TI a par do andamento do  serviço a qualquer momento em que 
solicitado; 
3.27.9. Opcionalmente pode-se optar pela plataforma análoga já existente no 
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti (GLPi); 

 
4. LOCAIS DE TRABALHO EM QUE O SERVIÇO SERÁ REALIZADO 
 
4.1. Hospital Municipal Dr. Mário Gatti: Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340, Parque 
Itália, Campinas/SP – CEP: 13036-902; 
 
4.2. Complexo Hospitalar Ouro Verde: Avenida Ruy Rodrigues, nº 3.434 – Chácara São 
José, Campinas/SP – CEP: 13060-646; 
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4.3. Pronto Atendimento Anchieta: Avenida Papa João Paulo II, nº 670, Vila Padre 
Anchieta, Campinas/SP – CEP: 13068-219; 
 

4.4. Pronto Atendimento São José: Rua Bertholdo Fernandes de Castro, s/n°, Jardim 
das Bandeiras, Campinas/SP – CEP: 13051-114; 
 
4.5. Pronto Atendimento Dr. Sérgio Arouca (Campo Grande): Rua Dirce de Oliveira 
Santos, nº 280, Alto Belém, Campinas – CEP: 13058-002; 
 

4.6. Pronto Atendimento Carlos Lourenço Rua Durval Farias Sobrinho, s/nº – Jardim 
Carlos Lourenço, Campinas/SP, CEP: 13096-620; 
 
4.7. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU (Central): Rua Artur Ramos, nº 
441, Vila João Jorge, Campinas/SP – CEP: 13041-302; 
 

5. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
 
5.1. Manutenção Preventiva: 
 
5.1.1. Todo serviço de manutenção preventiva, realizado através das atividades a seguir 

descritas, deverá seguir as orientações do  P.M.O.C., devendo conter, no mínimo:  
 

5.1.1.1. Identificação do ambiente e da Contratante; 
5.1.1.2. Identificação da Contratada e do responsável técnico pela 
manutenção, relação dos racks concentradores e respectivas áreas de 
abrangência e atividades a serem realizadas periodicamente; 

 

5.1.2. A cada ação preventiva dos armários de telecomunicações (racks) deve-se 
observar: 

 
5.1.2.1. A integridade física externa e interna do rack, procurando-se por 
avarias decorrentes de choques, respingos de tintas e corrosão, além de 
condições da porta e da fechadura, ventilação forçada e fixação nos mini-racks 
de parede; 
5.1.2.2. Presença de oxidação nos contatos elétricos e condições de 
isolamento das conexões elétricas; 
5.1.2.3. Amarração dos cabos elétricos e cabos UTP, avaliando frouxidão 
ou sobretensão; 
5.1.2.4. Identificação dos patchcords e teste e identificação das tomadas de 
telefone; 
5.1.2.5. Condições de operação do no-break: ventilação, nível e validade da 
bateria e tensão de saída; 
5.1.2.6. Condições físicas aparentes do comutador switch: ventilação, luzes 
indicativas, temperatura e ruídos; 
5.1.2.7. Tempo de religamento e plena operação do switch; 

  

5.1.3. A cada ação preventiva em servidores de telecomunicações e dados deve-se 
observar: 

 
5.1.3.1. Conexões e amarração dos cabos elétricos e cabos UTP, avaliando 
frouxidão ou sobre tensão; 
5.1.3.2. Condições físicas aparentes do servidor: ventilação, luzes 
indicativas, temperatura, ruídos e firmeza e deslize dos trilhos; 
5.1.3.3. Status SMART dos discos rígidos; 
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5.1.3.4. Estado dos arranjos (arrays) RAID; 
5.1.3.5. Estado das fontes de alimentação: redundância, ventilação, luzes e 
sirenes; 
5.1.3.6. Barreiras físicas, alertas e LOG contra intrusão no gabinete; 

   

5.2. Manutenção Corretiva e Instalações: 
 

5.2.1. Os prazos para execução são contados a partir da ordem expedida pela 
gerência de TI, considerando-se tempo válido o horário ordinário do expediente da 
área de TI; 
5.2.2. Manutenção corretiva e preventiva dos ativos de rede: roteadores, switchs, 
access-point e outros equipamentos de conectividade; 
5.2.3. Efetuar relatório técnico, quando houver necessidade de reposição de 
peças e informar a Coordenação do Núcleo de Informática da Rede Mário Gatti; 
5.2.4. Homologar, instalar e testar os equipamentos ativos de  rede ou 
Telecom; 
5.2.5. Avaliação de falhas no link de Internet, realizando testes e colhendo 
informações para correção junto ao provedor de telecomunicações; 
 

6. DA CONFIDENCIALIDADE 
 
6.1. Durante o período de vigência do Contrato de Prestação de Serviços e de 
eventuais Termos Aditivos e após os seus  términos, as partes receberão informações 
sensíveis uma da outra, ficando     expressamente determinado que qualquer informação 
recebida de uma parte a outra deve ser tratada como confidencial, a não ser que haja 
instrução expressa em sentido contrário, ficando determinado que cada parte não deverá, 
sem expressa autorização por escrito da outra, divulgar e revelar ou de outra maneira 
comunicar a qualquer pessoa ou companhia, qualquer informação privada confidencial ou 
interna da outra, e cujo conhecimento foi adquirido durante o período vigência dos 
referidos instrumentos contratuais, sendo que essas obrigações  sobreviverão ao término 
desse instrumento, por um prazo mínimo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período; 

 
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
7.1. A qualificação do técnico residente deve ser comprovada por curso superior, 
bacharelado ou tecnologia em Redes de Computadores, equivalente ou outro na área  de 
Ciências da Computação com posterior especialização em Redes de Computadores e 
Comunicação de Dados; 
 
7.2. O técnico residente designado deve ter como base de operações espaço 
designada pela Contratante; 
 
7.3. O técnico residente deve ter experiência na administração de servidores e 
storages, conhecimento em virtualização de servidores e administração de serviços de 
rede GNU/Linux e Windows Server; 
 

7.4. O pessoal que a Contratada empregar para a execução dos serviços objeto deste 
contrato não terá relação de emprego com a Rede de Urgência e Emergência Mário Gatti 
ou com a Prefeitura Municipal de Campinas/SP e destes não poderá demandar quaisquer 
pagamentos; 
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8. VISTORIA 
 
8.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá 
realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços acompanhado por 
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 15h00, devendo 
o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (19)3772-5795 com os servidores 
Luiz Bierwagen ou Josué Azevedo; 
 
8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública; 
 

8.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
Empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria; 
 
8.4. A vistoria servirá para dar conhecimento detalhado ao licitante de todas as 
condições e peculiaridades inerentes à prestação do serviço e dar condições de avaliar in 
loco o grau de complexidade do mesmo. Na sua ocasião, deverão ser sanadas as 
dúvidas técnicas porventura existentes, não cabendo nenhuma alegação posterior da 
existência de impedimentos para a perfeita execução do objeto, amparada no 
desconhecimento das instalações ou do local onde serão realizados os serviços; 
 
8.5. Em virtude da vistoria, será emitido Atestado de Visita Técnica conforme Anexo VI 
que deverá ser entregue juntamente com o envelope proposta encaminhado para a 
abertura no certame; 
 

8.5.1. Conforme previsto no Anexo VI – Atestado de Visita técnica, a Empresa 
poderá se recusar a realizar a visita técnica desde que assuma 
incondicionalmente responsabilidade de executar os serviços em conformidade 
com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação; 

 
9. NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DESTA PROPOSTA 
 
9.1. Fornecimento de infraestrutura pela contratada (pontos de rede,  acesso, etc.), 
microcomputadores e impressoras; 
 
9.2. Fornecimento de materiais (partes, peças e componentes), para execução de 
manutenção/ reparos na infraestrutura; 
 
9.3. Fornecimento de materiais (partes, peças e componentes), para execução de 
manutenção/ reparos em computadores; 
 
10. FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado 
pela Contratante cujas atribuições básicas são: 
 

10.1.1. Solicitar à Empresa Contratada ou seu preposto todas as providências 
necessárias ao bom andamento dos serviços; 
10.1.2. Emitir pareceres em todos os atos da Empresa Contratada relativos à 
execução do Contrato e, em especial, na aplicação de sansões, alterações, 
prorrogações e rescisão do Contrato, se couber; 
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10.1.3. Quaisquer determinações necessárias visando o bom desempenho dos 
serviços; 
10.1.4. Não obstante a Contratada seja única e exclusivamente responsável pela 
execução dos serviços contratados, a Contratante se reserva no direito de, sem 
qualquer restrição à plenitude desta premissa, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização dos serviços prestados a qualquer momento que julgar necessário; 
10.1.5. Cabe à Contratada atender prontamente quaisquer exigências decorrentes 
e demandadas da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato e suas condições 
já previstas neste Edital sem que decorra ônus à Contratante; 

 
11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
11.1. O critério de julgamento da será por menor valor global de acordo com previsto e 
especificações contidas no anexo II; 
 
12. DO PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento, na hipótese de contratação, será na condição de 10 (dez) dias fora 
a dezena, contados da data do aceite definitivo pela Unidade Gestora; 
 
12.2. A fatura deverá conter a identificação do número do protocolo administrativo, 
períodos e/ou mês de referência da execução dos serviços; 
 
12.3. A cobrança será feita através da emissão de Nota Fiscal com o  valor fixo 
referente ao serviço realizado no mês anterior; 
 
12.4. A Nota Fiscal poderá conter um valor variável referente à execução de “Horas em 
Sobreaviso” e/ou “Horas Extras”, conforme solicitação do Núcleo de Informática da Rede 
Mário Gatti; 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 

Item Especificação Quantidade Valor mensal Valor anual 

01 

Contratação de serviços presenciais de 
suporte técnico residente, executando 
manutenção corretiva e preventiva na 
rede interna de telecomunicação, 
incluindo instalações e reparos na rede 
física e configuração de ativos e 
serviços de telecomunicações digitais 
pelo período de 12 (doze) meses. 

01 R$ R$ 

 
 

Validade da proposta: 
 
Condições de pagamento: 
 
Prazo de entrega: 
 
Dados Bancários: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(localidade), (dia) de (mês) de (ano). 
 

 (assinatura e carimbo)  
 (nome do representante)  

CPF nº (informar)  
 (cargo)  

(nome da empresa) 



                                                REDE MÁRIO GATTI 
        DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
                 Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340 - Parque Itália, Campinas/SP 
                                                                                                   CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5865 
                                                                                                          e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br  
 

 

 18 

 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(a ser entregue juntamente com o credenciamento) 
 
 

CARTA CONVITE Nº 06/2019 
PROCESSO Nº 0144/2019 
OBJETO: Contratação de serviços presenciais de suporte técnico residente, executando 
manutenção corretiva e preventiva na rede interna de telecomunicação, incluindo 
instalações e reparos na rede física e configuração de ativos e serviços de 
telecomunicações digitais pelo período de 12 (doze) meses. 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa ________________________________ (denominação da 
pessoa jurídica), CNPJ nº_________________________________, é microempresa (  ) 
ou empresa de pequeno porte (  ), nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e 
II do artigo 3º da Lei Complementar nº: 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins do 
que estabelece aquela Lei. 
 
 
 

Campinas,  _____ de __________________  de 2019. 
 

 
 

___________________ 
NOME 

 
 

___________________ 
 RG 

 
 

___________________ 
CARGO 
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ANEXO IV - DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE 
 
 
CARTA CONVITE Nº 06/2019 
PROCESSO Nº 0144/2019  
OBJETO: Contratação de serviços presenciais de suporte técnico residente, executando 
manutenção corretiva e preventiva na rede interna de telecomunicação, incluindo 
instalações e reparos na rede física e configuração de ativos e serviços de 
telecomunicações digitais pelo período de 12 (doze) meses. 
 
Razão Social:.................................................................................................................... 
C.N.P.J nº:..............................Inscr. Estadual nº:.............................................................. 
Inscr. Municipal (se houver):............................................................................................. 
Rua/Av:..................................................................Nº.:.........Bairro................................... 
Cidade:.................................................Estado:..........................CEP:............................... 
Telefone: (XX).........................Fax:(XX)............................................................................ 
 
DADOS PARA EMISSÃO DA ATA/CONTRATO E/OU EMPENHOS: 
 
Razão Social:.................................................................................................................... 
C.N.P.J nº:..............................Inscr. Estadual nº:.............................................................. 
Inscr. Municipal (se houver):............................................................................................. 
Rua/Av:..................................................................Nº.:.........Bairro................................... 
Cidade:.................................................Estado:..........................CEP:............................... 
Telefone: (XX).........................Fax:(XX)............................................................................ 
e-mail:............................................................................................................................... 
 
E-MAIL PARA ENVIO DA ATA E/OU CONTRATO P/ASSINATURA: 
 
e-mail:............................................................................................................................... 
 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA E/OU CONTRATO: 
 
Nome:................................................................................................................................ 
CPF nº:.....................................RG. nº.:..............................Cargo:.................................... 
Telefone: (XX).......................................Fax nº: (XX)......................................................... 
e-mail:............................................................................................................................... 
 
Obs1: Juntar cópia autenticada da procuração do assinante caso o mesmo seja diverso 
do representante habilitado na sessão de abertura. 
Obs2: A ata e/ou contrato deverá ser devolvida pessoalmente e/ou postada via SEDEX 
no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do seu recebimento. 
 
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA ATA E/OU CONTRATO: 
 
Nome:................................................................................................................................ 
CPF nº:.....................................RG. nº.:..............................Cargo:.................................... 
Telefone: (XX).......................................Fax nº: (XX)......................................................... 
e-mail:............................................................................................................................... 
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RESPONSÁVEL DA EMPRESA: 
 
Nome:................................................................................................................................ 
CPF nº:.....................................RG. nº.:..............................Cargo:.................................... 
Telefone: (XX).......................................Fax nº: (XX)......................................................... 
e-mail (profissional):.......................................................................................................... 
e-mail (pessoal):................................................................................................................ 
 
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA P/CRÉDITOS EM CONTA: 
 
Banco:.................................nº da agência:.......................Nome da agência.................... 
Conta Corrente:................................................................................................................. 
 
Obs1: O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) via crédito em conta corrente. 
Obs2: Caso o banco informado seja diverso do Banco do Brasil, o crédito será 
encaminhado via DOC/TED, ficando o custo do mesmo a cargo da contratada. 
Obs3: É expressamente VEDADA negociação do título em rede bancaria e/ou terceiros. 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO III DO ARTIGO 9º 
DA LEI 8.666/93 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019 
PROCESSO Nº 0144/2019 
OBJETO: Contratação de serviços presenciais de suporte técnico residente, executando 
manutenção corretiva e preventiva na rede interna de telecomunicação, incluindo 
instalações e reparos na rede física e configuração de ativos e serviços de 
telecomunicações digitais pelo período de 12 (doze) meses. 
CONTRATANTE: Rede Mário Gatti 

 
 

A Empresa (razão social), sob CNPJ nº (informar), com sede à (endereço 
completo), em cumprimento ao Edital e ao disposto no parágrafo III do artigo 9º da lei 
8.666/93, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, 
direta ou indiretamente, qualquer servidor efetivo, eletivo, comissionado ou empregado 
da entidade Contratante. 

 
 
 
 
 
 
 

(localidade), (dia) de (mês) de (ano). 
 

 (assinatura e carimbo)  
 (nome do representante)  

CPF nº (informar)  
 (cargo)  

(nome da empresa) 
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ANEXO VI – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
Carta Convite nº 06/2019 
Protocolo nº 0144/2019 
Interessado: Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
Objeto: Contratação de serviços presenciais de suporte técnico residente, executando 
manutenção corretiva e preventiva na rede interna de telecomunicação, incluindo 
instalações e reparos na rede física e configuração de ativos e serviços de 
telecomunicações digitais pelo período de 12 (doze) meses. 
 
Assinalar uma Opção: 
  
( ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a Empresa 
__________________________________________________________________visitou 
e tomou conhecimento das condições e local onde serão executadas os serviços, 
tomando ciência de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços objeto da licitação epigrafada. 
 
Funcionário/representante da licitante que efetuou a visita: 
__________________________ RG nº_______________. 
 
(  ) Declaramos que a Empresa ___________________________________________não 
efetuou a visita técnica no local onde serão prestados os serviços, mas assume 
incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com 
todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação. 
   
Campinas,        de                         de 2019. 
   
Nome:_______________________________________________ 
  
 
Assinatura:____________________________________________ 
                           Profissional credenciado pela Empresa 
  
  
 
 

_______________________________________________ 
Responsável da Rede Municipal  

Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
(assinar somente quando houver visita técnica) 
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 
 
 
CARTA-CONTRATO DE ..... QUE, ENTRE SI, FAZEM A REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO 
GATTI  E................... 
 
 

A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, 
devidamente representado e assistido, doravante denominado Contratante, e a 
empresa............., por seu(s) representante(s) legal(is), doravante denominada 
Contratada, acordam firmar o presente instrumento de contrato, em conformidade com o 
Processo Administrativo nº 0144/2019, o qual é de pleno conhecimento das partes, 
integrando o presente instrumento como se transcrito estivesse, sujeitando-se as partes 
às condições estabelecidas nas seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
1.1 - Contratação de serviços presenciais de suporte técnico residente, executando 
manutenção corretiva e preventiva na rede interna de telecomunicação, incluindo 
instalações e reparos na rede física e configuração de ativos e serviços de 
telecomunicações digitais pelo período de 12 (doze) meses. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
2.1 - As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o valor total de R$  
(______________________)  
 

PARÁGRAFO ÚNICO - O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos de 
materiais e operacionais da atividade, os tributos eventualmente devidos bem 
como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única 
contraprestação pela execução do objeto deste Contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
3.1 - A despesa referente ao presente Contrato foi previamente empenhada e processada 
por conta de verba própria do orçamento vigente, codificada no orçamento da Rede 
Municipal Dr. Mario Gatti, sob o nº __________. 
  

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

4.1 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento 
licitatório. 
 
4.2 - Prestar ao Contratante, quando solicitadas, informações do andamento dos 
serviços, bem como comunicar ao Contratante quaisquer fatos ou anormalidades que 
porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 
 
4.3 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações da Rede Municipal Dr. Mário Gatti. 
 
4.4. – Executar os serviços de acordo com o solicitado em Edital e seus anexos aos 
moldes previstos no instrumento convocatório vinculado a este Contrato; 
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4.5. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento 
licitatório; 
 
4.6. Prestar ao Contratante, quando solicitadas, informações do andamento dos serviços, 
bem como comunicar ao Contratante quaisquer fatos ou anormalidades que porventura 
possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 
 
4.7. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações da Rede Municipal Dr. Mário Gatti. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
5.1 - Acompanhar e fiscalizar os serviços através do Fiscal do Contrato, para esse fim 
designado; 
 
5.2 - Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessários ao fiel cumprimento 
do Contrato; 
 
5.3 - Notificar a Licitante vencedora por escrito sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução dos serviços. 
 
5.4 - Atender às especificações e exigências contidas no Edital e seus anexos partes 
integrantes deste instrumento; 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PARTES INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO 
 
6.1 - Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, na Carta-
Convite, seus anexos e proposta do licitante vencedor de fls. ____ do Protocolado em 
epígrafe, em nome da Rede Municipal Dr. Mário Gatti. 
 

CLÁUSULA SETIMA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1. O pagamento, na hipótese de contratação, será na condição de 10 (dez) dias fora 
a dezena, contados da data do aceite definitivo pela Unidade Gestora; 
 
7.2. A fatura deverá conter a identificação do número do protocolo administrativo, 
períodos e/ou mês de referência da execução dos serviços; 
 
7.3. A cobrança será feita através da emissão de Nota Fiscal com o  valor fixo 
referente ao serviço realizado no mês anterior; 
 
7.4. A Nota Fiscal poderá conter um valor variável referente à execução de “Horas em 
Sobreaviso” e/ou “Horas Extras”, conforme solicitação do Núcleo de Informática da Rede 
Mário Gatti; 
 
7.3 - O pagamento será efetuado via depósito em conta corrente, devendo ser informado 
no corpo da Nota Fiscal, o banco, número da agência e conta. Caso o banco informado 
seja outro diverso ao Banco do Brasil S/A, o custo do DOC/TED correspondente 
ficará a cargo da empresa contratada, sendo vedada a cobrança via boleto, 
duplicatas e negociação em rede bancária ou com outras empresas.  
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

 
8.1 - O Contratante efetuará a fiscalização, solicitando à Contratada, sempre que 
julgar conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os 
esclarecimentos desejados e comunicar ao Contratante quaisquer fatos ou 
anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento dos serviços; 

8.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de 
verificar e exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições; 
 
8.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, do órgão fiscalizador não eximirá o Contratado 
da total responsabilidade de executar os serviços, com toda cautela e boa técnica.  

 
CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

 
9.1 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devida e formalmente 
justificado-comprovados, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das 
obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, 
segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 
 

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 
gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrida diretamente; 
b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo de 
outras sanções previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na hipótese de recusa 
injustificada pela licitante vencedora em aceitar ou receber as solicitações de 
fornecimento; 
c) Multa, na hipótese de atraso, no percentual correspondente a 1% (um por 
cento) calculado sobre o valor total da ordem de fornecimento, por dia de 
inadimplência, até o limite de 05 (cinco) dias, sendo que após este prazo será 
cobrada multa de 20% calculada sobre o valor total da ordem de fornecimento dos 
produtos caracterizando inexecução parcial do contrato (conforme a gravidade do 
caso);  
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitações junto à 
Administração Pública e impedimento em contratar com a Administração pelo 
prazo de até 02 (dois) anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
haja a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, concedido 
somente após ressarcimento dos prejuízos causados à Administração após 
decorrido o prazo da sanção. 
f)  Multa de 20% (vinte por cento)  sobre o valor total do contrato em caso de 
descumprimento da carta-Convite. 
g) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em caso de 
cobrança via negociação das duplicatas em rede bancária ou com outras 
empresas, sem prejuízo de eventual cobrança por danos morais se o nome do 
hospital for remetido ao cartório de protestos. 

 
9.2 - As multas previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente, sua aplicação não exime a Contratada da reparação de eventuais 
perdas e danos que seu ato punível venha a acarretar à Contratante; 
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9.3 - Em se verificando a ocorrência de prejuízo à Rede Mário Gatti decorrente de ato 
punível praticado pela Contratada será retido pela tesouraria o valor referente ao total do 
prejuízo sofrido junto aos créditos da mesma; 
 
9.4 - A retenção de valor se dará a título de ressarcimento de prejuízo sofrido, não 
caracterizando penalidade, e não exime a Contratada de aplicação de sanção 
administrativa pelo ato punível.  

 
CLAUSULA DÉCIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E COBRANÇA DE 

MULTAS 
 
10.1 - Sem prejuízo da observação das regras de direito comum para cobrança judicial ou 
amigável e em especial o rito estabelecido na Lei Federal 6.830/80, a aplicação das 
penalidades e cobrança de eventuais multas observarão o rito estabelecido nas alíneas 
seguintes: 
 

a) Ocorrendo pratica infrativa pela Contratada, a área gestora do contrato enviará 
relatório com os fatos e copia dos documentos necessários para Diretoria 
Administrativa, solicitando a abertura de processo para aplicação de penalidades, 
e sugerindo a pena que entende adequada.  
b) A Diretoria Administrativa avaliará o pedido, e encaminhará para Assessoria 
Jurídica para abertura do processo. 
c) A Assessoria Jurídica expedirá as notificações, com prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para defesa pela contratada. 
d) Apresentada a defesa, esta é encaminhada para avaliação pela área gestora 
do contrato, e, em seguida, encaminhada à Diretoria Administrativa para decisão. 
e) Decidindo pelo arquivamento ou aplicação de penalidade, o processo retorna à 
Assessoria Jurídica para notificação da decisão, com prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para recurso. Em caso de determinação de pagamento de multa, antes do 
envio da notificação, os autos serão encaminhados para a área de finanças para 
cálculo do valor da multa e sua retenção preventiva. 
f) O recurso é encaminhado, se o caso, para nova manifestação da área gestora 
do contrato, para parecer da Assessoria Jurídica e posteriormente encaminhado à 
Presidência para decisão final. 
g) Após a decisão final, os autos retornam à Assessoria Jurídica para notificação; 
em caso de aplicação de multa ou existência de prejuízo a ser ressarcido, os 
autos são enviados previamente à Coordenadoria de Finanças para cálculo dos 
valores, que constarão na notificação final, para recolhimento pela 
CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias. 
h) Transcorrido o prazo para pagamento, sem recolhimento do valor, este será 
inscrito na Divida Ativa, encaminhando-se para execução judicial, incidindo sobre 
o valor da ação a cobrança de honorários advocatícios. 

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
11.1 - A Contratada deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação necessárias e exigidas na licitação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas. 
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 
12.1 - Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos 
artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos 
termos do art. 79 do mesmo diploma legal. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e 
escrito da Administração, ficarão assegurados ao Contratante os direitos 
elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LICITAÇÃO 

 
13.1 - Para a execução do objeto deste Contrato, realizou-se licitação na modalidade de 
CARTA CONVITE Nº 00/2019, cujos atos encontram-se no PROCESSO nº 0144/2019, 
em nome da Rede Municipal Dr. Mário Gatti e que fazem parte integrante do presente 
instrumento. 
 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
14.1 - Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n.º 
8.666/93, e suas alterações. 

 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 
15.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Campinas/SP, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas 
administrativamente.  


