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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 061/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 021/2017 
MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

EDITAL PREGAO PRESENCIAL No 021/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1, inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 06.554.380/0001-92, torna püblico, para conhecimento geral, que no dia 
14 de junho de 2017, na sala da Comissäo Permanente de Licitaçoes, na sede da 
Prefeitura Municipal situada na Rua do Ferreiro, S/n 0 , Bairro Planaltina, em Redencäo do 
Gurguéia - P1, será aberta Iicitacao na modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 021/2017, 
regime de empreitada MENOR PREO GLOBAL POR LOTE, sob o tipo menor preço, 
regida pela Lei Federal no. 10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Decreto n° 5.450/2005, 
aplicando-se subsidiariarnente, no que couber, as disposiçOes da Lei federal n°. 8.666/93, 
corn alteraçOes posteriores, Lei Cornplementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar 
n° 147/2014, de 07 de agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis a 
espécie, atendidas as limitaçoes, condiçöes e exigëncias expressarnente fixadas neste 
EDITAL. Maiores inforrnaçoes podem ser obtidas pelo telefone (89) 3566-1166 ou na sala 
da Cornissão Perrnanente de LicitaçOes no rnesmo endereço acima citado. 

Local, data e horário de entrega dos envelopes: Sala de reuniöes da Comissäo 
Perrnanente de Licitaçao na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua do Ferreiro, S/n 0 , 

Bairro Planaltina, em Redençäo do Gurguéia - P1, dia 14/06/2017 ate as 8:30hs (oito horas 
e trinta minutos) 

PREAMBULO 

01 - DO OBJETO 
02 - DAS CoNDIcoEs DE PARTIcIPAçA0 
03 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
04- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
05 - DA PROPOSTA 
06 - DO JULGAMENTO E CLSSIFIcAçAo DAS PROPOSTAS 
07 - DA HABILITAçAO E SEU JULGAMENTO 
08 - DO RECURSO E DA IMPuGNAçA0 
09- DA c0NTRATAcA0 
10 - DO PAGAMENTO 
11 - DO ACEITE E RECEBIMENTO 
12 - DAS PENALIDADES 
13- DA DOTAçAO ORçAMENTARIA 
14 - DAS DIsPosIçOEs FINAlS 

• Anexo I - Termo de Referéncia; 
• Anexo II - Modelo de formulário Padronizado de Proposta; 
• Anexo III - Modelo de declaração de Habilitação; 
• Anexo IV - Modelo de declaraçao de Fatos Supervenientes 

I m peditivos; 
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• Anexo V — Modelo de deciaraçao nos termos do Inciso X)(XIlI do 
artigo 70  da Constituiçao Federal; 

• Anexo VI — Minuta do Contrato; e 
• Anexo VII — Modelo de declaração de MPE. 
• Anexo VIII - Modelo de declaracao que nao ha sócios, gerentes ou 

diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau de 
servidores ocupantes de cargos de direçao, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgäos do municIpio de Redencão do 
Gurguéia - Piaui. 

01 - DO OBJETO 

1.1 — Constitui objeto da presente licitação: 

LOTE I - Contratacao de empresa para Prestaçao de servicos de 
teiecomunicaçôes para prover acesso dedicado a Internet para transmissão de sinai, 
instalação e configuracâo de sinai via radio de INTERNET banda larga de rede 
wireless, de acordo corn a especificaçao do local, roteamento em frequência de 
5.8GHZ, conforme descricoes no anexo I. 

LOTE II - Contratacão de empresa para prestaçao de serviços de 
divulgacão em portal de Internet de matérias relacionadas a Administraçao Püblica 
Municipal. 

1.2 — A forma pela qua] deverá ser executado o objeto licitado e as diversas 
obrigaçoes do licitante e do adjudicatário do objeto desta licitacao está registrada neste 
Edital, na Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integram o dossiê de informagoes 
sobre a licitação. 

1.3 - Caso seja impossibilitada a realizaçao da sessão na data marcada, esta se 
realizará no primeiro dia ütil subsequente ou outra data deliberada pela pregoeira corn a 
devida comunicaçao formal aos licitantes. 

1.4 — As quantidades constantes no Anexo I são estimativas corn base na 
demanda anual, não se obrigando a Administraçao a contrataçao ou aquisiçao total. 

02 - DAS coNDlcOEs DE PARTIcIPAçA0 

2.1 — Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que esteja cadastrada 
ou nao junto a Comissão Permanente de Licitaçao e que: 

2. 1.1 — Detenha atividade pertinente e compativel corn o objeto deste Pregão; 

2.1.2 - Atenda os requisitos e exigëncias constantes deste Edital e seus anexos; 

2.1.3 - Para fins de aplicaçao da Lei Complernentar 123/2006 nesta licitação, as 
MPE (ME[, ME E EPP), farão jus aos mesmos beneficios sendo, portanto, denominadas 
genericamente de MPE ou de Entidades Beneficiadas; 

2.2 — Não poderão concorrer neste Pregao: 
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2.2.1 - ConsOrcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçäo; 

2.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitação. 

2.2.3 - Empresa declarada inidOnea para licitar ou contratar corn a 
Administraçao Püblica Municipal, Estadual, ou Federal, enquanto perdurarem Os motivos da 
puniçao; 

2.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituida 
por servidor ou dirigente de órgäo ou entidade contratante ou responsãvel pela licitaçäo, nos 
termos do art. 90,  Inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93; 

03— DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

3.1 - Para fins de credenciamento junto a pregoeira e Equipe de Apoio, a 
licitante deverá enviar urn representante munido de documento que o credencie a 
participação, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no horário indicado no 
preâmbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 

3.2 - 0 credenciamento far-se-6 mediante a apresentacão dos seguintes 
documentos: 

3.2.1 - No caso de diretor, sOcio ou proprietário da empresa licitante que 
comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentaçao: de 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de eleição de seus 
administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartOrio de pessoas 
jurIdicas, conforrne o caso (cópia autenticada na forma do subitem 7.4). 

3.2.2 - Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento püblico ou 
particular de procuração, corn firma reconhecida em cartOrio, corn poderes expressos para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
em nome da licitante, acornpanhado do correspondente documento, dentre os indicados no 
subitern acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

3.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas urna licitante. 

3.3 —No rnomento do credenciarnento deverá ser apresentada DECLARAcAO 
DE HABILITAAO conforrne Anexo III, e de acordo corn o inciso VII, artigo 40  da Lei 
Federal n° 10.520/2002, dando ciência de que curnprern plenarnente os requisitos da 
habilitação. 

3.4 - A empresa licitante sornente poderá se pronunciar através de seu 
representante credenciado e ficará obrigada pelas declaraçoes e manifestaçOes do rnesrno. 

3.5 - 0 representante legal da licitante que nao se credenciar perante a 
pregoeira e Equipe de Apoio ou cujo docurnento de credenciarnento esteja irregular, ficará 
impedido de participar das fases de lances verbais, de negociacao de preços, de declarar a 
intençäo de interpol recurso, enfim, para representar a licitante durante a reunião de 
abertura dos envelopes Proposta ou Documentação relativos a este Pregao, caso em qu 
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será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenaçao das 
propostas e apuraçao do menor preço. 

3.6 - As MPE, nos termos do art. 72 da Lei Complementar no 123/06 e devido a 
necessidade de identificaçao pela pregoeira, deverão credenciar-se acrescidas das 
expressöes "ME" ou "EPP" a sua firma ou denorninação e apresentar a CERTIDAO 
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL ou DECLARAAO DE ENQUADRAMENTO 
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EXPEDIDA PELA 
JUNTA COMERCIAL OU CARTORIO DE REGISTRO ou CERTIFICADO DE coNDIcAo 
DE MICRO EMPRESARIO INDIVIDUAL - CCMEI, COM A DECLARAçAO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MPE, ANEXO VII, assinada pelo seu proprietário ou sOcios 
e/ou contador responsável pela escrituraçao da empresa devidamente registrado no Orgão 
Regulador. 

3.6.1 - 0 credenciarnento do licitante como MPE sornente sera procedida pela 
pregoeira se o interessado comprovar tal situacao juridica através do seu instrumento 
constitutivo registrado na respectiva Junta Cornercial ou Orgão competente, no qual conste a 
inclusão no seu nome corno ME ou EPP, ou através da apresentaçao do comprovante de 
enquadramento do licitante na condicao de ME ou EPP mediante declaração em 
instrumento prOprio para essa finalidade no respectivo Orgäo de registro de seus atos 
constitutivos; 

3.6.2 - 0 descumprimento da lei, sem prejuIzo das sançOes cabIveis, não 
acrescendo ao nome credenciado as extensöes ME ou EPP, significa renUncia expressa e 
consciente, desobrigando a pregoeira, dos beneficios da Lei Complementar n° 123/06 
aplicáveis ao presente certame; 

3.6.3 - A responsabilidade pela declaraçao de enquadramento como MPE é 
ünica e exciusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que 
possam advir de urn enquadramento falso ou errôneo. 

3.7 - 0 representante poderá ser substituIdo por outro devidamente cadastrado; 

3.8 - A não apresentação ou a não incorporacão do docurnento de 
credenciamento não inabilitará a licitante, mas irnpedira o representante de manifestar-se e 
responder pela mesrna. 

3.9 - Caso o proponente não cornpareça, rnas envie toda a documentaçäo 
necessária dentro do prazo estipulado, participarâ do Pregao corn a prirneira proposta 
apresentada quando do inIclo dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a 
fase de lance, de negociação e a interposição de recursos. 

3.10— A falta ou incorreçao do documento de credenciamento nao impedirá 
a licitante de entregar os envelopes da pro posta e de habilitaçao, mas a imp edirá de 
manifestar-se no certame. 

3.11 - Os documentos para o credenciamento referido nos subitens 
anteriores, deverão ser apresentados fora dos envelopes. 

04— DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

Rua do Ferre 
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4.1 - Ate o dia, horário e focal fixados no preámbulo deste Edital, a licitante 
deverá apresentar a Equipe de Apoio, juntamente corn a Declaração de Habilitação 
(conforme Anexo III), a proposta escrita e a documentaçao, em envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais de forma 
impressa eletronicamente, em caracteres destacados, alAm da razão social do licitante, se 
os mesmos não forem timbrados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DO GURGUEIA - P1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 061/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 021/2017 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 061/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 021/2017 
ENVELOPE 02— DOCUMENTAçAO HABILITAçA0 

Parágrafo Unico - A Proposta, Declaraço e dernais documentos exigidos no 
presente pregão deverão ser elaborados em papel timbrado da empresa, de forma impressa 
eletronicamente, contendo a razão social do licitante, CNPJ, endereço, fone, etc. sob pena 
de inabilitacao. 

05— DA PRO POSTA 

5.1 - A Proposta deverá ser redigida corn clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas 
as suas folhas, vedadas cotacOes alternativas, cam Identificação do proponente, corn data e 
menção ao nümero do Edital. 

5.1.1 - A licitante deverá apresentar o preco unitário e preco total, conforme 
Anexo I e II deste Edital, e ao final corn a indicacao do total geral da proposta, em algarisrno 
e por extenso, sob pena da desclassificacäo da proposta. 

5.1.2 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em 
Real (R$), em algarismos arábicos. 

5.1.3 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, compreendendo Os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes da 
prestacão de serviços, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 
concedidos. 

5.1.4 - Os precos deverão ser cotados corn apenas duas casas decimais. 

5.1.5 - A Ultima folha deverá estar carimbada corn o CNPJ/MF da empresa 
licitante. A falta do carimbo não implica na desclassificaçao da licitante caso a proposta 
esteja corn todas as suas folhas impressas em papel timbrado da empresa licitante. 

5.1.6 - Deve informar a prazo de validade da proposta, que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta. 

5.1.7 - Orçamento discriminado, contendo unidades, quantidades, todos Os 
custos diretos e indiretos constantes na alInea anterior, conforme Anexo I. 
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5.2 - Caso o prazo estabelecido no subitem 5.1.6 não esteja indicado na 
proposta, o mesmo será considerado corno aceito pela licitante para efeito de julgamento. 

5.3 - Não se admitirá proposta elaborada em desacordo corn os termos deste 
Edital, ou que apresentar precos global ou unitário inexequIveis, simbOlicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatIveis corn os preços de insumos e salãrios de mercado acrescido dos 
respectivos encargos. 

5.4 - Conta bancária: nome e nümero da conta corrente do licitante 

5.5 - 0 preco ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se Os 
aumentos estabelecidos por Lei. 

5.6 - A apresentacao das propostas implicará na plena aceitaçao, por parte do 
licitante, das condiçOes estabelecidas neste edital e anexo. 

06— DO JULGAMENTO E CLASSIFICA(;AO DAS PROPOSTAS 

6.1 - No dia, hora e local designado no preämbulo deste Edital, sera aberta 
sessão pUblica para processamento do Pregao, iniciando-se corn o credenciarnento dos 
interessados em participar do certarne e recebimento dos envelopes corn propostas escritas 
e documentação de habilitaçao. 

6.2 - A pregoeira procederá a abertura do Envelope n° 01, contendo a Proposta 
de Preços Escritos ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará urna 
análise prévia dos preços, observando a exatidão das operaçOes aritméticas que 
conduziram ao preço total, procedendo-se as correçOes de eventuais erros, tornando corno 
corretos e adotando como critério de aceitabilidade os preços "unitários". 

6.3 - Durante o julgarnento e análise das propostas, será verificada, 
prelirninarrnente, a conforrnidade das propostas apresentadas corn os requisitos 
estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa cornpetitiva, ou seja, fase 
de lances verbais, sornente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos. 

6.4 - ApOs proceder conforme descrito no subitern anterior, a pregoeira 
selecionará as propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios: 

a) Classificará a licitante autora da proposta de MENOR PRE0 GLOBAL POR 
LOTE e todas aquelas apresentadas corn preços sucessivos e superiores ern ate 10% (dez 
por cento), em relaçao ao menor preço ofertado, disposto em ordem crescente, para que os 
representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 

b) Não havendo pelo menos 03 (ties) propostas na condição definida na alInea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, ate o 
máximo de 03 (trés), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejarn os preços 
ofertados, observado o subitern 5.1.5. No caso de empate nos preços, serão adrnitidas 
todas as propostas ernpatadas, independentemente do nUmero de licitantes. 

c) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase 
de lances, realizar-se-á o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances. 	

( 

(N) 
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6.4.1 - Serão desciassificadas as propostas que: 

a) Tenham inobservado o presente edital, estejam incompletas, apresentem 
emendas, rasuras ou entrelinhas ou, ainda, linguagem que dificulte a exata compreensao do 
enunciado; 

b) Não se refira a integralidade do objeto; 

c) Apresentem precos simbólicos, irrisOrios ou de valor zero, incompativeis corn 
os preços de mercados, excessivos Cu manifestamente inexequiveis; 

d) Não atenda as exigências deste instrumento convocatório ou das diligéncias. 

6.5 - A pregoeira convocará as licitantes selecionadas conforme item 6.4 para a 
apresentacao de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, 
iniciando-se pelo autor da proposta de major preço, seguindo-se das demais em ordem 
decrescente de valor. 

6.6 - A pregoeira, antes da etapa de lances, estabelecerá o intervalo mInimo 
entre os lances, para agilizar a sessão. 

6.7 - Na fase de lances verbais será permitido C USC de celulares pelos 
representantes para eventuaiS consultas telefOnicas, os quaiS disporão ate o máximo de 03 
(trés) minutos, por consulta. 

6.8 - Em observância a Lei Complementar Federal n° 123/2006, na presente 
licitaçao sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contrataçäo para as 
MPE. 

6.8.1 - Entende-se por empate aquelas situaçöes em que as propostas 
apresentadas pelas MPE sejam superiores ate 5% (cinco por cento) a proposta mais bem 
classificada. 

6.8.2 - Encerrada a etapa de lances, caso não tenha sido ofertado por uma 
MPE, será assegurado a essas empresas o direito de preferência a contratacão, previsto no 
artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006 para itens abertos ao mercado geral. 

6.8.3 - A pregoeira consultará a MPE meihor classificada, dentre aquelas que 
estejarn na situação de empate, ou seja, cujo valor do ultimo lance seja igual Cu superior em 
ate 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 corn valor 
inferior ao valor da melhor oferta apurada. 

6.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.9.1 - A MPE mais bern classificada será convocada para apresentar nova 
proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo mâximo de 05 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusäo. (inciso I do art. 45 da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.2 - Näo ocorrendo a contratação da MPE, na forma do subitem 6.9.1 deste 
Edital, seräo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
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subitem 6.8.1 deste Edital, na ordem class ificatOria, para o exercIclo do mesmo direito 
(inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.3 - Na hipOtese da não contratacao nos termos previstos no subitem 6.9 
deste Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame (§ 1 0  do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.4 - 0 disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por MPE (§ 2° do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 
123/2006); 

6.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutençao do 
Ultimo preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenacao das propostas. 

6.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a 
licitante desistente as penalidades previstas neste Edital. 

6.12 - Nâo havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, 
será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 
MENOR PREc0. 

6.13 - Caso não se realizem lances verbas, será verificada a conformidade entre 
a proposta escrita e o valor estimado para contratação. 

6.14 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentaçao de habilitaçao do licitante que a tiver formulado visando a 
confirmação das suas condiçoes habilitatOrias. 

6.14.1 - Constatado o atendimento pleno das exigências editalicias, será 
declarado o proponente vencedor, sendo-Ihe adjudicado o(s) objeto(s) licitado(s). 

07— DA HABILITAçA0 E SEU JULGAMENTO 

7.1 - Para habilitaçao neste Pregao, ultrapassada a fase de propostas, a 
licitante, detentora da melhor oferta, deverã comprovar, mediante apresentaçao no 
ENVELOPE n° 02, os documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e 
numerados, de preferéncia, na seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na 
conferéncia e exame correspondentes: 

7.1.1 - Documentaçao relativa a HABILITAçAO JURIDICA: 

a) Cédula de Identidade e CPF do empresário ou sOcio; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas 
alteraçOes ou a respectiva consolidação, se houverem, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por açOes, acompanhado de 
documento de eleicao de seus administradores: ou ainda: 
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d)lnscri(;ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 
prova de eleicão da diretoria em exercIcio; 

e) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurIdica como sOcia, 
junta-se para a habilitaçao o CNPJ da respectiva empresa; 

f) Decreto de autorizaçào, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorizacão para 
funcionamento expedido pelo órgao competente, quando a atividade assirn o exigir, 
arquivados najunta cornercial. 

7.1.2— Docurnentação relativa a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscricão no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativa ao dornicilio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e 
compatIvel corn o objeto licitado; 

c) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal: Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a DIvida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva corn efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), (Portaria 
Conjunta PGFN I RFB n° 1.751, de 01/10/2014); 

d) Prova de regularidade corn a Fazenda Püblica Estadual (Certidäo Negativa de 
Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de cornpetência do Estado), emitida pelo 
Orgao competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei. 
(Certidão Quanto a DIvida Ativa e Certidão de Quitacao de Tributos ou Certidão 
Conj u nta); 

e) Prova de regularidade corn a Fazenda Püblica Municipal (Certidão Negativa 
de Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competencia do MunicIpio), ernitida 
pelo Orgão competente, da localidade de dornicilio ou sede da ernpresa licitante, na forma da 
Lei. (Certidão Quanto a Divida Ativa e Certidão de Quitacão de Tributos ou Certidão 
Conjunta); 

f) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço I FGTS; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal n° 
12.440 de 07.07.2011. 

7.1.3 - Documentacao relativa a QUALIFICAçAO ECONOMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo 
representante da ernpresa, e dernonstracoes contábeis do ültirno exercicio social, exigIveis 
e apresentados na forma da lei, que cornprovern a boa situacäo financeira da ernpresa, 
vedada a sua substituicao por balancetes ou balanços provisórios; 
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a. 1) Entenda-se por 'na forma da lei" o seguinte: quando S/A, balanco 
patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5 0 , da Lei Federal n° 6.404/76); 
quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e 
encerramento do Iivro Diário do qual foi extraldo (art. 5, § 2 1  do Decreto Lei n° 486/69), 
autenticado pelo órgão competente do Registro do Comercio; 

a. 2) Sociedades constituldas ha menos de 01 (urn) ano poderäo participar do 
Pregao apresentando o balanço de abertura, devidarnente registrado ou autenticado na 
Junta Comercial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa juridica, ou de execuçào patrimonial, expedida no domicilio da pessoa 
juridica, a menos de 120 (cento e vinte) dias da data prevista para abertura do Pregão. 

7.1.4 - Declaraçao, observadas penalidades cabIveis, de superveniencia de 
fatos impeditivos da habilitacão, conforme Anexo IV deste Edital; 

7.1.5 -. Declaraçao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal, 
empregado (s) corn menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 70  da Constituição Federal (na 
forma do Anexo V deste Edital); 

7.1.6 - Declaração da licitante de que não ha sócios, gerentes ou diretores da 
licitante que sejam cönjuge, companheiro ou parente em Iinha reta, colateral ou por 
afinidade, ate a terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgaos do municipio de Redençao do Gurgueia - Piaui. (na 
forma do Anexo VIII deste Edital). 

7.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por 
Orgão püblico, deveräo estar no prazo de validade neles previstos, e todos as demais que 
nao conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 90 (noventa) 
dias contados da data de sua emissão, a exceçäo de atestado (s) de capacidade técnica 
que não será (ao) objeto de afericao quanta a esse aspecta. 

7.3 - Sob pena de inabilitação, todos as documentos apresentados para 
habilitação deverão estar: 

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, corn nCimero do CNPJ e corn o 
endereço respectivo; 

b) Se a licitante for matriz, todos as documentos deverão estar em name da 
matriz; 

c) Se a licitante for a filial, todos as documentos deverão estar em norne da filial, 
exceto aqueles docurnentos que, pela própria natureza, cornprovadamente, forern emitidas 
somente em name da rnatriz. 

7.4 - Os documentos exigidos neste Pregao poderão ser apresentados em 
original, por qualquer pro cesso de cópia, autenficado por cartório competente C 

pelos servidores da Sala da Comissão de Licitaçao no ato da abertura dos envelope 

Rua do Ferreiro, a1n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do Gurgueia - P1 



(N

o'0  
1.'RA

SECRETARIA MUNICIPAL 	__ 
! 	 I4ø1røtflhi1Yi 	AG Q 

c 
  

ce vvossct oni 	e!
id 

ou pub!icacao em Orgao da imprensa oficial, ate as 12:00 horas do ültimo dia ütil que 
anteceder a data marcada para abertura dos envelopes Pro pasta e Documentaçao. 

7.4.1 - Serão aceitas sornente cópias legiveis; 

7.4.2 - Näo serào aceitos docurnentos cujas datas estejam rasuradas; 

7.4.3 - A pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer 
docurnento, sempre que tiver düvida e julgar necessãrio. 

7.5 - Corn relacäo a docurnentação de regularidade fiscal, sendo a licitante MPE, 
a mesma deverá apresentar todos os docurnentos exigidos neste Edital, mesmo que 
apresente algurna restrição (art. 43 da Lei Complernentar Federal no 123/2006). 

7.5.1 - Sendo a proponente vencedora MPE, e havendo algurna restricao na 
comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, 
corn termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis por igual 
perIodo, a critério da Administracâo PüblFca, através da pregoeira, para a regularizaçao da 
documentaçao, pagamento ou parcelarnento do débito, e ernissão de eventuais certidOes 
negativas ou positivas corn efeito de certidão negativa (§ 1 1  do art. 43 da Lei Complernentar 
Federal n° 123/2006). 

7.5.2 - A não-regularizaçao da documentaçao, no prazo concedido, irnplicará 
decadéncia do direito a contrataçào, sem prejuIzo das sancôes previstas no art. 81 da Lei 
Federal n° 8.666/93, sendo facultado a Administraçäo convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificaçao, para a assinaura do contrato, ou revogar a licitaçao (§ 2 0  do art. 
43 da Lei Complernentar Federal n° 123/2006). 

7.6 - ApOs exarninados e julgados os docurnentos apresentados para efeito de 
habilitaçao das licitantes, mediante confronto corn as condiçoes deste Edital, serão 
desqualificados e não aceitos aqueles que nao atenderem as exigências aqui estabelecidas. 

7.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a pregoeira poderá fixar-Ihes 
o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentação de novos documentos escoirnados das 
causas referidas no ato inabilitatôrio. 

7.7.1 - Serão exigidos para reapresentaçao apenas os docurnentos 
desqualificados e nao aceitos; 

7.7.2 - As licitantes poderao abdicar do prazo estabelecido, de cornurn acordo. 

7.8 - Se o licitante desatender as exigências habilitatOria, 0(a) Pregoeiro(a) 
examinará a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a verificacao 
da habilitaçào do licitante, na ordem de classificaçao, e assirn sucessivarnente ate a 
apuração de urna proposta que atenda as instruçoes, sendo o respectivo licitante declarado 
o vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

8— DO RECURSO E DA IMPuGNAçA0 

8.1 - Qualquer interessado poderá, ate 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada 
para abertura dos envelopes e da sessäo de processamento do Pregão, solicitar 
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esciarecimentos, providências ou impugnar o presente Edal, sob pena de decadência de 
faz6-lo administrativamente. 

8.2 - A petição deverá ser dirigida a pregoeira, devendo o mesmo decidir no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou conforme a complexidade poderá submeté-la a 
Assessoria JurIdica para análise e parecer; 

8.3 - Acolhida a irnpugnaçäo ao ato convocatório, ou näo sendo possivel a 
decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a realizaçao deste Pregao, sera 
designada nova data para realizacao do certame, corn a devida publicidade, inclusive das 
alteracOes, se houverem. 

8.4 - Manifestaçao da intencao de interpol recurso, pleiteada pela licitante 
deverá ser feita a pregoeira irnediatamente após a declaracao do (s) vencedor (es), nos 
casos de: 

a) Julgamento das propostas; 

b) Habilitação ou inabibitacao da licitante; 

c) Outros atos e procedimentos. 

8.5 - A licitante na sua manifestaçao explicitará, necessariamente, a motivacão 
consistente que será biminarmente avaliada pela pregoeira, o qual decidirá pela sua 
aceitaçao ou não. 

8.6 - A falta de rnanifestação imediata e motivada da intençao de interpor 
recurso pela bicitante, implicará na decadência desse direito, podendo a pregoeira adjudicar 
o objeto a licitante vencedora. 

8.7 - Admitido o recurso, a ticitante terá o prazo de 03 (três) dias Uteis para a 
apresentação das razöes recursais escritas, dirigidas a pregoeira, e estará disponIvel as 
demais licitantes classificadas, para impugná-lo ou não, apresentando suas contrarrazöes 
em ate 03 (três) dias Uteis, contados do término do prazo da recorrente, sendo-Ihes 
assegurada vista imediata em cartório dos autos do Pregao. 

8.8 - As licitantes que desejarem impugnar 0(s) recurso(s), ficarão intimadas a 
faze-lo desde a reuniäo de realizaçao do Pregao. 

8.9 - Uma vez tempestivo, a pregoeira receberá o recurso, decbarando o seu 
efeito suspensivo, e encaminhará a Assessoria Juridica para análise e parecer, sendo a 
decisão proferida pela autoridade competente responsável pela homobogaçao da licitaçäo. 

8.10 - 0 provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente 
implica tao somente a invalidaçäo daquebes atos que nao sejam passiveis de 
aproveitamento. 

8.11 - ApOs decididos Os IeCUISOS e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente poderá adjudicar o objeto do Pregão a bicitante 
vencedora, e em consequência homobogar o procedimento licitatário. 
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8.12 - Näo serão conhecidag as impugnaçoes e Os recursos apresentados ford 
do prazo legal e/ou subscritos pOr representante nao habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente. 

9— DA c0NTRATAçA0 

9.1 - Será firmado contrato ou instrurnento equivalente corn a licitante vencedora 
corn base nos dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto 
n °  3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, Lei Complernentar n° 123/06, alterada pela Lei 
Complernentar n° 147/2014, de 07 de agosto de 2014. 

9.2 - 0 prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, será de 
ate 05 (cinco) dias, apOs regular convocação do Municipio de Redenção do Gurgueia - P1, 
podendo ser prorrogado uma ünica vez por igual periodo, quando solicitado pela parte, 
durante o seu transcurso, desde que ocorra rnotivo justificado devidamente aceito pelo 
CONTRATANTE. 

9.3 - Na hipótese de a(s) licitante(s) convocada(s) nao assinar(ern) 0(s) 
contrato(s) no prazo mencionado no subitern anterior, a Prefeitura de Redençäo do 
Gurgueia - Pt, convocará a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordern de classificaçao, para 
faz6-lo ern igual prazo e nas mesmas condicOes da proposta vencedora, inclusive quanto 
aos precos, ou revogar a licitaçao. 

9.4 - 0 contrato poderá ser alterado de acordo corn o artigo 65, da Lei n° 
8.666/93, mediante Termo Aditivo, ate o limite estabelecido no § 1 1  do artigo 65, também da 
Lei no 8.666/93. 

10— DO PAGAMENTO 

10.1 - A Prefeitura, apOs a verificação da prestação dos serviços, efetuará o 
pagarnento a contratada, ate o dia 10 (dez) do rnês subsequente, crédito em conta da 
Contratada, cuja conta será indicada pela mesma, devendo a respectiva fatura 
discriminativa ser entregue a Prefeitura, prorrogando-se a data de pagarnento, sern Onus ou 
acréscirnos, na mesrna proporçao de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura; 

10.1.1 —Afatura deverá contertodos os serviços adquiridos; 

10.1.2 - Nenhurn pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades e 
obrigaçoes, nem irnplicará em aceitaçao definitiva dos servicos; 

10.2 - A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a rnultas ou indenizacOes devidas pela Contratada, nos termos deste 
Pregao. 

10.3 - Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, 
a seu critério, poderá devolve-la, para as devidas correcoes, ou aceitá-la, corn a justificativa 
da parte que considerar indevida. 

10.4 - Na hipOtese de devolução, a Nota Fiscal será considerada corno nn 
apresentada, para fins de atendimento das condicOes contratuais. 
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10.5 - A Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e 
formalmente, nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, 
sejam ou não instituiçöes financeiras. 

11 - DO RECEBIMENTO 
11.1 - Os serviços sO serão recebido depois de certificado pela Prefeitura 

Municipal, através de vistoria e termo de recebimento, observadas as especificaçOes 
contidas no Termo de ReferOncia (anexo I), e ainda, a consistëncia e a exatidão da Nota 
Fiscal discriminativa, apresentada em duas vias. Os técnicos da Prefeitura poderäo solicitar 
inforrnaçOes e documentos na oportunidade da vistoria, ficando a licitante obrigado a 
atender. 

11.2 - Sem prejuIzo de haver reduçäo ou ampliação da quantidade contratada, 
dentro dos limites legais, a critério do Contratante, estirna-se em 12 (doze) meses, contados 
da data da assinatura do contrato; 

11.5 - As demais formas de recebirnento, conforme minuta contratual em anexo. 

12— DAS PENALIDADES 

12.1 - Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93, fica estipulado a 
percentual de 0,5% (meio par centa) sabre a valor inadimplido, a titulo de multa de mora, par 
dia de atraso injustificado na prestaçao do objeta deste Pregao, ate o limite de 10% (dez por 
centa) do valor total do contrato. 

12.2 - Em caso de inexecucaa total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprimento de qualquer das condiçoes avençadas, e demais condiçOes resultantes 
deste Pregao, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as 
seguintes penalidades: 

12.2.1 —Adverténcia; 

12.2.2 - Multa de 10% (dez par cento) sabre a valor total do contrato, no caso de 
inexecuçao total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação 
oficial; 

12.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar corn a Administraçao POblica 
Municipal, Estadual e Federal, par prazo não superior a 05 (cinco) anos, conforrne art. 70  da 
Lei Federal n° 10.520/02, garantida a direito prévio da citação e da arnpla defesa, enquanto 
perdurarem as motivas determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitaçäo 
perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

a) Apresentar documentacao falsa, ou ainda ensejar injustificadamente a 
retardamento da realizaçao do certame; 

b) Não mantiver a proposta; 

c) Comportar-se de rnodo inidOneo ou fizer declaraçaa falsa do atendirnento das 
condiçoes de habilitaçaa au cometer fraude fiscal; 

d) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, näo celebrar o 
contrato, falhar ou fraudar sua execuçao. 	 ( 
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12.4 - As perialidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 
autoridade competente aplicando-se a PrincIpio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por 
escrito e no prazo maxima de 05 (cinco) dias üteis contados da data de recebimento da 
notificação, em observância aos princIpios do contraditOrio e da ampla defesa. 

13— DA DoTA(;Ao ORcAMENTARIA 

13.1 - Os recursos financeiros para as despesas decorrerite da contratacão que se 
seguirern a licitação correrão por conta de recursos FPM e/ou Recursos PrOprios, ICMS, 
FMAS, FMS, e outros, 04.122.0005.2040.0000 - Manutencao dos Servicos de Administraçao 
Geral; 04.122.0005.2041.0000 - Manutencao do Gabinete do Prefeito; 
04.123.0009.2081.0000 - Manutençao das Atividades da Gestão Financeira; 
08.244.0016.2150.0000 - Manutencao dos Serviços de AssistOncia Social; 
10.301.0020.2160.0000 - Manutenção dos Servicos Municipais de Saüde; 3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica. 

14— DAS DlsposlcoEs FINAlS 

14.1 - A Prefeitura Municipal de Redençao do Gurgueia - Pt, responsãvel pelo 
presente Pregao reserva-se a direito de: 

a) Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razöes de 
interesse pUblico decorrente de fato superveniente, ou anular a procedimento, quando 
constatada ilegalidade no seu pracessarnenta, de oficia ou por provocaçào de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei 
Federal n° 8.666/93; 

b) Alterar as condiçOes deste Edital, reabrindo a prazo para apresentaçao de 
propostas, na forma da legislação, salvo quando a alteraçao nãa afetar a formulacao das 
ofertas; 

c) Adiar a recebimenta das propostas, divulgando, mediante aviso pUblico, a 
nova data. 

14.2 - A coritagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando dos 
recursos previstos no item 08, será feita nela se excluindo a data de inIcia e incluindo a do 
vencimento e, não sendo computados, para esse firn, as feriados. 

14.3 - 0 objeto licitado poderã sofrer acréscirnos ou supressOes em 
conformidade com o estabelecido nos §§ 1 0  e 20  do art. 65 da Lei Federal no 8.666/93. 

14.4 - A pregoeira resolverá as casos omissos corn base na legislaçao vigente. 

14.4.1 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados 
todos as atos do pracedimento e as ocorréncias relevantes e que, ao final, será assinada 
pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelas licitantes. 

14.5 - As informaçOes inerentes a este Pregaa paderão ser obtidas, pelos 
interessados, junto a CPL, estando disponIvel para atendirnento de Segunda a Sexta-feira, 
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HI M,  

das 07:30 as 13:30 horas, na Rua do Ferreiro, S/n 0 , Bairro Planaltina, em Redençao do 
Gurgueia - P1, telefone (089) 3566-1166. 

14.6 - Fica eleito o foro da Cidade de Redençao do Gurguéia - P1, para dirimir 
qualquer controvérsia resultante desta Iicitação, corn exclusão de qualquer outro, por rnais 
privilegiado que seja. 

14.7 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, 
todos os anexos e documentos que compöern o presente pregão: 

Redençao do Gurgueia - P1, 31 de maio de 2017. 

_•'j\ 	-J±r 
Eliane Borges Cardoso 

Pregoeira 

Visto: 

AneIo4 	Sena Santos 
/ Prefeito Municipal 

V\A Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TO (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 061/2017 
PREGAO PRESENCIAL NO 021/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENdA 

DO OBJETO 

0 presente Termo de Referência tern por objeto a contrataçao de ernpresa para 
Prestacao de servicos de telecornunicaçOes para prover acesso dedicado a Internet para 
transrnissão de sinai, instalaçao e configuraçao de sinaI via radio de INTERNET banda larga 
de rede wireless, de acordo corn a especificacão do local, roteamento em frequencia de 
5.8GHZ, em conformidade corn as condiçoes estabelecidas no presente Termo de 
Referência. 

DA JUSTIFICATIVA 

0 municipio necessita urgentemente dos servicos de internet, serviço de acesso 
dedicado a internet corn no mInimo 15 (quinze) pontos fixos, válidos, por link contratado, 
livres para uso ininterruptos para suprir a necessidade da prefeitura e de suas secretarias e 
demais Orgãos rnunicipais. 

0 link de acesso dedicado a internet deverá possuir dirnensionarnento suficiente para 
garantir a transmissão de dados de acordo corn a velocidade contratada, corn vistas a 
viabilizar a impiementacão de rede virtual privada (VPN) peio Contratante. 

Todos os equipamentos e acessórios necessàrios para ativacao e funcionamento dos 
links instalados devern ser fornecidos pela Contratada. A Contratada deverá viabilizar para a 
Contratante a aferição da velocidade do link instaiado durante a vigência contratuai. 

DAS ESPECIFICAçOES E PREsTAçAO DOS SERVIOS 

Em conformidade corn as quantidades e especificaçOes do ANEXO i. 

0 acesso dedicado a Internet nào pode possuir qualquer tipo de restricao de uso, 
seja de tempo, deverá estar operacional 24h por dia, 07 (sete) dias por sernana), seja de 
lirnite na quantidade de dados trafegados, seja pela restricao de tipo de dados em trânsito, 
porta IOgica ou serviço; 

0 link de acesso a Internet deverá possuir garantia minima de 80% (oitenta por 
cento) da banda contratada, tanto para download, quanto para upload. 

A Contratada será responsávei pela configuraçäo dos equipamentos 
para o correto funcionarnento do link de acesso dedicado a Internet 

FUNDAMENTO LEGAL 
	 V 

	

0 processo deverã ser realizado corn base na Lei Federal n°. 10.520/2002, Decret9/ 	-' 
no 3.555/2000, Decreto n° 5.450/2005, aplicando-se subsidiariarnente, no que couber,  

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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disposicoes da Lei Federal n°. 8.666/93, corn alteracoes posteriores, Lei Cornplementar no 
123/06 e demais normas regularnentares aplicàveis a especie. 

DAS 0BRIGAç6Es DA CONTRATADA 

A empresa deverá prestar atendimento em horário cornercial, em dias üteis (de 
segunda a sexta feira) e deverá indicar nümero de telefone fixo local, fax e e-mail para 
contato, podendo indicar outra forma de contato que julgar necessário, sendo de 
responsabilidade da empresa manter em perfeito funcionarnento o rneio de contato indicado, 
comunicando ao municiplo qualquer interrupção ou falha, providenciando, imediatamente, 
outra forma de contato similar. 

Todos os serviços de manutencao do link de acesso dedicado a Internet são de 
inteira responsabilidade da Contratada e devem ser efetuados desde a inicio ate a final do 
contrato, bern como estar totalmente cobertos pelo pagamento mensal relativo ao 
fornecimento do link de acesso, sem quaisquer custos adicionais para o Contratante. 

Efetuar manutençao corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de 
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalacoes feitas, de forma que voltem a 
funcionar perfeitamente. 

Realizar o serviço de manutençâo no local de instalaçao do equiparnento sempre que 
possIvel. Caso seja necessário remover o equipamento, a contratada deve providenciar a 
sua substituiçao por outro idêntico ou superior, em perfeito funcionamento. 

Responsabilizar-se por todos os técnicos que forem realizar manutençao dos links 
instalados. 

Garantir que os técnicos de suporte tenham conhecimento completo sobre toda a 
arquitetura de rede utilizada, e de todos as equipamentos e softwares de responsabilidade 
da Contratada que integram a modalidade de acesso a Internet. 

A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente as obrigaçoes estabelecidas neste 
Termo de Referência, Atender as requisiçoes da CONTRATANTE, prestando 0 objeto na 
forma estipulada neste instrumento; 

Executar o objeto requisitado conforme indicado pela CONTRATANTE, obedecendo 
aos prazos estipulados. 

Assinar o Contrato Administrativo a partir da comunicacao por parte do Contratante 
que poderã ser feita via telefonema, fac-simile, correspondéncia ou correio eletrOnico. 

Prestar todos os esclarecimentos que Ihes forem solicitados, cujas reclamaçöes se 
obrigam a atender prontamente. 

Credenciar junta ao CONTRATANTE urn representante e nümeros de telefone, fa 
e-mail, para prestar esciarecimentos e atender as solicitacoes, bem corno reclarnaçoes q 
porventura surgirem durante a execução contratuat; 

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a objeto deste contrato, sem prévi 
expressa anuência do CONTRATANTE; 

Rua do Ferreiro, &/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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Refazer as suas expensas Os serviços que se apresentarem de ma qualidade 

defeitos ou discrepância, dentro das condicoes de garantia estipuladas no Termo de 
Referenda e Instrumento Contratual, motivados por falhas de fabricacao ou ocasionados por 
transporte interno ou outro motivo que enseje responsabilidade; 

Responder, integralmente, por quaisquer danos ou prejuIzos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razâo de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de 
seus prepostos ou por seus empregados durante a execucão dos serviços relacionados ao 
Contrato, independenternente de outras cominaçöes contratuals ou legais a que estiver 
sujeita; 

Arcar corn o pagamento de todas as despesas decorrentes da prestaçao dos 
serviços, incluindo as despesas definidas em leis sociais, trabalhistas, comerciais, tributárias 
e previdenciárias, impostos e todos Os custos, insumos e demais obrigacoes legais, 
inclusive todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, o objeto ora contratado, 
não cabendo, pois, quaisquer reivindicacoes da CONTRATADA, a titulo de revisão de preco 
ou reembolso. 

A CONTRATADA manterá, durante toda a execucão do contrato, em compatibilidade 
corn as obrigaçOes por eta assurnidas, todas as condiçOes de habilitaçao e qualificação, 
conforrne estabelece o art. 55, XIII da Lei n° 8666/93. 

Comunicar ao Contratante, corn antecedëncia, os rnotivos que eventualrnente 
irnpossibilitem a prestação dos servicos no prazo estipulado, nos casos em que houver 
impedirnento justificado para funcionamento normal de suas atividades, sob a pena de sofrer 
as sancoes da Lei 8.666/93; 

Aceitar, nas mesmas condiçoes contratuais, os acréscirnos ou supressOes que se 
fizerem necessários de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 

DAS 0BRIGAçOEs DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçAO DO GURGUEIA - P1 

Orientar a Contratada quanto a forma correta de apresentacäo das Notas Fiscais. 

Indicar o local onde serão instalados os pontos de internet. 

Fornecer, a qualquer tempo e corn a maxima presteza, mediante solicitação escrita 
da CONTRATADA, inforrnacoes adicionais, dirimir düvidas e orientá-la em todos os casos 
omissos; 

Manter os contatos corn a CONTRATADA por escrito, ressalvados os entendirnentos 
verbais deterrninados pela urgência que, posteriormente, devern ser confirmados por escrito 
no prazo de ate 72 (setenta e duas) horas; 

Efetuar o pagamento nas condiçoes estabelecidas no Contrato Adrninistrativo; 

Nenhurn pagarnento será efetuado a CONTRATADA 
liquidaçao qualquer obrigação financeira que [he tenha 
penalidade ou inadimpléncia contratual; 

Rejeitar a prestacao dos serviços que nao atendarn 
exigOncias e especificacOes do Terrno de Referência;  

enquanto estiver pendente d 
sido imposta em virtude d 

aos requisitos constantes das 

c) 
Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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Supervisionar, Acompanhar e Fiscalizar a execuçao dos serviços contratados; 

Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeiçöes, falhas ou irregularidades na 
execução dos serviços contratados, inclusive quanto a desconformidade do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada. 

Prestar as informaçoes e os esclarecimentos necessários ao born andamento das 
atividades, que yen ham a ser solicitado pela empresa contratada; 

Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensao dos 
serviços ou sustação de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas, pela 
Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigéncias deste Termo de Referéncia. 

Prestar a Contratada, quando necessário, quaisquer esciarecimentos relativos ao 
cumprimento das obrigaçoes assurnidas na contratação. 

DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 

0 fornecedor deverá apresentar após o adimplemento da obrigaçao a Nota Fiscal, 
que deverá ser acompanhada da respectiva fatura discriminativa ou recibo. 

Na hipôtese do documento de cobrança apresentar erro em quaisquer de seus itens, 
a Prefeitura Municipal se reserva o direito de efetuar o pagamento, ate 30 (trinta) dias após 
a apresentaçao do novo documento de cobranca corn os itens corrigidos e atestados pela 
Administracao Municipal. 

A Contratada deverá indicar a Agência Bancãria e a Conta Corrente na qual deverá 
ser depositado o respectivo pagamento, sendo que a Prefeitura Municipal não se 
responsabilizará porjuros ou encargos resultantes da operação de cobranca. 

Na existência de erros, ornissOes ou irregularidades, o Contratante devolverá a 
documentaçäo a Contratada, para as correçöes devidas, passando o novo prazo para 
pagamento a ser contado a partir da data de sua reapresentação. 

Nenhum pagarnento será efetuado a empresa enquanto houver pendéncia de 
liquidacão de eventuais obrigaçoes financeiras, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

Não haverá, em hipOtese alguma, pagamento antecipado. 

DA RESCISAO 

A rescisão do contrato dar-se-á em qualquer dos casos que tratam os artigos 77 a 
e em seus incisos e parágrafos da Lei Federal N.° 8.666/93 e suas alteraçOes. 

As penalidades administrativas aplicáveis a Contratada por inadimplëncia est 
previstas nos arts. 81, 86, 87, 88 e em seus incisos e paragrafos da Lei Federal n° 8.666/s 
e suas alteraçOes. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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DO VALOR MAXIMO ESTIMADO DO CONTRATO 

0 presente orçamento está estimado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 

RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros necessArios para aquisição do objeto deste Termo de 
Referéncia serão oriundos do FPM e/ou Recursos Prôprios, ICMS, FMAS, EMS, e outros, 
04.122.0005.2040.0000 - Manutenção dos Servicos de Administracäo Gera]; 3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurIdica. 

Redençao 	 03 de maio de 2017. 

ZJosé Roberto Maia Neto 
icretariaMunicipaI de Administraçao 

Aprovo o presenefmoerência. 

Angelo Jos'é ena Santos 
Prefeito Municipal 

Rua do Ferreiro s/n Bairro Planaltina CEP 64.915-000 Tel (0xx89) 3566-1166 
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ANEXO I 

OBJETO: contrataçao de empresa para prestaçao de serviços de telecomunicaçoes 
para prover acesso dedicado a Internet para transmissào de sinai, instaIação e configuraçao 

de sinai via radio de INTERNET banda larga de rede wireless, de acordo corn a 
especificaçäo do local, roteamento em frequencia de 5.8GHZ, conforme descriçöes abaixo: 

ITEM DESCRIçAO 
QUA NT. 

MBPS 

VALOR 

MEDIO 

VALOR 

TOTAL Pt 

MES 

VALOR 
TOTAL 

ANUAL 

Prestação 	de 	serviços 	de 
teiecomunicacoes para prover acesso 
dedicado a Internet para transmissão 
de sinai, instaiaçao e configuraçâo de 
sinai via radio de INTERNET banda 

01 iarga de rede wireless, de acordo corn 10 350,00 3.500,00 42.000,00 
a especficação do local, roteamento 
em frequência de 5.8GHZ. Acesso a 
Internet compartiihado corn garantia de 

no mInimo 80% da banda, atendendo 
15 pontos de acesso 

Total 42.000,00 

Redençao do Gurgueia (P1), 03 de rnaio de 2017. 

24s6 R&erto Maia Neto 
Secretariàivlunicipai de Administração 

Rua do Feff 	 3561166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 061/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 021/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENdA 

I'D1!J*EsJ 

0 presente Termo de Referenda tern por objeto a contratacão de empresa para 
prestação de servicos de divulgaçao em portal de Internet de matérias relacionadas a 
Administraçao PUblica Municipal, em conformidade corn as condiçOes estabelecidas no 
presente Termo de Referenda. 

DA JUSTIFICATIVA 

A contrataçao dos servicos, objetiva garantir ao municipio a publicação e 0 
acompanhamento diário e semanal de rnatérias relacionadas a administraçao municipal em 
portals, jornais e revistas de circulação em nIvel estadual e local, permitindo assim o 
monitoramento da divulgacao de informaçoes relacionadas a area de atuação da gestão 
municipal, dando assim maior transparencia na divulgaçao das açöes desenvolvidas pela 
administração municipal. 

0 acesso as inforrnacoes veiculadas pelos meios de cornunicação visa subsidiar os 
dirigentes e a assessoria de comunicacao de empresa para o adequado processo de 
tomada de decisôes que estejam relacionadas ao posicionamento frente aos Orgãos 
formadores de opiniâo püblica. 

Outro ponto importante e dar uma ampla divulgação as açöes, atividades e 
programas desenvolvidos pela administraçao municipal, dando oportunidade a populaçao ter 
conhecimento de todas a informaçoes relevante do municIpio. 

DAS EsPEcIFIcAçOEs E PREsTAçA0 DOS SERVIOS 

Em conformidade corn as quantidades e especificaçOes do ANEXO I. 

A contratada desempenhará os serviços de comunicaçäo Social (Assessoria de 
Imprensa) executando os servicos de divulgaçao institucional, priorizando o relacion2''' 
corn o püblico externo e interno, a fim de atender necessidades da Prefeitura ML 
desenvolvendo os servicos de: 

a) Producao de press kits, releases e notas; 
b) EstImulo dos rneios jornalisticos para publicação de informaçOes de in 

püblico sobre Os projetos, suas programaçöes, servicos e açöes; 
c) Redaçao de textos jornalIsticos; 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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d) Cobertura jornalistica e fotogrãfica dos eventos; 
e) Treinamento e acompanhamento de porta-vozes; 
0 Monitoramento e envio diário de clipping ao CONTRATANTE; 
g) Elaboração de relatOrio mensal de atividades e inserçào na mIdia; 

FUNDAMENTO LEGAL 

0 processo deverá ser realizado corn base na Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto 
n° 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as 
disposiçOes da Lei Federal n°. 8.666193, corn alteraçaes posteriores, Lei Complementar no 
123/06 e demais norrnas regulamentares aplicãveis a especie. 

DAS OBRIGAçOEs DA CONTRATADA 

A empresa deverá prestar atendimento em horário comercial, em dias üteis (de 
segunda a sexta feira) e deverá indicar nümero de telefone fixo local, fax e e-mail para 
contato, podendo indicar outra forma de contato que julgar necessário, sendo de 
responsabilidade da empresa manter em perfeito funcionamento o meio de contato indicado, 
comunicando ao rnunicipio qualquer interrupcao ou faiha, providenciando, imediatamente, 
outra forma de contato similar. 

A empresa deverá indicar o endereço eletrônico ou o nümero do aparelho de fax para 
o qual serão encaminhados os textos para publicaçao. Na impossibilidade de utilizacao dos 
meios de envio indicados neste item, em razão de eventual problema, caberá a empresa 
providenciar outra forma de envio, de modo a não comprometer a execução dos serviços 
objeto desta contrataçao, devendo confirmar o recebimento do texto para publicaçao, bem 
como a possibilidade de publicacao na data fixada pelo municipio. 

A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente as obrigaçOes estabelecidas neste 
Termo de Referência, Atender as requisiçoes do CONTRATANTE, prestando o objeto na 
forma estipulada neste instrumento; 

Executar o objeto requisitado conforme indicado pela CONTRATANTE, obedecendo 
aos prazos estipulados. 

Assinar o Contrato Administrativo a partir da comunicaçâo por parte do Contratante 
que poderá ser feita via telefonema, fac-simile, correspondéncia ou correio eletrOnico. 

Prestar todos os esclarecimentos que Ihes forem solicitados, cujas reclamacoes se 
obrigam a atender prontamente. 

	 1/7 

Credenciar junto ao CONTRATANTE urn representante e nümeros de telefone, fax 
e-mail, para prestar esclarecimentos e atender as solicitacoes, bern como reclamacoes qu 
porventura surgirem durante a execucao contratual; 

2 
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Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia e 
expressa anuência do CONTRATANTE; 

Refazer as suas expensas os serviços que se apresentarem de ma qualidade, 
defeitos ou discrepância, dentro das condicoes de garantia estipuladas no Termo de 
ReferOncia e Instrumento Contratual, motivados por falhas de fabricaçao ou ocasionados por 
transporte interno ou outro motivo que enseje responsabilidade; 

Responder, integralmente, por quaisquer danos ou prejuizos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de 
seus prepostos ou por seus empregados durante a execução dos serviços relacionados ao 
Contrato, independentemente de outras cominacöes contratuais ou legais a que estiver 
sujeita; 

Arcar corn o pagamento de todas as despesas decorrentes da prestaçao dos 
serviços, incluindo as despesas definidas em leis sociais, trabalhistas, comerciais, tributárias 
e previdenciarias, impostos e todos os custos, insurnos e dernais obrigaçoes legais, 
inclusive todas as despesas que onerem, direta ou indiretarnente, o objeto ora contratado, 
nào cabendo, pois, quaisquer reivindicacOes da CONTRATADA, a tItulo de revisão de preço 
ou reembolso. 

A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
corn as obrigacOes por ela assurnidas, todas as condicOes de habilitação e qualificação, 
conforme estabelece o art. 55, XIII da Lei n° 8666/93. 

Comunicar ao Contratante, corn antecedéncia, os motivos que eventualmente 
impossibilitem a prestação dos serviços no prazo estipulado, nos casos em que houver 
impedirnento justificado para funcionamento normal de suas atividades, sob a pena de sofrer 
as sançOes da Lei 8.666/93; 

Aceitar, nas rnesmas condiçoes contratuais, Os acréscimos ou supressOes que se 
fizerem necessários de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 

DAS 0BRIGAcOEs DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcAO DO GURGUEIA - P1 

Orientar a Contratada quanto a forma correta de apresentacao das Notas Fiscais. 

Fornecer, a qualquer tempo e corn a maxima presteza, mediante solicitaçao escrita 
da CONTRATADA, inforrnaçOes adicionais, dirimir düvidas e orientá-la em todos os casos 
ornissos; 

Efetuar o pagarnento nas condiçoes estabelecidas no Contrato Administrativo; 

Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente d 
Iiquidação qualquer obrigaçäo financeira que lhe tenha sido imposta em virtude d 
penalidade ou inadimplência contratual; 

Rejeitar a prestaçao dos serviços que nâo atendarn aos requisitos constantes da 
exigências e especificaçoes do Termo de Referéncia; 
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xecução dos servicos contratados; 

Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeiçaes, falhas ou irregularidades na 
execucao dos serviços contratados, inclusive quanto a desconformidade do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada. 

Prestar as informacoes e as esclarecimentos necessários ao born andamento das 
atividades, que venham a ser solicitado pela empresa contratada; 

Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensao dos 
servicos ou sustaçao de pagamentos, todas as vezes que forem cornprovadas, pela 
Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigências deste Termo de Referéncia. 

Prestar a Contratada, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos ao 
cumprimento das obrigaçöes assumidas na contrataçäo. 

DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 

0 fornecedor deverã apresentar apOs a adimplemento da obrigação a Nota Fiscal, 
que deverá ser acompanhada da respectiva fatura discriminativa ou recibo. 

Na hipOtese do docurnento de cobrança apresentar erro em quaisquer de seus itens, 
a Prefeitura Municipal se reserva a direito de efetuar a pagarnento, ate 30 (trinta) dias apOs 
a apresentaçào do novo documento de cobranca corn os itens corrigidos e atestados pela 
Administracão Municipal. 

A Contratada deverá indicar a Agencia Bancária e a Conta Corrente na qual deverã 
ser depositado o respectivo pagamento, sendo que a Prefeitura Municipal nãa se 
responsabilizará por juros ou encargos resultantes da operaçao de cobrança. 

Na existência de erros, omissOes ou irregularidades, o Contratante devolverá a 
documentaçao a Contratada, para as carreçöes devidas, passando a novo prazo para 
pagamento a ser contado a partir da data de sua reapresentaçaa. 

Nenhum pagamento será efetuado a empresa enquanto houver pendéncia de 
liquidaçao de eventuais obrigaçoes financeiras, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

7 

Não haverá, em hipOtese alguma, pagamento antecipado. 

DARESCISAO 

A rescisão do contrato dar-se-á em qualquer dos casos que tratam Os artigos 77 a 80. 
e em seus incisos e parágrafos da Lei Federal N.° 8.666/93 e suas alteracOes. 
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As penalidades administrativas aplicáveis a Contratada par inadimplência estão 
previstas nos arts. 81, 86, 87, 88 e em seus incisos e paragrafos da Lei Federal n° 8.666/93 
e suas alteraçöes. 

DO VALOR MAXIMO ESTIMADO DO CONTRATO 

0 presente orcamento estã estimado em R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros necessários para aquisição do objeto deste Termo de Referéncia 
serão oriundos do FPM e/ou Recursos PrOprios, ICMS e outros, atividade 
04.122.0005.2040.0000 - Manutençao dos Serviços de Administraçao Geral; 3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurIdica. 

Redençäo do 11Gu6ial,03 de maio de 2017. 

/Jà Ro'berto Maia Neto 
Secretaria Municipal de Administraçao 

Aprovo a presente termo de referéncia. 

Angelo J/Oé ëna Santos 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

OBJETO: contratacao de empresa para prestacao de serviços de divutgaçao em 
portal de Internet de matérias relacionadas a Administraçao PUblica Municipal, conforme 
descriçôes abaixo: 

ITEM DEscRIcAo QUANT. UNIDAD E 
VALOR UNIT. 

VALOR TOTAL 

Contrataçao 	de 
empresa 	para 
prestaçao de servicos 

01 
de 	divulgacao 	em 

12 MES 1.000,00 12.000,00 
portal 	de 	Internet de 
matérias 	relacionadas 
a 	Administração 
Püblica Municipal.  

Total 12.000,00 

Redençao dp3urgueia (P1), 03 de maio de 2017. 

>bberto Maia Neto 
Secretaria Municipal de Administraçäo 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 061/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 021/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO II— FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA (OPCIONAL) 

A Prefeitura Municipal de Redençäo do Gurgueia 
Sala da Corn issão Permanente de Licitação 
Pregao Presencial n o . 	/2017. 
Redenção do Gurgueia - Piaui 

Prezados Senhores, 

ApOs exarnes dos docurnentos de licitação na modalidade Pregao Presencial 
sob o n° 	/2017, propomos realizar os servicos constantes da nossa Proposta, pelo valor 
total de _(valor total da proposta em cifras e por extenso) 	, conforme Orçamento 
descrirninado em anexo. 

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustãveis durante o 
prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses precos ofertados todos os tributos, 
custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as 
diferenças que porventura venharn a ocorrer, resultantes de omissão ou incorrecao na 
cotação da proposta. 

Prazo de Execução do objeto .  ............. ( ....... ) dias 

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancários: Conta Corrente: 	Ag: 	Banco: 

Declaramos, caso sejarnos vencedores da licitacão, executaremos a prestaçao 
de serviços de acordo corn as especificaçOes e quantitativos fornecidos pela Prefeitura 
Municipal, pelos preços unitãrios e nos prazos constantes nesta PROPOSTA. 

Comprornetemo-nos ern manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos 
termos da Licitacao em epigrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das 
respectivas propostas. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
ORE, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo I Função 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06112017 
PREGAO PRESENCIAL No 021/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO III - DEcLARAçAO DE HABILITAçAO 

(Nome da Empresa) 	 , CNPJ/MF n°_____________ 
situada (endereco completo) 	 , DECLARA, sob as penas da Lei, nos 
termos do Inciso VII, art. 40  da Lei Federal no 10.520/2002, que cumpre plenamente os 
requisitos da habilitacao exigidos no Edital de PREGAO PRESENCIAL NO 021/2017, 
autorizado pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 061/2017. 

For ser expressa manifestação da verdade, firma o presente. 

Local e Data 

Name e assinatura do representante legal. 
OFF, Carteira de ldentidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo / Funçao 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurgueia - P1 



PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 061/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 021/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO IV - DEcLARAcA0 DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

Declaramos, sob as penalidades cabIveis, a inexistência de fatos que impeça a 
nossa empresa de participar de licitaçöes püblicas, e compromete-se informar a qualquer 
tempo, sob as penas da Lei, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos da sua 
habilitação, na forma determinada no § 2 0, do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo I Funçao 

Rua do Feffeiro, s1n, Bairro Planaltina, CEP 64.91000 TeL (0xx89) 3561166 	-4ee 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06112017 
PREGAO PRESENCIAL No 021/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO V - DECLARAcAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7 0  DA 
cONsTITuIçAO FEDERAL 

(NOME DA EMPRESA) 	 , inscrito no CNPJ/MF sob a n° 
por intermédlo de seu representante legal o (a) Sr (a) 

portador (a) da Carteira de Identidade no 	e do 
CPF/MF n° 	 , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Federal n° 8.666, de 21 dejunho de 1.993, acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro 
de 1.999, que nao emprega menor de dezoito anos e trabaiho noturno, perigoso ou 
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiçao de aprendiz 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
OFF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo / Funçao 

(Observacão: em caso afirmativo, ass inalar a ressalva acima) 
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6.9 	Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal a ocorrência de qualquer 
impedimento na entrega dos serviços, oficializando a comunicação posteriormente no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas; 

6.10 	Permitirque a Prefeitura Municipal, inspecione os serviçoslmateriais objeto desta 
licitaçäo, no ato da entrega, ficando assegurado a Prefeitura Municipal o direito de aceitá-los 
ou não; 

6.11 	Substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços/materiais objeto 
do instrumento contratual em que se verifique estã fora do especificado; 

6.12 	Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e/ou 
quaisquer onus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal; 

6.13 	Manter inalterados os precos e condiçOes propostas; 

CLAUSULA SETIMA 
DAS 0BRIGAçOEs DA PREFEITURA 

7.1 	Orientar a Contratada quanto a forma correta de apresentaçao das Notas 
Fiscais. 

7.2 	Fornecer, a qualquer tempo e corn a maxima presteza, mediante solicitacao 
escrita da CONTRATADA, informaçoes adicionais, dirimir dUvidas e orientá-la em todos os 
casos omissos; 

7.3 	Manter os contatos com a CONTRATADA por escrito, ressalvados os 
entendimentos verbais determinados pela urgència que, posteriormerite, devem ser 
confirmados por escrito no prazo de ate 72 (setenta e duas) horas; 

7.4 	Efetuar o pagamento nas condiçoes estabelecidas no Contrato Administrativo; 

7.5 	Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente 
de liquidaçao qualquer obrigaçao tinanceira que ]he teriha sido imposta em virtude de 
penalidade ou inadimpléricia contratual; 

7.6 	Rejeitar a prestacão dos serviços que não atendam aos requisitos constantes 
das exigOncias e especificaçOes do Termo de Referencia; 

7.7 	Supervisionar, Acompanhar e Fiscalizar a execução dos servicos contratados; 

7.8 	Notificar a Coritratada, por escrito, sobre imperfeiçOes, falhas ou irregularidades 
na execução dos serviços contratados, inclusive quanto a desconformidade do objeto, para 
que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

7.9 	Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada. 

7.10 	Prestar as informacaes e os esclarecirnentos necessãrios ao born andamento 
das atividades, que venham a ser solicitado pela empresa contratada; 	 (I 

C
IA 

CPL 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 061/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 021/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VI— MINUTA DO CONTRATO 

0 MUNICIPIO DE REDENcAO DO GURGUEIA - H, pessoa jurIdica de direito 
püblico interno, corn sede na , no ____, Bairro _______, em Redenção do Gurgueia - 
RI, inscrito no CNPJ/MF sob o N° , neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. 	 , brasileiro, casado, portador do RG n°__________________ 
SSPI 	e ORE n° , residente e domiciliado na Rua 

n° Bairro  
doravante denominado Contratante e de outro ]ado a empresa  
pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°________________________ 
corn estabelecimento na , Bairro  na cidade 

doravante denominada Contratada, representada neste ato por 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Cl sob o RG 

n° , expedida pela SSP/ e inscrito no GRE 
n°__________________________ residente e dorniciliado na Rua  
N°_____ Bairro  na Cidade de , e perante as testemunhas 
abaixo firmadas, pactuarn o presente Contrato, cuja celebraçao foi autorizada pelo despacho 
de homologação do processo de PREGAO PRESENCIAL NO 021/2017, realizado nos 
termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposiçOes da Lei federal n°. 8.666/93, 
corn alteraçOes posteriores, Lei Complementar no 123/06 e demais normas regularnentares 
aplicáveis a espécie, atendidas as cláusulas e condiçoes que se enunciam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1.1 	Constitui objeto da presente licitaçao a contratação de empresa para Prestação de 
servicos de teiecomunicaçoes para prover acesso dedicado a Internet para transmissão de 
sinai, instaiaçäo e configuração de sinai via radio de INTERNET banda larga de rede 
wireless, de acordo corn a especificaçäo do local, roteamento em frequência de 5.8GHZ, 
conforme descricOes no anexo I. 

1.2 	Para todos os efeitos legais, para meihor caracterizaçao dos servicos, bern assim 
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçoes ora contraIdas, integram 
este Contrato, como se nele estivessem transcritos, corn todos Os seus Anexos, que o 
encorpam, além dos seguintes documentos: 

a) PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 06112017, Edital Pregao presencial n o  
/2017. 

b) Proposta da Oontratada 

CLAUSULA SEGUNDA 
DO PREO E FORMA DE PAGAMENTO 

V 
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2.1 	A CONTRATANTE pagará pelos servicos, objeto desde contratado, a valor total 
deR$ 	( 	 ). 

2.1.1. 	0 valor acima mencionado inclui todas as despesas incidentes sobre a 
prestaçao de serviços, tais como as definidas em leis sociais, trabalhistas, comerciais, 
tributárias e previdenciárias, impostos e todos os custos, insumos e demais obrigaçaes 
legais, inclusive todas as despesas que anerem, direta ou indiretamente, nãa cabendo, pois, 
quaisquer reivindicaçOes da CONTRATADA, a titulo de revisão de preco ou reembalso. 

2.2 	A PREFETURA, apOs a verificaçao a prestaçaa de serviços, efetuará a 
pagamenta a contratada, ate a dia 10 do mês subsequente, mediante trarisferência em 
conta da CONTRATADA, cuja conta sera indicada pela mesma, devendo a respectiva fatura 
discriminativa ser entregue a PREFEITURA ate a Oltimo dia ütil de cada més, prorrogando-
se a data de pagamento, sem Onus ou acréscimos, na mesma proporcaa de eventual atraso 
ocorrido na entrega da fatura. 

2.3 	A fatura deverá canter todos as serviços adquiridos; 

2.4 	Nenhum pagamenta isentará a contratada das suas responsabilidades e 
obrigaçOes, nem impticara em aceitação definitiva dos serviços; 

2.5 	A Contratante poderá deduzir do montante a pagar as valores correspondentes a 
multas ou indenizaçoes devidas pela Contratada, nos termas deste Pregao. 

2.6 	Caso seja constatado erro au irregularidade na Nota Fiscal, a Contratante, a seu 
criteria, poderá devolve-la, para as devidas correcOes, ou aceitá-la, cam a justificativa da 
parte que cansiderar indevida. 

2.7 	Na hipOtese de devoluçäo, a Nota Fiscal será considerada coma não 
apresentada, para fins de atendimento das candiçoes contratuais. 

2.8 	Contratante nâo pagará, sem que tenha autorizado previa e formalmente, 
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente par terceiras, sejam ou não 
instituiçOes financeiras. 

2.9 	Não haverá, em hipOtese alguma, pagamento antecipado 

CLAUSULA TERCEIRA 
DO PRAZO 

3.1 	0 contrato terã a duraçäa 12 (doze) meses, contados de sua assinatura podendo 
ser prorrogada par igual perioda au inferior mediante aditiva de comum acordo entre as 
pa rtes. 

3.2 	Ocorrendo qualquer divergéncia entre os serviços/materiais especificado na 
licitaçao e a entregue, sera exigida a sua imediata substituicão cam todos as Onus 
decorrentes da retirada e substituicao de inteira responsabilidade da contratada. 

3.3 	A Contratante poderá salicitar a mudança de endereço para a instalacaa dos 
pantos de internet, sem que a alteracaa represente custa adicional a contratante. 

CLAUSULAQUARTA 
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4.1 	No curso da execucao dos serviços caberà a PREFEITURA, diretamente ou pOr 
quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposiçOes do Contrato. 

	

4.5 	Para isso, a PREFEITURA registrará em relatOrio as deficiëncias verificadas na 
execucao dos servicos, encaminhando cópia a contratada, para a imediata correção das 
irregularidades apontadas, sem prejuizo da aplicação das penalidades previstas neste 
instrumento. 

CLUSULA QUINTA 
DOS RECUROS ORçAMENTARIOS 

	

5.1 	Os recursos financeiros para as despesas decorrente da contrataçao que se 
seguirem a licitacao correrão por conta de recursos do FPM e/ou Recursos PrOprios, ICMS, 
FMAS, FMS, e outros, atividade 04.122.0005.2040.0000 - Manutençao dos Serviços de 
Adrninistração Geral; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurIdica. 
3.3.90.39.00. 

CLAUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAcOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

	

6.1 	Observar o prazo rnáxirno de entrega dos serviços estabelecido no instrumento 
contratual; 

	

6.2 	A CONTRATADA sera responsável pelo fornecirnento, instalacao e configuraçao 
de todos as equipamentos necessários (modern, radio, roteador etc.) por cessão ou 
comodato, necessários a perfeita instalacao e funcionarnento dos acessos; 

	

6.3 	A CONTRATADA deverá prover o necessário cabearnento, tanto horizontal 
quanta vertical, bern coma as cabos de rede para conexão aos equipamentos fornecidos 
pela Prefeitura (microcomputadores, switches ou access points); 

	

6.4 	A CONTRATADA deve executar testes nos acessos, de forma a garantir a 
funcionamento antes da entrega. 

	

6.5 	Disponibilizar urn telefone de atendimento, corn ligaçaa gratuita ou local, para 
abertura de charnado técnico em caso de problemas no acessa, ficando sob sua 
responsabilidade a substituiçäo de qualquer material corn problerna que tenha sido fornecido 
previamente por ela; 

	

6.6 	Identificar e resolver o problerna no prazo de 24 horas, apOs a abertura do 
charnado, caso comprovado ser de sua alçada. 0 periodo em que a ponto de acesso 
permanecer indisponivel para usa será descontado do pagarnento mensal. 

	

6.7 	Manter e exigir de seu(s) empregada(s) sigilo sabre dados que parventura 
venha(m) a ter conhecirnenta por força da cantrataçao; 

	

6.8 	Responsabilizar-se par danos pessaais au rnateriais causados diretamente por 
seus funcionários na execução deste contrata, decorrentes de sua culpa ou dolo, apurados 
após regular processo adrninistrativo; 
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7.11 	Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensao 
dos serviços ou sustaçao de pagarnentos, todas as vezes que forem comprovadas, pela 
Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigëncias deste Termo de Referência. 

7.12 	Prestar a Contratada, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos 
ao cumprimento das obrigaçoes assurnidas na contratacao. 

CLAUSULA OITAVA 
DAS sANcOEs ADMINISTRATIVAS 

8.1 	Pelo nao cumprimento das obrigacoes assumidas, assegurada a ampla defesa, 
a licitante/contratada ficará sujeitas as seguintes penalidades, sem prejuIzo das demais 
cominaçöes aplicáveis: 

8.1.1 	Advertência. 

8.1.2 	Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecucào total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaçäo 
oficial. 

8.1.3 	Suspensäo temporária de participacao cm licitação e impedimento de contratar 
corn a Prefeitura, P01 prazo näo superior a 02 (dois) anos. 

8.1.4 	Declaracao de inidoneidade. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim 
entendidas aquelas que nao acarretem prejuizo de monta ao interesse do serviço 
contratado. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A reincidência de advertência p or mesmo motivo, sujeitará a 
CONTRATADA a uma multa equivalente a 5% (cinco pOr cento) do valor contratado. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A cobrança de multa, impostos ou outros encargos em 
decorrência do descumprirnento do contrato, será feita mediante desconto no pagamento da 
fatura, se esta for apresentada apOs a sua aplicacao, ou ainda, cobrada diretamente da 
contratada. 

PARAGRAFO QUARTO - A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada nos 
casos de falta grave, quando comprovada a ma fé ou propósito de auferir vantagern ilIcita. 

8.2 	Pelo descurnprirnento do prazo de instalação dos materiais, objeto deste 
contrato, por culpa imputada a contratada, podera ser aplicada a multa 0,5% (meio por 
cento) a titulo de multa de mora, por dia de atraso, incidente sobre o valor do faturarnento, a 
qual será cobrada em dobro a partir do 31 1  (trigésimo primeiro) dia, sem prejuizo de outras 
cominaçOes cabiveis. 

CLAUSULA NONA 
DAS MoolFlcAçOES 

9.1 	A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, Os 

acréscimos ou supressOes que se fizerem necessária, ate o limite de 25% (vinte e cinco) por 
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cento do valor inicialmente contratado, conforme disposto no art. 65, parágrafo 1 1  e 21  da Lei 
8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA 
DA lNExEcucAo E RESCISAO CONTRATUAL 

10.1 	A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, corn as 
consequências contratuais e as previstas ern lei. 

10.2 	Constituem 	rnotivos 	de 	rescisão 	deste 	contrato, 	independentemente de 
notificaçao ou interpelacäo judicial ou extrajudicial: 

10.2.1 	0 	descumprimento 	total 	ou 	parcial, 	pela 	contratada, 	de 	quaisquer 	das 
obrigaçoes/responsabilidades previstas neste contrato; 

10.2.2 	A transferência total 	ou 	parcial 	do 	contrato, 	sem 	previo 	consentimento da 
prefeitura; 	 - 

10.2.3 	0 cometirnento reiterado de atraso na prestaçao de servicos; 

10.2.4 	A decretacao de faléncia ou insolvência civil da contratada; 

10.2.5 	A dissoluçao da sociedade; 

10.2.6 	A alteracao societària, do objeto social ou modificaçao da finalidade ou da 
estrutura da empresa que, a juizo da Prefeitura, prejudique a execucao do contrato; 

10.2.7 	0 atraso injustificado na prestação dos servicos e sern prévia comunicacäo a 
Prefeitura; 

10.2.8 	A 	lentidão 	no 	seu 	cumprirnento, 	levando 	a 	Prefeitura 	a 	comprovar a 
impossibilidade da conclusão da prestacao dos serviços; 

	

10.2.9 	Razöes de interesse pOblico, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinada a Prefeitura e exaradas no processo administrativo a que se refere este 
contrato; 

	

10.2.10 	A supressão, por parte da Adrninistracao da prestacao dos serviços, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do lirnite permitido no paragrafo primeiro do 
artigo 65, da Lei 8.666/93; 

	

10.2.11 	A suspensão de sua execução, por ordern escrita da PREFEITURA, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em cso de calamidade püblica, grave perturbaçao 
de ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem 0 rnesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizaçOes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desrnobilizaçOes e mobilizaçOes e outras previstas, assegurada 
a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do curnprimento das 
obrigaçoes assumidas ate que seja normalizada a situaçao; 

	

10.2.12 	A ocorrência de caso fortuito ou de força rnaior, regularmente comprovada 
irnpeditiva da execucão do contrato; 
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10.2.13 	Outras causas relacionadas neste contrato, que indiquern conduta desabonadora 
da contratada; 

10.2.14 	0 conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente 
que desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 
participante, implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato jã tiver sido 
assinado ou tiver sido emitido; 

10.2.15 	Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditOrio e a ampla defesa. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DOS SERVIOS E DO RECEBIMENTO 

11.1 	Os acessos a internet devern estar disponIveis e operacionais em regime de 24 
(vinte e quatro) horas 07 (sete) dias por semana. 

11.2 	Os acessos a internet de banda larga devem atender as seguintes 
caracteristicas minimas: 

11.3 	Urn ponto corn velocidade de 10 Mbps dedicados para download e upload, corn 
minirno de 80% de atendimento; 

11.4 	Uso de IP fixo ou dinârnico a cada acesso. No caso de IP fixo, os rnesmos 
deverão ser fornecidos e configurados pela CONTRATADA; 

11.5 	Conexão da internet por tecnologia de radiofrequência, fibra Optica, ADSL, cabo 
ou equivalente; 

11.6 	Acesso direto a internet, nao necessitando de contratacao de provedores ou 
serviços de terceiros, ou no caso desta exigéncia, fornecer possibilidade de contratação de 
provedor gratuito; 

11.7 	Não possuir nenhurn tipo de restricao de uso, operando 24 horas por dia, 07 dias 
por semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nern restriçao de tipo de dados 
trafegados, porta lOgica ou servico; 

11.8 	Possibilidade de mudança de endereço do ponto de acesso; 

11.9 	Possibilidade de rnudança do local do porito de acesso no mesmo endereço. 

11.10 	Caso haja necessidade de vinculaçao a linhas telefOnicas convencionais, caberá 
a CONTRATADA instalá-las sern custo adicional. 

11.11 	Perrnitir o compartilhamento do acesso a diversos computadores, sern a 
necessidade de instalaçao de equiparnentos roteadores adicionais por parte da 
CONTRATANTE. 

11.12 	0 Recebirnento definitivo se dará apOs a verificação do atendimento de todas as 
exigencias, assim como da validade dos mesrnos. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DAS INCIDENCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ECT. 

	

12.1 	Correrão por conta exciusiva da Contratada todos os impostos e taxas que forem 
devidos em decorrência do objeto desta contratação e todas as demais despesas que se 
façam necessárias ao perfeito fornecimento dos serviços. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA PREFEITURA 

	

13.1 	A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 e 78 da Lei no. 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DAS DIsPOslçoEs FINAlS 

	

14.1 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia de iniclo 
e incluir-se-á o dia do vencimento. 

	

14.2 	Serào de exclusiva responsabilidade da adjudicatária todas as despesas 
necessárias a contratacao inclusive o registro do respectivo instrumento no CartOrio de 
Registro de Titulos e Documentos, se for o caso. 

	

14.3 	E vedado a contratada caucionar ou utilizar o contrato objeto da presente 
licitação, para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da 
CONTRANTANTE. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA 
DO FORO 

	

15.1 	Para diminuir as questoes oriundas desta licitação e do futuro contrato será 
competente a Seçäo judiciária da Comarca de Redençao do Gurgueia no Estado do Piaui 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes 
legais, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um sO e 
jurIdico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas. 

Redençao do Gurgueia - Fl, 	de 	de 2017. 

Prefeito Municipal 

Testem u nhas: 

ia 
CPF: 

2 
CPF 

LICITANTE VENCEDORA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06112017 
PREGAO PRESENCIAL No 02112017 
TWO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO VI— MINUTA DO CONTRATO 

0 MUNICiPIO DE REDENçA0 DO GURGUEIA - P1, pessoa juridica de direito 
püblico interno, corn sede na , no ____, Bairro _______, em Redencao do Gurgueia - 
P1, inscrito no CNPJ/MF sob o N° , neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. 	 , brasileiro, casado, portador do RG no_________________ 
SSP/ 	e GRE n° , residente e domiciliado na Rua 

I n°, Bairro  
doravante denorninado Contratante e de outro lado a empresa  
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no_________________________ 
corn estabelecimento na , Bairro , na cidade 

doravante denominada Contratada, representada neste ato por 
___________________ (nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Cl sob o RG 

n° , expedida pela SSP/, e inscrito no CPF 
n° , residente e domiciliado na Rua  
N°, Bairro  na Cidade de , e perante as testemunhas 
abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho 
de homologaçao do processo de PREGAO PRESENCIAL NO 021/2017, realizado nos 
termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, 
aplicando-se subsidiariarnente, no que couber, as disposiçOes da Lei federal n°. 8.666/93, 
corn alteracoes posteriores, Lei Cornplementar no 123/06 e demais normas regulamentares 
aplicáveis a espécie, atendidas as cláusulas e condiçoes que se enunciam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1.1 	Constitui objeto da presente licitaçao a contratacão de empresa para prestação de 
serviços de divulgação em portal de Internet de rnatérias relacionadas a Administração 
Püblica Municipal, conforme descricôes no anexo I. 

1.2 	Para todos os efeitos legais, para rnelhor caracterizaçao dos serviços, bern assim 
para definir procedirnentos e norrnas decorrentes das obrigaçöes ora contraldas, integram 
este Contrato, como se nele estivessem transcritos, corn todos os seus Anexos, que o 
encorpam, além dos seguintes docurnentos: 

a) PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 061/2017, Edital Pregão presencial n°. 
/2017. 

b) Proposta da Contratada 

CLAUSULA SEGUNDA 
DO RREçO E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 	A CONTRATANTE pagará pelos serviços, objeto desde contratado, o valor total ( 
de R$- 	 ). 
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2.11. 	0 valor acima mencionado inclui todas as despesas incidentes sabre a 
prestaçao de serviços, tais como as definidas em leis soclais, trabathistas, cornerciais, 
tributârias e previdenciarias, impostos e todos os custos, insumos e demais obrigacoes 
legais, inclusive todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, nao cabendo, pois, 
quaisquer reivindicaçöes da CONTRATADA, a titulo de revisão de preço ou reembolso. 

2.2 	A PREFETURA, apOs a verificaçao a prestaçao de serviços, efetuará a 
pagamento a contratada, ate o dia 10 do mës subsequente, mediante transferência em 
conta da CONTRATADA, cuja conta será indicada pela mesma, devendo a respectiva fatura 
discriminativa ser entregue a PREFEITURA ate o Ultimo dia ütil de cada més, prorrogando-
se a data de pagamento, sem onus ou acréscimos, na mesma proporção de eventual atraso 
ocorrido na entrega da fatura. 

2.3 	A fatura deverá canter todos as serviços adquiridos; 

2.4 	Nenhum pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades e 
obrigaçOes, nem implicara em aceitação definitiva dos servicos; 

2.5 	Contratante poderá deduzir do montante a pagar as valores correspondentes a 
multas ou indenizacoes devidas pela Contratada, nos termos deste Pregao. 

2.6 	Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Contratante, a seu 
criteria, poderá devolve-la, para as devidas correçoes, ou aceitá-la, corn a justificativa da 
parte que considerar indevida. 

2.7 	Na hipótese de devoluçao, a Nota Fiscal será considerada coma não 
apresentada, para fins de atendimento das condicöes contratuais. 

2.8 	Contratante nao pagará, sem que tenha autorizado previa e formalmente, 
nenhum compromisso que the venha a ser cobrado diretamente par terceiros, sejam ou näo 
instituiçOes financeiras. 

2.9 	Näo haverá, em hipótese alguma, pagamenta antecipado. 

CLAUSULA TERCEIRA 
DO PRAZO 

3.1 	0 contrato terá a duraçao de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura 
podendo ser prorrogado por igual periodo ou inferior mediante aditivo de comum acordo 
entre as partes. 

CLAUSULA QUARTA 
DA FIscALIzAcA0 

4.1 	No curso da execucão dos serviços caberã a PREFEITURA, diretamente ou pôr 
quern vier a indicar, a direito de fiscalizar a fiel observância das disposiçOes do Contrato. 

4.5 	Para isso, a PREFEITURA registrará em relatOrio as deficiências verificadas na 
execução dos servicos, encaminhando cOpia a contratada, para a imediata correção das 
irregularidades apontadas, sem prejuizo da aplicacão das penalidades previstas neste 
instrumento. 
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CLAUSULA QUINTA 
DOS RECUROS ORcAMENTARIOs 

5.1 	Os recursos financeiros pam as despesas decorrerite da contrataçao que se 
seguirem a licitacao correrão P01 conta de recursos do FPM e/ou Recursos PrOprios, ICMS e 
outros, 04.122.0005.2040.0000 - Manutençao dos Servicos de Administracão Geral; 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurIdica. 

CLAUSULA SEXTA 
DAS 0BRIGAçOEs E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1 	A empresa deverá prestar atendimento em horário comercial, em dias üteis (de 
segunda a sexta feira) e deverá indicar nümero de telefone fixo local, fax e e-mail para 
contato, podendo indicar outra forma de contato que julgar necessário, sendo de 
responsabilidade da empresa manter em perfeito funcionamento o meio de contato indicado, 
comunicando ao municipio qualquer interrupcao ou faiha, providenciando, imediatamente, 
outra forma de contato similar. 

6.2 	A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na CLUSULA 
PRIMEIRA do presente instrumento, com zelo, dedicação, diligencia e honestidade, 
observada a legislaçao vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem 
prejuizo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se aos dispositivos legais 
inerentes a esta contrataçao. 

6.3 	Dar plena e fie[ execução ao presente Contrato, respeitadas as cláusulas nele 
estabelecidas e seus anexos, bern como as estipuladas em sua Proposta que nao o 
contrariem, observadas, ainda, as obrigacOes prescritas em Lei, decretos e normas, 
aplicáveis a espécie, ou pertinentes ao objeto deste Contrato. 

6.4 	Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos 
ou prejuIzos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na prestacao do(s) servico(s), não reduzindo ou excluindo esta responsabilidade a 
fiscalizaçao feita pela CONTRATANTE. 

6.5 	A CONTRATADA se obriga a curnprir fielmente as obrigaçOes estabelecidas 
neste Termo de Referência, Atender as requisiçöes do CONTRATANTE, prestando o objeto 
na forma estipulada neste instrumento; 

6.6 	Executar o objeto requisitado conforme indicado pela CONTRATANTE, 
obedecendo aos prazos estipulados. 

6.7 	Assinar o Contrato Administrativo a partir da comunicação por parte do 
Contratante que poderá ser feita via telefonema, fac-simile, correspondência ou correio 
eletrônico. 

6.8 	Prestar todos os esclarecimentos que Ihes forem solicitados, cujas reclamaçoes 
se obrigam a atender prontamente. 

6.9 	Credenciar junto ao CONTRATANTE urn representante e nümeros de telefone, 
fax e e-mail, para prestar esciarecimentos e atender as solicitaçoes, bern como reclamaçOes 
que porventura surgirem durante a execução contratual; 
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6.12 	Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sern prévia 
e expressa anuência do CONTRATANTE; 

	

6.13 	Refazer as suas expensas os serviços que se apresentarem de ma qualidade, 
defeitos ou discrepância, dentro das condicoes de garantia estipuladas no Termo de 
Referenda e Instrumento Contratual, motivados por falhas de fabricacäo ou ocasionados por 
transporte interno ou outro motivo que enseje responsabilidade; 

	

6.14 	Responder, integralmente, por quaisquer danos ou prejuizos que vier a causar 
ao CONTRATANTE ou a terceiros em razäo de açäo ou omissão dolosa ou culposa, sua ou 
de seus prepostos ou por seus empregados durante a execucao dos serviços relacionados 
ao Contrato, independentemente de outras cominacôes contratuais ou legais a que estiver 
sujeita; 

	

6.15 	Arcar corn o pagarnento de todas as despesas decorrentes da prestacao dos 
servicos, incluindo as despesas definidas em leis sociais, trabalhistas, comerciais, tributárias 
e previdenciárias, impostos e todos os custos, insumos e demais obrigacöes legais, 
inclusive todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, o objeto ora contratado, 
não cabendo, pois, quaisquer reivindicaçoes da CONTRATADA, a tItulo de revisão de preço 
ou reembolso. 

	

6.16 	A CONTRATADA manterá, durante toda a execuçäo do contrato, em 
compatibilidade corn as obrigaçoes por ela assumidas, todas as condiçöes de habilitação e 
qualificacao, conforme estabelece o art. 55, XIII da Lei n° 8666/93. 

	

6.17 	Comunicar ao Contratante, corn antecedência, os motivos que eventualmente 
impossibilitem a prestaçao dos serviços no prazo estipulado, nos casos em que houver 
impedimento justificado para funcionamento normal de suas atividades, sob a pena de sofrer 
as sançöes da Lei 8.666/93; 

	

6.18 	Aceitar, nas mesrnas condiçoes contratuais, os acréscimos ou supressOes que 
se fizerem necessários de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 

	

6.19 	Diligenciar para que os seus empregados tratem corn urbanidade e cortesia o 
pessoal da PREFEITURA. 

CLAUSULA SETIMA 
DAS 0BRIGAçOEs DA PREFEITURA 

	

7.1 	Orientar a Contratada quanto a forma correta de apresentação das Notas 
Fiscais. 

	

7.2 	Fornecer, a qualquer tempo e corn a máxirna presteza, rnediante solicitaçäo 
escrita da CONTRATADA, informaçöes adicionais, dirimir dUvidas e orientâ-la em todos os 
casos omissos; 

	

7.3 	Efetuar o pagamento nas condicoes estabelecidas no Contrato Administrativo; 

	

7.4 	Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente 
de liquidaçäo qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplëncia contratual; 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurgueia - P1 



0 
PREFEfTIJRA DE 
	

10 

SECRE TA RIA 
	

( 
	

CPL 

7.5 	Rejeitar a prestaçao dos serviços que nao atendam aos requisitos constantes 
das exigéncias e especificaçoes do Termo de Referência; 

7.6 	Supervisionar, Acompanhar e Fiscalizar a execuçao dos servicos contratados; 

7.7 	Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeiçöes, falhas ou irregularidades 
na execução dos serviços contratados, inclusive quanto a desconformidade do objeto, para 
que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

7.8 	Exigir o cumprimento de todos os comprornissos assumidos pela Contratada. 

7.9 	Prestar as informaçoes e os esciarecimentos necessários ao born andarnento 
das atividades, que venharn a ser solicitado pela empresa contratada; 

7.10 	Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensao 
dos serviços ou sustaçao de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas, pela 
Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigéncias deste Termo de Referéncia. 

7.11 	Prestar a Contratada, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos 
ao cumprimento das obrigaçOes assumidas na contrataçao. 

CLAUSULA OITAVA 
DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS 

8.1 	Pelo não cumprirnento das obrigacoes assurnidas, assegurada a ampla defesa, 
a licitante/contratada ficará sujeitas as seguintes penalidades, sem prejuizo das demais 
cominacoes aplicáveis: 

8.1.1 	Advertëncia. 

8.1.2 	Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação 
oficial. 

8.1.3 	Suspensão ternporâria de participação em licitação e impedimento de contratar 
corn a Prefeitura, por prazo näo superior a 02 (dois) anos. 

8.1.4 	Declaraçao de inidoneidade. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A adverténcia será aplicada em casos de faltas leves, assim 
entendidas aquelas que não acarretem prejuIzo de rnonta ao interesse do serviço 
contratado. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A reincidência de advertência por mesmo motivo, sujeitará a 
CONTRATADA a uma multa equivalente a 5% (cinco pOr cento) do valor contratado. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A cobrança ie multa, impostos ou outros encargos em 
decorréncia do descumprimento do contrato, será feta mediante desconto no pagamento da 
fatura, se esta for apresentada apOs a su aplicacao, ou ainda, cobrada diretamente da 
contratada. 
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PARAGRAFO QUARTO - A penalidade de declaraçao de inidoneidade será aplicada nos 
casos de falta grave, quando comprovada a ma fé ou propOsito de auferir vantagern ilIcita. 

8.2 	Pelo descumprimerito do prazo de entrega dos rnateriais, objeto deste contrato, 
por culpa imputada a contratada, poderá ser aplicada a multa 0,5% (melo por cento) a tItulo 
de multa de mora, por dia de atraso, incidente sobre o valor do faturamento, a qual sera 
cobrada em dobro a partir do 31 0  (trigesirno prirneiro) dia, sern prejuIzo de outras 
cominaçöes cabIveis. 

CLAUSULA NONA 
DAS MoDlFlcAcOEs 

9.1 	A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicöes contratuais, os 
acréscirnos ou supressöes que se fizerern necessária, ate o lirnite de 25% (vinte e cinco) por 
cento do valor inicialmente contratado, conforme disposto no art. 65, parágrafo 1 1  e 21  da Lei 
8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA 
DA INEXECUçAO F RESCISAO CONTRATUAL 

10.1 	A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, corn as 
consequências contratua!s e as previstas em lei. 

10.2 	Constituem 	motivos 	de 	rescisão 	deste 	contrato, 	independentemente de 
notificaçao ou interpelaçao judicial ou extrajudicial: 

10.2.1 	0 	descumprirnento 	total 	ou 	parcial, 	pela 	contratada, 	de 	quaisquer 	das 
obrigaçoes/responsabilidades previstas neste contrato; 

10.2.2 	A transferéncia total 	ou 	parcial 	do 	contrato, 	sern 	prévio 	consentimento da 
prefeitura; 

10.2.3 	0 cometimento reiterado de atraso na prestação de serviços; 

10.2.4 	A decretacao de faléncia ou insolvéncia civil da contratada; 

10.2.5 	A dissoluçao da sociedade; 

10.2.6 	A alteraçao societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa que, ajuIzo da Prefeitura, prejudique a execução do contrato; 

10.2.7 	0 atraso injustificado na prestaçäo dos serviços e sem prévia comunicacão a 
Prefeitura; 

10.2.8 	A 	lentidäo 	no 	seu 	cumprimento, 	levando 	a 	Prefeitura 	a 	comprovar a 
impossibilidade da conclusão da prestacao dos serviços; 

10.2.9 	Razöes de interesse püblico, de alta releväncia e arnplo conhecimento, 
justificadas e deterrninadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinada a Prefeitura e exaradas no processo administrativo a que se refere este 
contrato; 
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10.2.10 	A supressáo, par parte da Administraçao da prestaçao dos serviços, acarretando 
modificaçäo do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do 
artigo 65, da Lei 8.666/93; 

10.2.11 	A suspensão de sua execução, por ordem escrita da PREFEITURA, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pCiblica, grave perturbação 
de ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizacoes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizaçoes e mobilizaçoes e outras previstas, assegurada 
a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigaçöes assumidas ate que seja normalizada a situaçao; 

10.2.12 	A ocorrência de caso fortuito ou de força major, regularmente comprovada, 
impeditiva da execuçäo do contrato; 

10.2.13 	Outras causas relacionadas neste contrato, que indiquem conduta desabonadora 
da contratada; 

10.2.14 	0 conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente 
que desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 
participante, implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato ja tiver sido 
assinado ou tiver sido emitido; 

10.2.15 	Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditOrio e a ampla defesa. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DOS SERVIOS E DO RECEBIMENTO 

	

11.1 	Os serviços serão prestados em dias Oteis e, excepcionalmente, finais de 
semana e feriados, devendo as publicacOes obedecer aos seguintes parâmetros: 

a) Produçao de press kits, releases e notas; 
b) Estimulo dos meios jornalIsticos para pubhcação de informaçOes de interesse 

pOblico sobre os projetos, suas programaçöes, serviços e açöes; 

	

C) 	Redacao de textos jornalIsticos; 
d) Cobertura jornalistica e fotografica dos eventos; 
e) Treinamento e acompanhamento de porta-vozes; 
f) Monitoramento e envio diário de clipping ao CONTRATANTE; 
g) Elaboracao de relatOrio mensal de atividades e inserção na midia; 
h) Divulgar as açOes da Prefeitura Municipal e Suas Secretarias através de 

emissoras de TV e WEB TV, jornais impressos, portais de noticias, revistas, etc, 
quando conveniente para o municIpio. 

	

11.2 	0 Recebimento definitivo se dará apOs a verificacao do atendimento de todas as 
exigOncias, assim coma da validade dos mesmos. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DAS INCIDENCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ECT. 

C~ 
Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Plana/fina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 

CNPJ 06.554.38010001-92 Redencao do GurgueiaPl 



1Dt RE 	

'

Dqs 

1 !gPAG...—.--i 
SECRETARIA MUNICIPAL 	 e ii e n a o . 

 
CPL A 

,; 

12.1 	Correrão par conta exciusiva da Contratada todos os impostos e taxas que forem 
devidos em decorrência do objeto desta contratação e todas as demais despesas que se 
façam necessárias ao perfeito fornecimento dos serviços. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA PREFEITURA 

13.1 	A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 e 78 da Lei n o . 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DAS DISPOSIcOES FINAlS 

14.1 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia de inIcio 
e incluir-se-á o dia do vencimento. 

14.2 	Serão de exciusiva responsabilidade da adjudicatária todas as despesas 
necessárias a contratação inclusive o registro do respectivo instrumento no Cartôrio de 
Registro de Titulos e Documentos, se for o caso. 

14.3 	E vedado a contratada caucionar ou utilizar o contrato objeto da presente 
licitacao, para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorizaçào da 
CONTRANTANTE. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA 
DO FORO 

15.1 	Para diminuir as questöes oriundas desta licitaçao e do futuro contrato será 
competente a Seçao judiciária da Comarca de Redencão do Gurgueia no Estado do Piaui 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes 
legais, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um sO e 
juridico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas. 

Redençao do Gurgueia - P1, 	de 	de 2017. 

Prefeito Municipal 	 LICITANTE VENCEDORA 

Testem u n has: 

CPF: 

2 
CPF: 

AXN 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06112017 
PREGAO PRESENCIAL No 021/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VII 
(Modelo - ME e EPP) 

DEC LA RAçA 0—ME E EPP 
(em papel timbrado da empresa) 

(razâo social da empresa) 	, inscrita no CNPJ sob o n c  
estabelecida a Rua _______(endereco completo), pOr seu 

representante legal 0(a) senhor(a) 	Portador(a) da Carteira de Identidade n 
e do OFF: _______ abaixo assinado, DECLARA, para todos os efeitos legais, 

que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como MPE, e que: 

1) Atende Os requisitos previstos no artigo 30  da Lei Complementar n° 123/2006. 

2) Possui registro na Junta Comercial ou CartOrio de Registro ou CCMEI indicando que 
se enquadra como MFE. 

3) Que no ano fiscal anterior ao exercIcio atual não excedeu o limite de faturamento 
referente ao enquadramento como MPE. 

Portando estando apta a usufruir dos benefIcios de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei 
Complementar no 123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no 
presente certame. Estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(nome e assinatura) 
(responsável - nome, cargo e assinatura) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 061/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 021/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VIII - MODELO DE DEcLARAcA0 QUE NAO HA SOCIOS, GERENTES OU 
DIRETORES DA LICITANTE QUE SEJAM CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM 
LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATE 0 TERCEIRO GRAU DE 
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREcA0, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ÔRGAOS DO MUNICIPIO DE REDENcA0 DO 
GURGUEIA - PIAUI. 

A empresa. 	 , CNPJ n° 
	

situada na 
por intermédio do seu representante legal 

	

-, 	nacionalidade: 
profissão: 	natural de 

CPF n° 	residente e 
domiciliado 	cidade:  
Estado: _______, pals: ________, CEP n° 	fone (DO)  
para fins de participaçao na PREGAO PRESENCIAL no ____ tipo MENOR PREçO, 
DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente, que nao ha sOcios, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, ate o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direcao, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgaos do municIpio de Redençao do Gurgueia - P1, assim 
coma também, que não existe em seu quadro de empregados servidores püblicos da 
contratante exercendo funçoes de gerência, administraçao ou tomada de decisäo, na forma 
do art. 90 , inciso Ill da Lei 8.666/93 

Local e Data, 

Assinatura e name do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 
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abaixo assinado, 	Sr(a)  
estado civil: 
nnrtc1nr do pn n° 


