EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2016 - SRP
PROCESSO ADM. Nº 0728-008/2016
O MUNICÍPIO DE CORURIPE, Estado de Alagoas, através de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 441/2015 de 03 de
agosto de 2015, torna público para o conhecimento das empresas e demais interessados, que fará realizar licitação sob a
modalidade PREGÃO PRESENCIAL do TIPO MENOR PREÇO às 09:00 (nove) horas do dia 16 de Novembro de 2016, em
sessão pública na sala de reuniões da Comissão de Licitação na Secretaria Municipal de Transito, Transporte e
Suprimentos, situada na Avenida Floriano Peixoto, nº 266 – Centro, Coruripe/Alagoas, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Administração, obedecendo rigorosamente aos termos, especificações, instruções e condições contidas
neste instrumento e seus anexos.
O presente certame, e a contratação dele decorrente, obedecerão integralmente à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem
como pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, regulamentada no âmbito municipal pela Lei Geral Municipal 1.231, de
30 de abril de 2013, Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, Decreto nº 8.538, de 6 de Outubro de 2015,
demais normas sobre licitação em vigor, e condições estabelecidas neste Edital.
Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas interessadas na Sede Administrativa do Município de
Coruripe/AL, no horário das 08:00 às 12:00h, até o dia que antecede à data do certame, e através do site:
www.coruripe.al.gov.br.
1. DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa
especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (SCM) PARA PROVIMENTO DE ACESSO
A INTERNET, INCLUINDO FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE LINK VIA RADIO E FIBRA ÓPTICA DE 300 (trezentos) Mb (megabits) para
atender as secretarias e demais unidades administrativas do município de Coruripe, conforme quantidades e
especificações aduzidas no Termo de Referencia – Anexo I deste Edital.
2. DOS VALORES E DOS RECURSOS FINANCEIROS:
2.1. O valor global estimado para a prestação dos serviços, objeto deste Pregão, perfaz a ordem de R$ 231.600,00
(duzentos e trinta e um mil e seiscentos reais).
2.2. Em se tratando de procedimento licitatório realizado sob o Sistema de Registro de Preço, cujo instrumento não
constitui obrigação para o órgão gerenciador e participantes da licitação pela contratação do seu objeto, torna-se
dispensável a indicação da dotação orçamentária, que somente será exigida para formalização do contrato ou outro
instrumento hábil.
3. DA PARTICIPAÇÃO:
3.1. Poderão participar as empresas interessadas, pertinentes ao ramo de atividade relacionada ao objeto deste certame,
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes do Edital e seus Anexos, desde que:
3.1.1. Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão;
3.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital.
3.2. Não serão admitidas nesta licitação as participações de licitantes:
3.2.1. Em processo de falência, recuperação judicial, extrajudicial, de insolvência, ou sob outra forma de concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham
sido declaradas inidôneas;
3.2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de Coruripe/AL suspenso;
3.2.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer
que seja sua forma de constituição;
3.2.5. Estrangeiras que não funcionem no País.
3.3. Para fins de aplicação da Lei Complementar nº 123/2006, nesta licitação, as microempresas (ME) e as empresas de
pequeno porte (EPP), qualificadas como tais nos termos dos artigos 18-A e 3º da Lei Complementar nº 123/2006 farão jus
aos mesmos benefícios, independentemente da receita bruta anual.
3.3.1. Para se promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da
eficiência das políticas públicas, o incentivo à inovação tecnológica e o tratamento diferenciado e simplificado para as
MPE, a Autoridade Competente poderá, justificadamente, dar prioridade de contratação às MPE que sejam sediadas
local, e que possuam propostas até 10% (dez por cento) superiores em relação ao melhor preço válido.
3.3.2. Para fins da aplicação do artigo 48, § 3º da Lei Complementar 123/2006, entende-se como melhor preço válido, a
proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um licitante habilitado.
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
4.1. A licitante deverá se apresentar para o credenciamento junto ao Pregoeiro através de 01 (um)
representante/preposto, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.2. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir nas fases dos
procedimentos licitatórios e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos regularmente autenticados:
I – cópia do documento oficial de identidade ou outro equivalente que contenha foto;
II – procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes
para exercer direitos e assumir obrigações, no caso de o representante ser sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura.
4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos
comprobatórios dos poderes do outorgante.
4.5. A não apresentação ou a incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação
da licitante no presente certame licitatório, porém, impedirá o suposto representante de praticar atos no processo
licitatório em nome da empresa. Neste caso, as declarações de que trata o subitem 5.1, incisos I e II do Edital deverão
estar acompanhadas de documento(s) que comprove(m) a capacidade do subscritor em representar a licitante.
4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante, bem como se o
mesmo for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de outra empresa que esteja presente no certame.
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES:
5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos interessados ou seus representantes, devidamente
credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma,
receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não
credenciadas, sendo registrados em ata os nomes das licitantes:
I – declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso III deste subitem, dando ciência de que cumpre
os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, exceto quanto à regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte, que somente será exigida por ocasião da assinatura do contrato e, se for o caso,
declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo sugestão contida
no Anexo II deste Edital;
II – declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso III deste subitem, assinada por quem de direito,
de elaboração independente de proposta, conforme modelo constante do Anexo VII do Edital, em cumprimento ao
disposto na PORTARIA SDE Nº 51, de 03 de julho de 2009, da SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO DO MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA.
III – em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de Preços (Envelope “A”) e
Documentos de Habilitação (Envelope “B”).
5.2. A não entrega das declarações exigidas nos incisos I e II do subitem 5.1 deste Edital implicará o não recebimento, por
parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não
aceitação da licitante no certame licitatório.
5.3. Tão logo tenham sido recebidos os documentos exigidos na licitação, na forma do subitem 6.1 do Edital, o Pregoeiro
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame.
5.4. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito,
o exame dos documentos pertinentes aos credenciamentos dos representantes das licitantes, tal como previsto no item
6 supra, exame este iniciado antes da abertura da sessão.
5.5. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos representantes das
licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes que contêm as propostas de preços, conferindo-as e
rubricando-as em todas as suas folhas.
5.6. Após o início da abertura dos envelopes contendo as propostas de preços não caberá desistência do licitante, salvo
por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro.
6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.1. Os conjuntos de documentos relativos às propostas de preços e à habilitação deverão ser entregues separadamente,
em envelopes fechados, opacos, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número da licitação e,
respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Propostas de Preços" e "Documentos de Habilitação"), na forma a seguir:
I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços:
RAZÃO SOCIAL / CNPJ DO PROPONENTE
ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2016
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET
II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação:
RAZÃO SOCIAL / CNPJ DO PROPONENTE
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2016
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET

6.2. Todos os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados por processo de
cópia autenticada e firma reconhecida, por Cartório competente, ou por meio de publicação em órgão de imprensa
oficial, assim também como todas as declarações fornecidas.
6.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac símile,
mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos ou gráficos apenas como forma de ilustração das
propostas de preços.
7. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS:
7.1. O envelope “A” conterá as propostas de preços da licitante, que deverá atender aos seguintes requisitos:
7.2. Constar 01 (uma) via, que deverão ser entregues encadernadas, impressa em papel timbrado da licitante, na ordem
sequencial solicitada neste Edital, devidamente datadas, numeradas e rubricadas pelo proponente, em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas;
7.3. Recomenda-se que a licitante indique nome ou razão social da proponente, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, estado civil, profissão, números do
CPF e Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa, para fins de assinatura do contrato;
7.4. Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;
7.5. Ser apresentados preços, de acordo com o objeto deste Edital, unitários e totais correspondentes aos itens
ofertados, sendo o valor total em algarismo e por extenso, obedecida a ordem dos itens dispostos no Anexo I, em moeda
corrente nacional (R$) com até 3 (três) casas decimais após a vírgula. Em caso de divergência entre os valores expressos
em algarismos e por extenso, será considerado este último;
7.6. Declaração expressa na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e
sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
7.7. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, ou qualquer outra condição que induza ao julgamento
subjetivo de mais de um resultado;
7.8. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas da proposta, ou incorretamente cotadas, serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esses ou a qualquer título,
devendo o objeto do certame ser fornecido ao Município sem ônus adicionais;
7.9. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos;
7.10. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.11. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pelo Pregoeiro.
7.12. A licitante que no ato da sessão impugnar ou aduzir erros ou impropriedades quanto ao produto pertinente às
propostas apresentadas pelas demais licitantes, no que concerne a sua composição, distribuição, ou qualquer outro fato
que repute relevante, deverá apresentar os elementos necessários para provar as suas alegações. A não comprovação,
por parte da impugnante, dentro do prazo fixado pelo Pregoeiro, facultará a Administração à instauração de processo
administrativo para apurar o retardamento do certame em face de alegações insubsistentes e impertinentes ao interesse
do Município.
7.13. A Proposta de Preços deverá ser assinada por quem tenha capacidade de representar a empresa, ativa e
passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais, ou por seu procurador com poderes para tanto.
7.14. Serão desclassificadas:
a) As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem
irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
b) Propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto deste certame;
c) A proposta que não contemplar o preço dos itens pretendidos.
8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
8.1. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preços para
fornecimento do objeto da presente licitação, bem como informará os respectivos preços propostos.
8.2. Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam
previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.
8.3. Serão classificadas e proclamadas pelo Pregoeiro as licitantes que apresentarem as propostas de menor preço por
item e as demais cujas propostas estejam com preços superiores em até 10% (dez por cento) em relação à de menor
o
preço, conforme disposto no inciso VIII, do Art. 4º da Lei n 10.520/2002.
8.4. Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro
classificará e proclamará as melhores propostas subsequentes, até que haja no máximo 03 (três) licitantes classificadas,
o
quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme disposto no inciso IX, do Art. 4º da Lei n 10.520/2002.
8.5. Para as licitantes classificadas, conforme estabelecido no subitem 8.3 ou 8.4 será dada oportunidade para nova
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos e de valores decrescentes.
8.6. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentarem lances
verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em ordem decrescente de valor.

8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das
propostas.
8.8. Para efeito de classificação, será considerada proposta final aquela cuja licitante não credencie, na forma do item 4
deste edital, representante para o ato de abertura do pregão.
8.9. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente
pelo critério de menor preço por item.
8.10. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as MPE, nos termos da Lei Complementar nº 123/06.
8.11. Encerrada a etapa de lances, caso o melhor lance não tenha sido ofertado por uma MPE, será assegurado a essas
empresas o direito de preferência à contratação, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
8.11.1. O Pregoeiro consultará a MPE melhor classificada, dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja,
cujo valor do último lance seja igual ou superior em até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pela
proponente detentora do menor preço, para que manifeste a intenção de apresentar novo lance proposta com valor
INFERIOR ao valor da melhor oferta apurada.
8.11.2. A MPE poderá cobrir o lance até então considerado vencedor em até 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão
do direito de preferência.
8.11.3. Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade desta,
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.12. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte sejam iguais, ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
8.13. Para efeito do disposto no subitem 8.10, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para, conforme sua
conveniência, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
II – Não ocorrendo a adjudicação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem anterior, serão
convocadas as remanescentes, que porventura se enquadrem na hipótese do inciso anterior, na ordem classificatória
para o exercício do mesmo direito;
III – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.12, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.14. Na hipótese dos subitens 8.12. e 8.13, caso a Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte não oferte lance, o
objeto licitado será adjudicado em favor da licitante autora da proposta originalmente vencedora do certame.
8.15. O disposto no subitem 8.13. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
8.16. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, conforme
definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.
8.17. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da
licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação.
8.18. A licitante que apresentar documentação de habilitação incompleta ou incorreta, certidões vencidas, ou que não
comprovem a regularidade a que se destinam, será declarada inabilitada, com ressalvas às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte quanto à regularidade fiscal na forma do artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
8.19. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado
pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação.
8.20. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências da habilitação, o Pregoeiro examinará a
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
8.21. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor.
8.22. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final,
deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes.
8.23. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada.
8.24. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e
em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras.
8.25. No caso da licitante ser uma Microempresa ou uma Empresa de Pequeno Porte, se esta apresentar restrições na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da declaração da licitante
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
nos termos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, com vista à contratação.
9. DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
9.1. É condição básica para a fase de habilitação, que a licitante apresente, em um envelope, cópias autenticadas em
cartório, dos documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, em uma via, entregues encadernados, na ordem
sequencial solicitada neste Edital, numeradas e rubricadas pelo proponente.

9.2. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seus quadros de pessoal empregados com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), de acordo
com o modelo sugestão aduzido no Anexo III deste Instrumento.
9.3. A licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato que possa impedir a sua habilitação neste
certame, conforme modelo do Anexo IV.
9.4. Os demais documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, os quais se referem a:
9.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidação, devidamente
registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores devidamente autenticados;
c) Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e Ato de
Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características e
quantidades do objeto da licitação, através da apresentação de atestado de desempenho anterior, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da
presente licitação. O atestado deverá conter:
a.1) Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax);
a.2) Local e data de emissão;
a.3) Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações;
a.4) Período de fornecimento/prestação de serviço;
a.5) Deverá ser apresentado com firma devidamente reconhecida por quem atestou.
b) Provar que possui estação de telecomunicações em operação no município sede da empresa, na modalidade 45
(Serviço de Comunicação Multimídia), através da apresentação da cópia da licença de autorização de
funcionamento de estação emitido pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).
c) Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do profissional que será
o responsável técnico pelas atividades de telecomunicação a serem prestadas pela empresa durante a execução
do(s) serviço(s).
d) Apresentar comprovação de que possui, em seu quadro de funcionários, profissional com certificação técnica nas
seguintes áreas: Roteamento avançado em redes de alta disponibilidade utilizando a plataforma Mikrotik;
e) Apresentar Certificado de curso especifico em Administração de Redes com no mínimo 1.200 Horas;
f) O profissional devera esta vinculado a licitante na data de apresentação das propostas, e a comprovação desse
vinculo poderá ser feita por uma das seguintes formas:
f.1) apresentação do contrato social do licitante, no caso de profissional pertencer ao quadro societário da
licitante;
f.2) apresentação da CTPS (ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido), no caso do profissional
pertencer ao quadro de empregados da licitante;
f.3) termo de contrato, de natureza privada, que comprove a vinculação entre as partes, especificamente, no que
tange a execução do objeto ora licitado, caso a empresa licitante venha a ser vencedora do presente certame.
g) Declaração da licitante, por seu representante legal, que possui AS-Autonomous Systems próprio onde o backbone
de acesso à internet oferecido pela CONTRATADA deverá possuir em operação, canais dedicados e exclusivos
interligando-o diretamente a outro sistema autônomo AS-Autonomous Systems, sendo que as interligações
deverão ter, no mínimo, velocidade de 01 (um) Gbps (gigabit por segundo);
9.4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Comprovação, através da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, de que a mesma
dispõe de capital social integralizado igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado do presente
certame;
b) Certidão Negativa de pedido de Falência ou Concordata, ou Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório
Distribuidor da sede da licitante, com data não superior a 60 (sessenta) dias corridos. Para esta certidão só será
aceita outra validade se estiver expressa no próprio documento;
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta, inclusive para as MPE.
c.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
c.2) As empresas deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
9.4.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade perante:
c.1) A Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, por
elas administrados ou Certidão Negativa Unificada.
c.2) As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante.
d) Certidão Negativa de Débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou Certidão Negativa Unificada;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de serviço (FGTS) por meio de apresentação do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei 12.440 de 7 de Julho de 2011.
9.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
a) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos
no presente Edital e seus Anexos;
b) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e
seus Anexos o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada;
c) Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante.
d) Os documentos que não consignarem em seu teor o prazo de validade, somente serão aceitos quando datados de
no máximo 60 (sessenta) dias da data de sua expedição.
10. DOS RECURSOS:
10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação
do objeto pelo Pregoeiro à vencedora.
10.3. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em Ata.
10.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas às interessadas na sala da Comissão Permanente de
Licitação, no endereço aduzido no preâmbulo deste Edital, nos dias úteis, no horário de 8:00 às 12:00 horas. Não serão
reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax ou após terem vencidos os respectivos prazos legais.
11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:
11.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital o objeto deste Pregão será adjudicado ao autor da
proposta ou lance de menor preço;
11.2. Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso;
11.3. A Homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da
adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro;
11.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o
objeto e homologará o procedimento licitatório.
11.5. Para se promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência
das políticas públicas, o incentivo à inovação tecnológica e o tratamento diferenciado e simplificado para as MPE, a
Autoridade Competente poderá, justificadamente, dar prioridade de contratação às MPE que sejam sediadas local ou
regionalmente (nessa ordem de prioridade), e que possuam propostas até 10% (dez por cento) superiores em relação ao
melhor preço válido.
11.6. Entende-se como empresa sediada no local, aquela que possua registro na cidade de Coruripe, Estado de Alagoas.
11.7. Entende-se como empresa sediada regionalmente, aquela que possua registro em uma das cidades relacionadas no
Anexo VIII deste edital.
11.8. Para fins de aplicação da prioridade de contratação prevista no artigo 48, §3º da Lei Complementar n° 123/2006 a
MPE sediada local ou regionalmente (nessa ordem de prioridade) fará jus aos mesmos benefícios, sendo, portanto,
denominada genericamente de MPE Regional.
11.9. A condição de MPE Regional será verificada no momento do credenciamento, por meio da análise do endereço
constante do Ato Constitutivo (Contrato Social ou documento equivalente) da empresa.
11.10. Para fins da aplicação do artigo 48, § 3º da Lei Complementar n° 123/2006, entende-se como melhor preço válido,
a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um licitante habilitado.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:
12.1. Uma vez notificada de que a Prefeitura Municipal de Coruripe efetivará a contratação, a licitante vencedora deverá
comparecer, no prazo de 5 (cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinar a Ata de Registro de Preços, conforme
minuta constante no ANEXO V deste Edital, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no item 16 deste Edital.
13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à
prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para contratações futuras da Administração Pública.

13.2. A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso
para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme
as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas.
13.3. Órgão Gerenciador – órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do presente certame licitatório, bem como pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços.
13.4. A gestão da Ata de Registro de Preços caberá a Secretaria Municipal de Administração.
13.5. A futura Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a
qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
13.6. A existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão advir;
nem qualquer órgão participante, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
13.7. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência da Secretaria Municipal de Administração.
13.7.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão consultar a Secretaria Municipal de Administração para manifestação sobre a possibilidade
de adesão.
13.7.2. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens deste instrumento convocatório e registrados na
Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
13.7.3. O quantitativo total decorrente das adesões fica limitado ao quíntuplo do quantitativo de cada item na Ata de
Registro de Preços (ARP) para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, independente do número de órgãos não
participantes que aderirem;
13.7.4. As adesões somente serão autorizadas após a primeira aquisição ou contratação realizada por órgão integrante
da ata;
13.7.5. Autorizada a utilização da ARP pelo órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, limitado ao prazo de vigência da Ata.
13.7.6. Caberá ao fornecedor registrado, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
13.7.7. A contratação do fornecedor registrado será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de
nota de empenho de despesa, autorização de compra, ou outro instrumento similar.
13.8. Serão registrados na ata de registros de preços, nesta ordem:
13.8.1. Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e
13.8.2. Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do
licitante mais bem classificado, para a formação de cadastro de reserva:
a) O cadastro de reserva será utilizado no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos
arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.496/13.
b) Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 13.8.2, serão classificados segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva.
13.9. Após a homologação do Certame, os licitantes estarão vinculados aos termos de sua proposta final e da ARP
(ANEXO V), a qual constitui compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas.
13.10. Não haverá acréscimos nos quantitativos registrados na ARP, nos termos do § 1º do art. 12 do Decreto nº
7.496/2013.
13.11. A revisão e o cancelamento dos preços registros na ARP obedecerão às disposições contidas no Decreto
7.496/2013.
13.12. A contratação do fornecedor registrado será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de
nota de empenho de despesa, autorização de compra, ou outro instrumento similar.
13.13. Não havendo homologação do Certame, decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, fica(m)
o(s) licitante(s) liberado(s) dos compromissos assumidos em sua(s) proposta(s).
14. DO CONTRATO:
14.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, o fornecedor beneficiário será convocado, durante a vigência da
Ata de Registro de Preços, para assinar o contrato, que deverá ser assinado dentro do prazo estabelecido no subitem
12.1, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
14.2. Uma vez contratado o objeto licitado, serão enviadas Ordens de Serviços à CONTRATADA, para que os serviços
sejam iniciados nos prazos estabelecidos.
14.3. Os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento, liquidação, pagamento, sanções contratuais,
alteração e rescisão contratual constam na minuta do contrato em anexo a este Edital.
14.4. O prazo para a 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 pela Administração.
14.5. Por ocasião da emissão da nota de empenho ou contratação, verificar-se-á se o licitante vencedor mantém as
condições de habilitação.
14.6. Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser convocado
outro licitante para assinar o contrato, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de
habilitação, obedecida a ordem de classificação.
14.7. Autorizada que seja a contratação, será celebrado contrato nos termos da minuta constante do ANEXO VI deste
edital.

14.8. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por
igual período limitado ao prazo máximo de 60 (sessenta meses), na forma do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93.
15. DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:
15.1. O prazo para execução dos serviços é de até 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviços acompanhada
com a Nota de Empenho, em razão da natureza dos serviços prestados.
15.2. Os endereços dos locais para prestação dos serviços estão devidamente descritos no Termo de Referência.
15.3. O objeto da licitação será recebido provisoriamente no ato de sua execução, por servidor designado pata tal
finalidade, devendo o respectivo termo ser assinado pelas partes.
15.4. Após 10 (dez) dias do recebimento provisório será feito o recebimento definitivo, por servidor designado para tal
finalidade, devendo o respectivo termo ser assinado pelas partes.
16. DO PREÇO, DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS E DO REAJUSTE:
16.1. Os serviços de provimento de acesso a internet, objeto deste certame, terão os preços praticados em conformidade
com os apresentados na(s) proposta(s) da licitante vencedora.
16.2. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência
direta ou indireta, do contrato a ser executado, serão de exclusiva responsabilidade da Licitante.
16.3. A licitante vencedora será responsável por todas e quaisquer obrigações e compromissos contraídos com quem
quer que seja, não se vinculando ao Município, a qualquer título, nem mesmo solidariamente.
16.4. Os preços propostos não serão passíveis de reajuste, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.02.2001, salvo nos
casos previstos na alínea “d”, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
17. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO:
17.1. O pagamento da fatura será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia imediato à
apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(ais) acompanhada(s) das requisições emitidas pelo setor competente do Município e
devidamente atestadas por servidor responsável.
17.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra-se em regular situação fiscal
para com as fazendas estadual e federal;
17.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de multa eventualmente
aplicada.
17.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará
pendente e o pagamento sustado, até que a contratada tome as medidas saneadoras necessárias.
17.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da contratada, indicada na
proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta
corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
18.1. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes deste certame, sem prejuízo de outras sanções
previstas na legislação pertinente:
18.1.1. advertência formal, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos à Administração;
18.1.2. multa diária de 0,3% (três décimos percentuais);
18.1.3. multa diária de 0,5% (cinco décimos percentuais);
18.1.4. multa de 5% (cinco por cento);
18.1.5. suspensão temporária, pelo período de até 02 (dois) anos, de participação em licitação e contratação com este
Município;
18.1.6. declaração de inidoneidade, que o impede de participar de licitações, bem como de contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
18.2. Os licitantes, assim como a(s) empresa(s) com preços registrados na ARP e a(s) signatária(s) do(s) respectivo(s)
contrato(s), estarão sujeitos às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
18.2.1. Deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução da ARP e/ou do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal: aplicação da sanção prevista no subitem 18.1.4 (calculada sobre o valor total adjudicado ao
fornecedor);
18.2.2. Não apresentação de situação regular durante a vigência da ARP ou dos respectivos contratos: aplicação da
sanção prevista no subitem 18.1.3 (calculada sobre o valor total adjudicado ao fornecedor);
18.2.3. Infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração: aplicação da sanção prevista no
subitem 18.1.1;
18.2.4. Por dia de atraso quanto ao cumprimento das determinações exaradas pela Contratante: aplicação da sanção
prevista no subitem 18.1.2 (calculada sobre o valor total adjudicado ao fornecedor ou sobre o valor total do contrato,
ou sobre o valor da parcela a que se refere à determinação, conforme o caso, até o máximo de dez por cento daqueles
valores, por ocorrência);
18.2.5. Atraso quanto à assinatura do contrato, se houver, no prazo estabelecido na ARP, contado a partir da
convocação pela Administração: aplicação da sanção prevista no subitem 18.1.2 (calculada sobre o valor do contrato,
até o máximo de dez por cento daquele valor);

18.2.6. Recusa de assinar o contrato, quando convocado pela Administração: aplicação da sanção prevista no subitem
18.1.4 (calculada sobre o valor do contrato);
18.3. Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos deste Edital, da futura ARP e dos respectivos Contratos, não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção
apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
18.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em
relação a um dos eventos arrolados no subitem 18.2, a empresa ficará isenta das penalidades mencionadas.
18.5. A critério deste Município, nos termos do art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93, e considerando a gravidade da infração
cometida, ocorrendo quaisquer das hipóteses indicadas no subitem 18.2, assim como nos casos previstos no subitem
18.3, a sanção prevista no subitem 18.1.5 ou no subitem 18.1.6 poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com
quaisquer das multas previstas nos subitens 18.1.2 e 18.1.4.
18.6. As multas previstas nesta cláusula, caso sejam aplicadas, serão descontadas por ocasião de pagamentos futuros ou
serão pagas por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pela futura contratada no prazo que o despacho
que de sua aplicação determinar.
18.7. As penalidades fixadas nesta Cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria de
Administração do Município de Coruripe, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
19. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO:
19.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, ou anulada por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer indenização, à exceção
do disposto no art. 59 da Lei Federal 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
20. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos e providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, através de petições protocoladas,
encaminhadas ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço expresso no preâmbulo deste
Edital. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
20.2. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão autuados no processo licitatório
e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
20.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
21.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente
ao presente Edital.
21.2. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da licitante das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
21.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia do vencimento,
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Administração.
21.4. O Prefeito poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, derivados de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
21.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
21.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que
sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão
pública de pregão.
21.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação.
21.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das Propostas de Preços e
Documentos de Habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
21.10. Todos os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados por
processo de cópia autenticada e firma reconhecida, por Cartório competente, ou por meio de publicação em
órgão de imprensa oficial, assim também como todas as declarações fornecidas.
21.11. Todas as folhas da “Documentação de Habilitação” e da “Proposta de Preços” deverão ser entregues
encadernadas, na ordem sequencial solicitada neste Edital, numeradas e rubricadas pelo proponente.
21.12. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será competente o juízo da Comarca deste
Município.
21.13. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos.
21.14. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente certame licitatório deverão ser enviados por escrito ao
Pregoeiro em até 02 (dois) dias anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, para o endereço constante no
preâmbulo deste edital.

21.15. Informações e esclarecimentos sobre o presente Edital poderão ser obtidos pessoalmente, na sede da Secretaria
Municipal de Transito, Transporte e Suprimentos, ou pelo telefone (82) 3273-2457, ou, ainda, pelo e-mail:
cpl.coruripe@gmail.com.
21.16. Cópias do edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, mediante recibo, nos horários de 8:00 às 12:00
horas, no endereço referido no preâmbulo.
21.17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
21.18. Fazem parte integrante deste Edital:
a) ANEXO I – Termo de Referencia;
b) ANEXO II – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação;
c) ANEXO III – Modelo de Declaração em Relação ao Trabalho de Menores;
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
e) ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços
e) ANEXO VI – Minuta do Contrato;
f) ANEXO VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
g) ANEXO VIII – Relação de Cidades Consideradas Regionais.
CORURIPE/AL, 01 de Novembro de 2016.
_____________________________________
VALÉRIO JOSÉ BARRETO BELTRÃO
-Pregoeiro do Município-

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1.

JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Coruripe/AL, como parte integrante da Administração Pública, vê como um de
seus objetivos e desafios acompanhar a modernização do Poder Executivo. Nesta linha, tem realizado
nos últimos anos investimentos na área de informática com o objetivo de proporcionar os meios
necessários para consolidar as informações em um ambiente corporativo de alta performance e
disponibilidade e, em alguns casos, de internalizar bases de dados que contenham informações
relevantes para este Município.
A prestação dos serviços de provedor de internet via rádio e fibra ótica, tem como finalidade resguardar
a continuidade dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Coruripe/AL a sua população. O
serviço de provedor de internet é de fundamental importância na execução de serviços prestados e
ações governamentais desenvolvidas em especial pelas secretarias.
2.

OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM)
para provimento de acesso a internet, incluindo fornecimento, manutenção, suporte técnico e
equipamentos necessários para o pleno funcionamento de link via radio e fibra óptica de 300 (trezentos)
Mb (megabits) para atender as secretarias e demais unidades administrativas do município de Coruripe,
de acordo com as condições e especificações constantes deste Termo de Referência.
3.

DOS PRAZOS E LOCAL DO SERVIÇO

3.1.

O prazo para execução dos serviços é de até 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de
Serviços acompanhada com a Nota de Empenho, em razão da natureza dos serviços prestados.

3.2.

Os endereços para prestação dos serviços estão devidamente descritos na relação abaixo:
UNIDADE

Abrigo Institucional (SEMTAS)

Bairro
Vassouras

ADELISCO

Centro-Coruripe

Prefeitura - Biblioteca Municipal

Centro-Coruripe

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS (SAÚDE)

Tércio Wanderley

Centro Assistencial Barreiras (SEMTAS)

Barreiras

Centro de Educ. Inf. Profª Maria Zenaide Rocha Santos e Creche

Centro-Coruripe

Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA (SAÚDE)

Tércio Wanderley

CRAS PONTAL (SEMTAS)
Creche Profº João Trajano - Botafogo (SEMED)
Creche Extensão Liege Gama (SEMED)
Creche Alexandre Oliveira (SEMED)

Pontal de Coruripe
Pindorama - Botafogo
Povoado
Coruripe - Barro Preto

Conselho de Saúde (SAÚDE)

Centro-Coruripe

Prefeitura - Conselho Tutelar

Centro-Coruripe

Controle de Avaliação - CTA (SAÚDE)

Tércio Wanderley

Escola Mun. Educação Básica Cláudio Daniel Gama Amorim
(SEMED)

Tércio Wanderley

Escola Mun. Educação Básica Liege Gama Rocha (SEMED)

Centro-Coruripe

Escola Mun. Educação Básica Profº Manoel Cecílio de Jesus
(SEMED)

Vassouras

Escola Mun. Educação Básica Guttemberg Breda Neto (SEMED)

Vassouras

Escola Mun. Educação Básica José Buarque da Silva (SEMED)

Cruzeiro

Endereço
Rua Hélvio de Castro
Reis, nº 653
Rua Lindolfo Simões,
Nº 282, 1º Andar
Rua Lindolfo Simões,
s/nº
Rua Edgar Cassimiro,
s/nº
Rua
Luiz
Lima
Beltrão, s/nº
Rua
Pernambuco
Novo
Rua Edgar Cassimiro,
s/nº

Velocidade
MBps
2
2
2
1
2
4
1

Rua Grande, nº 66

2

Botafogo

2

Lagoa do Pau
Rua Profª Mª Petrucia
dos Santos
Rua Dr. Lima Castro,
s/nº
Rua Dr. Isaias Aranda,
nº 371
Rua Edgar Cassimiro,
s/nº
Comendador Tércio
Wanderley
Rua Izaias Aranda, nº
558
Av. Hélvio de Castro
Reis
Av. Hélvio de Castro
Reis, nº 68
Rua da Liberdade, nº:
97

2
2
1
2
8
5
5
4
4
4

Escola Mun. Educação Básica Mont Serrat (SEMED)

Povoado - Miaí de Baixo

Miaí de Baixo

4

Escola Mun. Educação Básica Fausto Ferreira (SEMED)

Povoado - Miaí de Cima

Miaí de Cima

4

Fazenda Areias
Av. José de Carvalho
Souza, s/nº
Rua Clarindo Rocha,
s/nº

4

Rua do Cajueiro, s/nº

4

Escola Mun. Educação Básica José Wilson (SEMED)
Escola Mun. Educação Básica José de Carvalho (SEMED)

Fazenda Areias
Povoado - Barreiras

Escola Mun. Educação Básica General Góes Monteiro (SEMED)

Povoado - Poxim

Escola Mun. Educação Básica Francisco Amálio Maria (SEMED)

Povoado - Pontal

Escola Mun. Educação Básica Profª Maria Rocha Santos Silva
(SEMED)
Escola Mun. Educação Básica São Rafael (SEMED)
Escola Mun. Educação Básica Santa Terezinha (SEMED)

Pindorama-Centro

Rua Washington Luís

Pindorama-Bonsucesso

Rua Amapá, s/nº

Pindorama-Santa
Terezinha

Santa Terezinha

4
4

4
4
4

Escola Mun. Educação Básica Santa Sofia (SEMED)

Pindorama - Botafogo

Botafogo

4

Escola Mun. Educação Básica Santa Ana (SEMED)

Pindorama - Alto Piauí

Alto Piauí

4

Barro Preto 2
Rua Conj. Joaquim
Beltrão, s/nº
Praça
Dr.
Castro
Azevedo, nº 47
Travessa da Matriz,
s/nº

2

Fábrica (SEMED)

Luciano

Farol das Gerações (SEMTAS)

Alto do Cruzeiro

Prefeitura - Gabinete do Prefeito

Centro-Coruripe

Prefeitura - Instituto de Identificação (Convênio)

Centro-Coruripe

Prefeitura - Junta do serviço Militar (Convênio)

Centro-Coruripe

Rua da Alegria, s/nº

2

Centro-Coruripe

Rua Lindolfo Simões
Rua Antônio L. dos
Santos
Praça
Dr.
Castro
Azevedo, nº 47
Praça
Dr.
Castro
Azevedo, nº 47
Rua
Castro
de
Azevedo, nº 146
Av. Ver. Venâncio R.
dos Santos, s/nº
Alto do Piauí - Zona
Rural
Baixo do Piauí - Zona
Rural
Rua José de Carvalho
Souza, s/nº
Av.
Comendador
Fábio Wanderley

2

Prefeitura - Memorial de Coruripe
Prefeitura - Mercado Público

Ver. Luiz de Castro
Azevedo

Prefeitura - Ponto Central - CPD

Centro-Coruripe

Prefeitura - Setor de Contabilidade

Centro-Coruripe

PRONATEC - CENTRO (SEMTAS)
PRONATEC - PINDORAMA (SEMTAS)
PSF - Alto do Piauí (SAÚDE)
PSF - Baixo do Piauí (SAÚDE)
PSF - Barreiras (SAÚDE)
PSF - Barro Preto (SAÚDE)
PSF - Botafogo (SAÚDE)
PSF - Bonsucesso (SAÚDE)
PSF - Centro (SAÚDE)
PSF - Conceição (SAÚDE)
PSF - Cruzeiro (SAÚDE)
PSF - Lagoa do Pau (SAÚDE)
PSF - Mangabeiras (SAÚDE)
PSF - Miaí de Cima (SAÚDE)
PSF - Miaí de Baixo (SAÚDE)
PSF - Pindorama Centro (SAÚDE)
PSF - Pindorama (SAÚDE)

Ver. Luiz C. Azevedo
(Barro Preto I)
Pindorama
Alto do Piauí /
Pindorama - Periferia
Baixo do Piauí /
Pindorama - Periferia
Povoado Barreiaras Zona Rural
Barro Preto
Povoado Botafogo Zona Rural
Pov. Bonsucesso - Zona
Rual
Centro-Coruripe
Conceição / Pindorama Periferia
Alto do Cruzeiro
Pov. Lagoa do Pau Zona Rural
Pov. Mangabeiras /
Pindorama - Periferia
Pov. Miaí de Cima - Zona
Rural
Pov. Miaí de Baixo - Zona
Rural
Pindorama - Centro
Pindorama - Periferia

PSF - Pontal (SAÚDE)

Pontal de Coruripe

PSF - Poxim (SAÚDE)

Pov. Poxim - Zona Rural

PSF - Quadra "S" (SAÚDE)
PSF - Rubem Wanderley (SAÚDE)

Zona Rural
Conj. Rubens Wanderley

Rua do Posto, s/nº
Rua do Acre
Rua Lindolfo Simões
Conceição - Zona
Rural
Rua Chico Azevedo,
s/nº
Lagoa do Pau
Mangabeiras - Zona
Rural
Rua São João, s/nº
Rua Principal, s/nº

2
10
3

2
11
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Av. Camaçari

1

Povoado Pindorama

1

Pov. Pontal
Rua Aberaldo Aranha,
s/nº - Poxim
João
Elementino
Jacinto de Melo, s/nº

1

Rua Celso Amabilio

1

1
1

dos Santos, s/nº
PSF - Santa Terezinha (SAÚDE)

Pov. Santa Terezinha Zona Rural

PSF - Tércio Wanderley (SAÚDE)

Tércio Wanderley

PSF - Vale do Coruripe (SAÚDE)

Sitio Romero - Zona
Rural

PSF - Vassouras (SAÚDE)
Secretaria Agricultura do Estado (Emater)

Vassouras
Centro-Coruripe

1

Santa Terezinha
Rua Ver. Venancio
dos Santos, s/nº

1
1

Sitio Romero, s/nº
Travessa
Pedro
Rocha, s/nº
Rua das Oliveiras, nº
07

1
2

Secretaria Municipal de Agricultura de Pindorama

Pindorama - Centro

Av. Camaçari

2

Secretaria Municipal de Agricultura de Pindorama (Emater)

Pindorama - Centro

2

Secretaria Municipal de Assistência Social (Assistência Social
SEDE I)
Secretaria
Municipal
de
Assistência
Social
(Contabilidade/Financeira)
Secretaria Municipal de Assistência Social (Cadunico/Bolsa
Família)

Ver. Luiz C. Azevedo
(barro Preto I)
Ver. Luiz C. Azevedo
(barro Preto I)
Ver. Luiz C. Azevedo
(barro Preto I)

Av. Camaçari
Rua Antônio Luiz dos
Santos, s/nº
Rua Antônio Luiz dos
Santos, s/nº
Rua Antônio Luiz dos
Santos, s/nº
Rua Conego Jacinto,
nº 28
Rua Lindolfo Simões,
nº 388
Rua Washington Luís,
nº 46
Praça
Dr.
Lima
Castro, Nº 66
Rua da Saudade, nº
2750
Rua Lindolfo Simões,
nº 282, 1º Andar

Secretaria Municipal de Comunicação

Centro-Coruripe

Secretaria Municipal de Cultura

Centro-Coruripe

Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Pindorama

Pindorama

Secretaria Municipal de Esporte

Centro-Coruripe

Secretaria Municipal de Habitação

Alto da Saudade

Secretaria Municipal de Indústria e Comércio

Centro-Coruripe

2
2
4
5
2
2
2
2
2

Secretaria Municipal de Infra - Estrutura

Com. Tercio Wanderley

Rua do Sol. s/nº

4

Secretaria Municipal de Infra - Estrutura (Garagem)

Com. Tercio Wanderley

Rua do Sol. s/nº

2

Secretaria Municipal de Limpeza Publica

Com. Tercio Wanderley

Rua do Sol. s/nº

2

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Centro-Coruripe

2

Secretaria Municipal de Saúde (Central)

Centro-Coruripe

Secretaria Municipal de Saúde (Farmácia)

Centro-Coruripe

Secretaria Municipal de Saúde (Finanças)

Centro-Coruripe

Secretaria Municipal de Saúde (Gabinete)

Centro-Coruripe

Secretaria Municipal de Saúde (Protocolo)

Centro-Coruripe

Secretaria Municipal de Saúde (Recursos Humanos)

Centro-Coruripe

Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária)

Centro-Coruripe

Setor de Trânsito e Transporte (SMTTS)

Centro-Coruripe

Secretaria Municipal de Turismo e Eventos

Centro-Coruripe

Rua da Alegria, nº 399
Rua das Oliveiras, nº
41
Rua das Oliveiras, nº
41
Rua das Oliveiras, nº
41
Rua das Oliveiras, nº
41
Rua das Oliveiras, nº
41
Rua das Oliveiras, nº
41
Rua das Oliveiras, nº
41
Rua das Oliveiras,
s/nº
Rua Conego Jacinto,
nº 28
CENTRO - CORURIPE
Av. Floriano Peixoto,
nº 266

30

Rua Dr. Isaias Aranda
Praça
Dr.
Lima
Castro, nº 47
Praça
Dr.
Castro
Azevedo, nº 47

2

Secretaria Municipal de Educação
Setor de Suprimentos (SMTTS)
Setor de Eventos (Sec. Turismo de Eventos)

SEDE
Centro-Coruripe
Vassouras

Setor de Tributos (FINANÇAS)

Centro-Coruripe

Setor Financeiro (FINANÇAS)

Centro-Coruripe

TOTAL

4.
4.1.

8
1
4
4
1
1
1
8
2

10

4
10
290

RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
O objeto da licitação será recebido provisoriamente no ato de sua execução, por servidor
designado para tal finalidade, devendo o respectivo termo ser assinado pelas partes.

4.2.

Após 10 (dez) dias do recebimento provisório será feito o recebimento definitivo, por servidor
designado para tal finalidade, devendo o respectivo termo ser assinado pelas partes.

5.

FORMA DE PAGAMENTO

5.1.

O pagamento ocorrerá mensalmente, após 30 (trinta) dias da execução dos serviços e após o
recebimento definitivo/atesto do perfeito serviço executado, bem como após a entrega de
relatório detalhando o serviço prestado.

5.2.

Os documentos fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidos a contratada e seu
vencimento ocorrerá em até 03 (três) dias úteis após a data de sua apresentação válida.

5.3.

Se por ocasião dos pagamentos a serem efetuados, as certidões de regularidade de débito da
empresa, perante o INSS e o FGTS estiverem com os prazos de validade vencidos, o setor
competente solicitante do serviço verificará a situação por meio eletrônico hábil de
informações, certificando nos autos do processo o resultado e anexando os documentos
passiveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

5.4.

Se não for possível atualiza-las por meio eletrônico hábil de informações, a empresa será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que
trata o subitem anterior, mediante a apresentação das respectivas certidões, com prazos de
validade em vigência, sob pena de rescisão.

6.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.1.

DO ACESSO

6.1.1.

O acesso (meio físico) deve ser do tipo determinístico com uma taxa de transmissão fixa em
16 Mbps nos sentidos de transmissão e recepção até o Backbone Internet da CONTRATADA,
sem nenhuma concorrência de trafego em todo o trajeto até a porta de entrada do
Backbone Internet. Isso exclui todo e qualquer tipo de acesso que não seja determinístico
como algumas tecnologias de acesso onde haja variações de taca de transmissão e
tecnologias de acesso que utilizem frequências suscetíveis a interferência e que não
precisem de autorização com Rádios Spread.

6.2.

DO BACKBONE DO PROVEDOR

6.2.1.

O provedor do serviço IP dedicado deve possuir canais próprios e dedicados, interligando-o
diretamente a pelo menos dois dos principais sistemas autônomos nacionais.

6.2.2.

O provedor do serviço IP dedicado deve possuir conexões ao Backbone Internacional, a
pelo menos dois sistemas autônomos no exterior.

6.2.3.

O tempo de latência (round-trip) entre roteador instalado e o primeiro roteador de saída
deverá ser sempre menor que 100ms. Este parâmetro deverá ser comprovado via atestado
técnico ou declaração de domínio público.

6.2.4.

O provedor do serviço IP deve dispor de um bloco continuo de no mínimo 32 endereços IP
para serem atribuídos aos equipamentos da CONTRATANTE.

6.2.5.

O provedor de serviço IP deve fornecer o serviço de DNS secundário nas suas instalações.

6.2.6.

O provedor do serviço IP dedicado deve possuir politica de roteamento que permita
trânsito nacional e internacional para a CONTRATANTE.

6.2.7.

Os roteadores do provedor deverão dar suporte ao protocolo BGP-4.

6.2.8.

O acesso deverá ser disponibilizado através de fibra ótica instalada nas dependências desta
CONTRATADA.

6.3.

DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

6.3.1.

Os serviços deverão estar disponíveis 24 horas por dia, 07 dias por semana em todos os
dias do ano.

6.3.2.

A Central de Assistência Técnica do Provedor deverá estar a disposição para interação com
a CONTRATANTE durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.

6.3.3.

Os serviços de assistência técnica deverão ser realizados em qualquer hora do dia,
qualquer dia da semana.

7.
7.1.

REQUISITOS TÉCNICOS:
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as
características e quantidades do objeto da licitação, através da apresentação de atestado de
desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto.

7.2.

Apresentar comprovação de que possui estação de telecomunicações em operação no
município sede da empresa, na modalidade 45 (Serviço de Comunicação Multimídia), através da
apresentação da cópia da licença de autorização de funcionamento de estação emitido pela
Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

7.3.

Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do
profissional que será o responsável técnico pelas atividades de telecomunicação a serem
prestadas pela empresa durante a execução do(s) serviço(s).

7.3.1.

O profissional devera esta vinculado a licitante na data de apresentação das propostas, e a
comprovação desse vinculo poderá ser feita por uma das seguintes formas:
a)

apresentação do contrato social do licitante, no caso de profissional

pertencer ao quadro societário da licitante;
b)

apresentação da CTPS (ou outro documento trabalhista legalmente

reconhecido), no caso do profissional pertencer ao quadro de empregados da licitante;
c)termo de contrato, de natureza privada, que comprove a vinculação entre as partes,
especificamente, no que tange a execução do objeto ora licitado, caso a empresa
licitante venha a ser vencedora do presente certame.
7.4.

Apresentar comprovação de que possui, em seu quadro de funcionários, profissional com
certificação técnica nas seguintes áreas: Roteamento avançado em redes de alta disponibilidade
utilizando a plataforma Mikrotik;

7.5.

Apresentar Certificado de curso especifico em Administração de Redes com no mínimo 1.200
Horas;

7.6.

8.
8.1.

9.
9.1.

Declaração da licitante, por seu representante legal, que possui AS-Autonomous Systems
próprio onde o backbone de acesso a internet oferecido pela CONTRATADA deverá possuir em
operação, canais dedicados e exclusivos interligando-o diretamente a outro sistema autônomo
AS-Autonomous Systems, sendo que as interligações deverão ter, no mínimo, velocidade de 01
(um) Gbps (gigabit por segundo);
DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS
A garantia contra defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da
emissão da Nota Fiscal.
MEDIDAS ACAUTELADORAS:
Visando prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação, em caso de risco
iminente, a Administração adotará como medida acauteladora, a retenção do pagamento até
que cesse o risco iminente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
10.1.
Em caso de transgressão das regras contidas no edital, a contratada estará sujeita às sanções
administrativas contidas na Lei nº 8.666/93.

_________________________________________________
MANOEL ESTEVAM DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANEXO II
(Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE-AL
Pregão Presencial nº 29/2016

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ..... (endereço completo) ...., inscrita no CNPJ
sob n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador),
no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da
Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de
17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

Por ser verdade assina a presente

(Local/Data) ..................., ........... de ............................. de 2016.

____________________________
Razão Social da Empresa
Nome do Responsável/Procurador
Cargo do Responsável/Procurador
N° do Documento de Identidade

ANEXO III
(Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE-AL
Pregão Presencial nº 29/2016

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ..... (endereço completo) ...., inscrita no CNPJ
sob n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador),
no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da
Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto
no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n°
8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Por ser verdade assina a presente

(Local/Data) ..................., ........... de ............................. de 2016.

____________________________
Razão Social da Empresa
Nome do Responsável/Procurador
Cargo do Responsável/Procurador
N° do Documento de Identidade

ANEXO IV
(Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE-AL
Pregão Presencial nº 29/2016

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ..... (endereço completo) ...., inscrita no CNPJ
sob n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador),
no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da
Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea
e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a
Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente

(Local/Data) ..................., ........... de ............................. de 2016.

____________________________
Razão Social da Empresa
Nome do Responsável/Procurador
Cargo do Responsável/Procurador
N° do Documento de Identidade

ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de registro de preço para:
Processo Nº:
Às ____ horas do dia ___ de __________ de 2016, na Prefeitura Municipal de Coruripe, reuniram-se na sala ___, situada à
Praça Dr. Castro Azevedo, nº 47 – Centro, Coruripe/AL, CEP: 57.230-000, Fone: (82) 3273-1066, inscrito no CNPJ sob o nº
12.264.230/0001-47, representada neste ato pelo Pregoeiro, Sr. ______________________, brasileiro, portador do CPF/MF nº
__________________, e os membros da Equipe de Apoio ______________________, designados pela Portaria nº 441/2015, com
base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pela Lei Federal nº 8.666/1993, em face das propostas vencedoras
apresentadas no Pregão Presencial nº 29/2016, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade
administrativa, exarado no presente processo, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme
as cláusulas seguintes:
1.

DO GESTOR DA ATA
1.1. Secretaria Municipal de Administração é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de
procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;
1.2. Caberá ao Gerenciador da Ata realizar periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados.

2.

DO OBJETO
2.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço visando a eventual e futura contratação de empresa especializada
para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (SCM) PARA PROVIMENTO DE ACESSO A
INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE LINK VIA RADIO E FIBRA ÓPTICA DE 300 (trezentos) Mb (megabits)
para atender as secretarias e demais unidades administrativas do município de Coruripe, conforme
quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações
constantes do edital do Pregão Presencial nº 29/2016, bem como da(s) proposta(s) comercial(is) da(s)
PROMITENTE(S) CONTRATADA(S).
Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às
partes, com característica de compromisso para futura contratação.

3.

DAS OBRIGAÇÕES
3.1. São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:
3.1.1. Retirar a respectiva Nota de Empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação;
3.1.2. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto a aceitação ou não do fornecimento/execução
a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente ARP;
3.1.3. Executar os serviços solicitados no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na licitação,
contado da data de recebimento da notificação;
3.1.4. Executar os serviços conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;
3.1.5. Executar os serviços solicitado(s) conforme definido no Termo de Referência (Anexo I do Pregão Presencial
nº 29/2016);
3.1.6. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente ARP;
3.1.7. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
3.1.8. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data de homologação
do procedimento licitatório;
3.1.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
3.1.10. Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária
ou subsidiária por tal pagamento;
3.1.11. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3.2. Incube ao ÓRGÃO GERENCIADOR:
3.2.1. Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação
indicada na licitação;
3.2.2. Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
3.2.3. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive
com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

3.2.4.

Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
3.2.5. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do
Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores Internet, durante a vigência da presente Ata;
3.2.6. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
3.2.7. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
3.2.8. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; e
3.2.9. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
3.2.9.1. Caberá aos Órgãos que participarem ou aderirem a presente Ata de Registro de Preços processar a
aplicação de penalidades relativas a inexecução dos contratos por eles firmados, informando ao Órgão
Gerenciador quando o fornecedor for sancionado;
3.3. Incube ao ÓRGÃO PARTICIPANTE:
3.3.1. Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive de suas respectivas alterações, para fins de utilização de
forma correta da mesma;
3.3.2. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias à
aquisição pretendida;
3.3.3. Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando
ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;
3.3.4. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota de empenho;
3.3.5. Enviar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação efetivamente
realizada; e
3.3.6. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital da licitação e na presente
ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.
4.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

5.

DO REGISTRO DOS PREÇOS
5.1. O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos serviços constantes desta, encontram-se contidos na
tabela abaixo:

ITENS

6.

RAZÃO SOCIAL

8.

UND.

QTDE.

ESPECIFICAÇÃO

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

DO CADASTRO DE RESERVA
6.1. Aceitam os fornecimentos objeto desta Ata de Registro de Preços com preços iguais ao da licitante vencedora
na sequência da classificação do certame, os seguintes fornecedores:

Fornecedor Registrado

7.

MARCA

CNPJ

Endereço

Representante Legal

Informações de Contato
(telefone, e-mail)

DA CONTRATAÇÃO
7.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de preços serão formalizadas por Contrato no valor
especificado na proposta de preços da licitante vencedora, na forma dos artigos 55 e 61 da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações;
7.2. O prazo para assinatura do contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação para a sua
formalização, podendo ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas situações previstas no § 1º do art. 64
da lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da
mesma lei;
7.3. Decorridos os prazos acima citados e, não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá
o direito a contratação independentemente de sujeitar-se as penalidades do art. 7º da Lei Federal nº.
10.520/2002 e autoriza a Contratante a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação da Ata,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
7.4. A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração
Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura deste.
DO PAGAMENTO À CONTRATADA

8.1. O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens e/ou serviços de
valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue mediante a apresentação da
nota fiscal/fatura correspondente dos serviços executados, devidamente atestada pelo setor responsável, em
até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo.
8.2. O pagamento será efetuado através de depósito/transferência bancário(a), mediante apresentação do
documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.
8.3. O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda.
b) Certidão Negativa de Débito - CND do INSS;
c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
8.4. O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA
para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua
reapresentação e consequente aprovação.
9.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA
9.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido ao disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos
seguintes casos:
9.1.1. Os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais e/ou serviços registrados, cabendo ao Órgão
Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.
9.1.2. Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
I.
convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado;
II.
frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e
III.
convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que não tiveram seus
preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;
9.1.3. Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação
e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador da Ata poderá:
I.
liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta
Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
II.
para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes dos serviços realizados;
III.
convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação;
9.1.4. O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na
forma da legislação vigente.
9.1.5. O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:
I.
houver interesse público, devidamente fundamentado;
II.
o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
III.
o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado neste edital, sem justificativa
aceita pelo MUNICÍPIO;
IV.
se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
V.
o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no
mercado;
VI.
por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade
do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista
fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
9.1.6. Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata;
9.1.6.1. Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.

10. DAS PENALIDADES
10.1.
Pela inexecução total ou parcial da Ata o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a
ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I.
advertência;
II.
Multa: Moratória 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o bem seja entregue
com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração,
no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa
hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, no caso de inexecução total da
obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das
penalidades não supere o valor total do contrato. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória,
no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
III.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

IV.

Impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento do cadastro
de fornecedor pelo prazo de até cinco anos;
V.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
10.2.
A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da
aplicação de multas:
I.
descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
II.
execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade não recomende o
enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III.
pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO
ou dos órgãos municipais;
10.3.
Decorridos 15 (quinze) dias de atraso no fornecimento dos bens/serviços, sem que tenham sido
apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas,
caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II do subitem 10.1, poderá o MUNICÍPIO optar pela
rescisão desta.
10.3.1. As multas a que se refere o inciso II do subitem 10.1 não impede que o MUNICÍPIO rescinda,
unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras
sanções previstas no subitem 10.1, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla
defesa e o contraditório da PROMITENTE.
10.4.
As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;
10.4.1. Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar
o pagamento da multa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contado da data da comunicação de
confirmação da sanção;
10.4.2. Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do
valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
10.5.
A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será
proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO,
evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO
ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.
10.5.1. A penalidade prevista nesta cláusula é de competência do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO
PARTICIPANTE, facultada à CONTRATADA o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação.
11. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
11.1.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente
comprovada à vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013.
11.2.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão gerenciador.
11.3.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
11.4.
Ademais, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1.
As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o
que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº 29/2016 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S),
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
12.2.
O presente registro decorre de adjudicação a(s) PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos objetos, cujas
descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo, do Pregão Presencial nº
29/2016, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata datada de _________, e homologação
feita pelo senhor ______________.
12.3.
Caberá ao Órgão Gerenciador do Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços
nos termos da legislação vigente.
12.4.
Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da
execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
12.5.
DO GESTOR DA ARP: Fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização quanto à completa
execução do Contrato, o(a) servidor(a) ______________________________.
Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA,
com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata.
Coruripe/AL, em ____, de _____________ de 2016.
______________________________
MUNICÍPIO – (representante)
______________________________
Pregoeiro

CONTRATADA(S): ________________________

ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO Nº ___/____
TERMO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CORURIPE,
POR
INTERMÉDIO
DO(A)............................E
A
EMPRESA......................................................
1. O MUNICÍPIO DE CORURIPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 12.264.230/000147, com sede na Praça Dr. Castro Azevedo, 47, Centro, Coruripe, Estado de Alagoas, CEP 57.230-000, por intermédio da
(Secretaria Requisitante), neste ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na
..................................., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., CPF nº
........................., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 0912-022/2016 e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Presencial nº 029/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
2. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
2.1. O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (SCM) PARA
PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE LINK VIA RADIO E FIBRA ÓPTICA DE 300
(trezentos) Mb (megabits) para atender as secretarias e demais unidades administrativas do município de Coruripe,
conforme quantidades, condições e especificações constantes do edital do Pregão Presencial nº 29/2016.
2.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
3. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei
8.666/93.
4. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
4.1. O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
5. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento do Município, para o exercício vigente, na classificação abaixo:
Dotação Orçamentária

Projeto de Atividade

-----

-----

6. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
6.1. A CONTRATADA deve enviar um arquivo eletrônico contendo as informações necessárias (designação do acesso,
data de ativação, período de faturamento, valor mensal, desconto por interrupção) para validação da prestação do
serviço, até o 5º dia do mês subsequente ao da prestação de serviço.
6.2. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pela CONTRATADA.
6.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA.
6.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
6.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
7. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
7.1. O preço contratado é fixo e irreajustável, conforme proposta final do Licitante.
7.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
8. CLÁUSULA OITAVA – DOS SERVIÇOS
8.1. O serviço realizado dar-se-á nos termos do art. 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
8.2. Os serviços deverão ser executados nos termos fixados no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 29/2016
(inteiramente as expensas da CONTRATADA), observadas todas as especificações definidas no mesmo.
9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria Municipal de Administração ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego
de veículo inadequado, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
indicando hora e data, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
9.4. A gestão do contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração, através do servidor
______________________, a quem caberá fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as fases, até o
recebimento do objeto.
9.5. O Contratante reserva-se o direito de fiscalizar a execução do(s) serviço(s), podendo para isso:
a) Sustar o pagamento das faturas no caso de inobservância de qualquer exigência quanto ao cumprimento do
contrato.
9.7. A existência da fiscalização não eximirá a empresa CONTRATADA de nenhuma responsabilidade pela execução
dos serviços, notadamente nos aspectos de segurança e qualidade de atendimento.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA obriga:
10.1. Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação para sua formalização pela
CONTRATANTE;
10.2. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;
10.3. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos
durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da CONTRATANTE;
10.4. Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços;
10.5. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, como
assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive
quanto aos preços praticados no contrato;
10.6. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância as normas legais e
regulamentares aplicáveis e, inclusive, as recomendações aceitas pela boa técnica, bem como supervisionar os
serviços para obter uma operação correta e eficaz;
10.7. Atender prontamente todas as solicitações da CONTRATANTE dispostas no Termo de Referência (Anexo I do
Pregão Presencial nº 29/2016).
10.8. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
quanto a execução dos serviços a serem executados, arcando com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE
e/ou terceiros;
10.9. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos necessários;
10.10. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos, pelo desempenho dos serviços objeto deste pacto, ficando a CONTRATANTE isenta de
qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
10.11. Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como fornecer novos documentos
que comprovem o atendimento a essa exigência à medida que forem vencendo os prazos de validade daqueles
anteriormente apresentados, em conformidade com o imposto pelo artigo 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
10.12. Cumprir as demais obrigações dispostas no Termo de Referência (Anexo I do Pregão Presencial nº 29/2016) e
outras obrigações previstas neste Contrato.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE obriga:

11.1. Permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências para execução dos serviços, quando
necessário, prestando as informações e os esclarecimentos por eles solicitados, assegurando-se da boa prestação dos
serviços e verificando sempre o seu bom desempenho, bem como controlando as ligações realizadas e documentar
as ocorrências havidas;
11.2. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais
prestadoras dos serviços objeto do contrato, de forma a garantir que lhe continue a ser os mais vantajosos;
11.3. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto a continuidade da
prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos, não devem ser interrompidas;
11.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
11.5. Disponibilizar as condições necessárias à efetivação do serviço, de acordo com as especificações fornecidas
junto à CONTRATADA;
11.6. Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas para contratação, bem como a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
11.7. Cumprir as demais obrigações dispostas no Termo de Referência (Anexo I do Pregão Presencial nº 29/2016).
12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto nº
3.555, de 2000, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:
12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. Fraudar na execução do contrato;
12.1.4. Cometer fraude fiscal;
12.1.5. Não mantiver a proposta.
12.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
12.2.2. Multa:
12.2.2.1. Moratória 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o bem seja entregue com
atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de
entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
12.2.2.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, no caso de inexecução total da
obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades
não supere o valor total do contrato.
12.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada
de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
12.5. Impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento do cadastro de
fornecedor pelo prazo de até cinco anos;
12.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
12.7. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
12.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
12.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
12.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e
cobrados judicialmente.
12.10.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993,
com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à
prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizações e multas.
14. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
14.1. É vedado à CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
14.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo
nos casos previstos em lei.
15. DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993,
na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e normas e princípios
gerais dos contratos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no prazo previsto na Lei nº
8.666, de 1993.
17. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção
Judiciária da cidade de Coruripe/AL - para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente instrumento, que de
outra forma não forem solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a
ter por mais privilegiado que seja.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Coruripe/AL, .......... de.......................................... de 2016

_________________________
Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________
Responsável legal da CONTRATADA

ANEXO VII
(Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE-AL
Pregão Presencial nº 29/2016

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ..... (endereço completo) ...., inscrita no CNPJ
sob n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador),
no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da
Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação,
Pregão Presencial nº 29/2016 que:
a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de
maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima
mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da
referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima
mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima
mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do Município de Coruripe antes da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

(Local/Data) ..................., ........... de ............................. de 2016.

____________________________
Razão Social da Empresa
Nome do Responsável/Procurador
Cargo do Responsável/Procurador
N° do Documento de Identidade



OBS.: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de “Proposta de Preços” e de “Documentos de
Habilitação.

ANEXO VIII
(Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante)
RELAÇÃO DE CIDADES CONSIDERADAS REGIONAIS, PARA FINS DOS BENEFÍCIOS
DO ITEM 13 DESTE EDITAL

Para fins dos benefícios previstos no item 11 deste Pregão Presencial, são consideras MPE Regionais aquelas que
comprovarem ser sediadas em uma das cidades abaixo relacionadas:
 Feliz Deserto/AL
 Piaçabuçu/AL
 Penedo/AL
 Jequiá da Praia/AL

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2016-SRP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET

Razão Social:
CNPJ nº.

Insc. Est.:

Endereço:
Cidade:

Estado:

Fone:

Fax:

E-mail:
Pessoa para contato:

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE/AL, nesta data, cópia do Edital da
licitação acima identificada.
Senhor (a) Licitante,
Objetivando comunicação futura entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE/AL e essa
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa deste recibo de
entrega do Edital supra, à Comissão Permanente de Licitação, por meio do e-mail:
cpl.coruripe@gmail.com.
O não encaminhamento do recibo exime o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicação
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.

Data: ______, de _____________________ de _______.

_____________________________________
Ass. Representante da Empresa

