
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

Tipo: Menor Preço 
 
 

Número: 01/2017 
 

Data de Abertura de Licitação: 07/04/2017 
 

Data de recebimento e análise das propostas: 07/04/2017 
 

Horário: 14:00 horas 
 
 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, no uso de suas 

atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, 

que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 

conformedescrito no presente EDITAL e ANEXOS. 

 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente a Lei Federal 10.520, 

de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal 4.633 de 06 setembro de 

2005, Decreto Municipal 4.980, de 08 de novembro de 2006, 

subsidiariamente, a Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 

alterações posteriores e no que couber a Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Presencial, conforme 

descrito abaixo: 

 

I. Contratação de empresa para fornecimento e suporte técnico de um 

link de acesso à rede mundial de computadores - internet para 

Câmara Municipal de Vereadores de Canela - RS. 

II. Serviço de conectividade IP dedicado à rede de internet mundial, 

suportando aplicações TCP/IP com velocidade de 20 Mbps FULL DUPLEX, 

com garantia de 100% da banda contratada. 

III. O enlace, do ponto de presença da proponente até a sede da 

Contratante, terá que ser efetuado por fibra óptica, com dupla 

abordagem (utilizando fibra óptica), para garantir um perfeito 

funcionamento e redundância. 

IV. Deverá ser disponibilizada faixa com 2 endereços de IP válidos para 

uso pela contratante.  

V. A CONTRATADA disponibilizará uma central de serviço para o registro 

de reclamações, com chamadas telefônicas franqueadas (0800), bem 

como sistema web para acompanhamento e abertura de chamadas. Para 

tanto a central de serviço da CONTRATADA deverá operar 24 horas por 

dia, 7 (sete) dias por semana, todos os dias do ano. 

 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: Esta licitação é do tipo menor preço. 

 

 

01 – Inscrição e Credenciamento - Ate 14:00 horas do dia 07.04.2017 

02 – Recebimento e Análise das propostas - as 14h05min do dia 07.04.2017 

03 – Inicio da Sessão de Disputa de Preços – as 14h10min. 

04 – Condições de Pagamento – até 10 dias após o mês subsequentea 

prestação do serviço. 

05 – Validade da Proposta - 60 (sessenta) dias 

06 – Local: Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal 

de Canela. 

 



Compõem este Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO 01 - Termo de Referência (especificações completas dos 

itens).  

ANEXO 02 - Modelo de Instrumento Público ou Particular de 

Procuração para Credenciamento de representante legal. 

ANEXO 03 - Exigências para Habilitação documentação; 

ANEXO 04 - Modelo de declaração de fato superveniente de 

habilitação; 

ANEXO 05 - Modelo de declaração de inexistência de empregado menor 

no quadro da empresa empregadora; 

ANEXO 06 - Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do 

Edital; 

ANEXO 07 – Minuta de Contrato. 

 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - O Pregão Presencial será realizado em sessão pública, na sede da 

Prefeitura Municipal de Canela/RS. 

 

1.2 Os trabalhos serãoconduzidos  por  servidor  da  Administração 

Municipal, denominado Pregoeiro e equipe de apoio, nomeados conforme 

portaria 96/2017. 

 

2 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

2.1 - A Licitante deverá observar as datas e os horários limites 

previstos para a inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, 

atentando também para a data e horário para início da disputa. 

 

3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou 

sociedade, regularmente estabelecida no país, que seja especializada no 

objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, que apresente 

a documentação exigida para o respectivo cadastro e normas contidas neste 

Edital e seus Anexos. 

 

3.2 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos 

de empresas. 

 

3.3 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob 

falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que 

esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração 

Pública ou impedida legalmente. 

 

3.4 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para 

participar do Pregão Presencial, até a data e horário previsto para o 

encerramento do recebimento das propostas do pregão. 

 

3.5 - O Cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos 

documentos exigidos neste Edital. 

 

4 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de 

apoio, tendo, em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 

certame; 

c) abrir as propostas de preços; 



d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da 

propostado lance de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

k) encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e 

autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando 

a aplicação de penalidades previstas na legislação. 

 

5 - CREDENCIAMENTO NA LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 

5.1 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão 

nomear,  através  do  instrumento  legal,  com  firma  reconhecida, 

representante  devidamente  credenciado  lhe  atribuindo  poderes  para 

formular lances de preços e praticar todos os demais atos do Pregão. 

 

5.2 - O credenciamento do Licitante e de seu representante legal junto a 

Municipal de Canela, implica a responsabilidade legal pelos atos 

praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão. 

 

5.3 - Não será admitida a representação de mais de uma empresa pelo 

mesmo procurador. Caso o representante seja sócio ou o proprietário, 

deverá apresentar cópia, autenticada, do estatuto ou Contrato Social, e 

suas alterações, devidamente registrados na Junta Comercial ou órgão 

competente, dando os poderes para participar de licitações e firmar 

Contratos com órgãos públicos, e cópia autenticada de documento de 

identidade. 

 

5.4 - A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada 

fora dos envelopes 01 e 02. 

 

6 - PARTICIPAÇÃO 

6.1 - Caberá ao licitante acompanhar as operações do Pregão durante a 

sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer fatos fortuitos. 

 

6.2 - O licitante que preferir, poderá entregar os envelopes referentes 

a licitação, junto ao Departamento de Licitações e Compras, sem prejuízo 

para sua participação, podendo inclusive, solicitar o Certificado de 

Registro Cadastral, para anexar ao envelope de documentação, no entanto, 

se não comparecer a sessão do Pregão, ou deixar de enviar representante 

com poderes para participar do processo, não poderá alegar prejuízo por 

não lhe ser aberto oportunidade de ofertar lances, nem recorrer das 

decisões do Pregoeiro. 

 

6.3 - Qualquer dúvida em relação ao Pregão poderá ser esclarecida, pelo 

Pregoeiro e sua equipe de apoio, fone (54) 3282 4077, e-mail 

licitacoes@canela.rs.gov.br. 

 

7 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
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os recebidas, passando o 

Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. 

 

7.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores 

deverão estar presentes da sessão de lances. A cada lance ofertado o 

participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo 

registro de valor. 

 

7.3 - No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das 

ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores aquela, poderão 

fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

 

7.4 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no 

inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo 

de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos. 

 

7.5 - O Licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor 

lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e 

diferente de qualquer lance válido para o lote. 

 

7.6 - Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

7.7 - O pregoeiro informará a proposta de menor preço (ou melhor 

proposta), imediatamente após o encerramento da etapa de lances, ou, 

quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da 

aceitação do lance de menor valor. 

 

7.8 - Os documentos relativos à habilitação, solicitados no item 12 

desteedital,  dos  vencedores  de  itens,  deverão  ser  entregues 

imediatamente após o encerramento da sessão, em original ou cópia 

autenticada, para análise do Pregoeiro e equipe de apoio. (de acordo com 

anexo 03 neste edital). 

 

7.9 - O não cumprimento da entrega dos documentos de habilitação dentro 

do prazo estabelecido acarretará na desclassificação do licitante, 

podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou proposta ou o 

melhor lance subsequente. 

 

7.10 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito, ou se o 

fornecedor desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 

habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

Edital. Também nesta etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante 

para que seja obtido preço melhor. 

 

7.11 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade 

entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

 

7.12 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o 

objeto seja adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 

8 - PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

8.1 - Deverão ser apresentados em dois envelopes distintos, fechados, e 



com a seguinte descrição. 

 

Ao Município de Canela/RS Pregão 

xx/2017 

Envelope 01 – Proposta 

Nome da Empresa 

Ao Município de Canela/RS Pregão 

xx/2017 

Envelope 02 – Documentação 

Nome da Empresa 

 

 

8.2 - No preenchimento da proposta deverão, obrigatoriamente, ser 

informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e a MARCA dos produtos 

ofertados, conforme descritivo do produto, Anexo 01. A não inserção de 

informações contendo as especificações e a marca dos produtos, neste 

campo, implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de 

informação suficiente para classificação da proposta.(no caso de serviços 

não há a necessidade de informar a marca). 

 

8.3 - O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas 

no Edital - Anexo 01. 

 

8.4 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data da sessão pública do Pregão. 

 

8.5 - Na proposta o participante deverá especificar o seu regime 

tributário, se ME ou EPP. As empresas de pequeno porte, se desejarem 

fazer uso dos benefícios da Lei Complementar 123/06, deverão informar sua 

condição de ME ou EPP, apresentando declaração de enquadramento e/ou 

documento que comprove tal condição. 

 

8.6 - Na hipótese de licitante caracterizada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, 

haver apresentado proposta de valor até 5% (cinco por cento) superior à 

de menor preço, ser-lhe-á aberto o prazo máximo de 05 (cinco) minutos, 

após o encerramento da etapa competitiva, para apresentação de nova 

proposta de preço, inferior àquela, sob pena de preclusão deste direito. 

 

8.7 - Em havendo alguma restrição quanto às documentações fiscais, será 

assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 

certame, para a apresentação de nova documentação, sem restrições. 

 

9 - PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

9.1 - Na proposta escrita deverá conter: 

a) os valores dos impostos computados no valor do produto ou destacados; 

b) o prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da abertura das propostas. 

c) especificação completa do produto oferecido, com informações técnicas 

que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito 

no Edital - ANEXO 01. 

d) data e assinatura do representante legal da empresa. 

 

9.2 - O serviço, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, 

será prestado diretamente na Câmara de Vereadores de Canela no prazo 

máximo de 07 dias contados da homologação da licitação; 

9.3 - Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a 

licitante que oferecer o MENOR PREÇO especificado no Edital. 

 

9.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais 



despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado 

neste Edital, não sendo cobrada taxa de instalação. 

 

9.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas 

deste Edital ou da legislação em vigor. 

 

9.6 - Serão rejeitadas as propostas que: 

 

9.6.1 - Contenham mais de duas casas decimais em seus valores totais; 

 

9.6.2 - Sejam incompletas, isto é, contenham informação (ões) 

insuficiente (s) que não permita (m) a perfeita identificação do produto 

licitado; 

 

9.6.3 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente 

contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequível, 

por decisão do Pregoeiro; 

 

9.6.4 - Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

 

10 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

10.1 - Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, 

especificado neste Edital, observado o prazo para fornecimento, as 

especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade 

e demais condições definidas neste Edital. 

 

10.2 - O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de 

menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 

sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 

Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
 

10.3 -Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for 

necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 

11 - HABILITAÇÃO 

11.1 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados conforme 

ANEXO 03 do presente edital. 

 

12 -IMPUGNAÇAO AO EDITAL E RECURSOS 

12.1 -Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora 

do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado 

legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para  responder  pelo 

proponente. 

 

12.2 -Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra 

decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através de seu representante, 

manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo- 

lhe facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os 

interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente. 

 

12.3 -A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão 

do direito de recurso. 



 

12.4 -Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso 

pelo proponente. 

 

12.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo 

 

12.6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

13 - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas 

obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, 

as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, artigos 86 a 88 da 

Lei 8.666/93 e responsabilidade civil e criminal: 

 

13.1.1 No caso de inexecução total ou parcial do Contrato, às 

seguintes penalidades, garantido o direito de ampla defesa: 

13.1.2 Advertência no caso de falta de presteza e eficiência; 

13.1.3 suspensão do direito de contratar com o CONTRATANTE pelo 

prazo de um ano, na hipótese de reiterado descumprimento das obrigações 

contratuais; 

13.1.4 declaração de inidoneidade para participar de licitação junto 

ao CONTRATANTE, na hipótese de recusar-se à prestação dos serviços 

contratados; 

13.1.5 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas 

obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, 

as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, artigo 86 a 88 da 

Lei 8.666/93 e responsabilidade civil e criminal. 

13.1.6 Caso o prazo para solução de incidentes (SLA) não for 

respeitado, tanto para incidentes na estrutura, quanto na conexão, serão 

aplicadas as seguintes multas, quando o atraso for superior ao prazo de 

SLA (2 horas): 

13.1.7 Até 4h (quatro horas), multa sobre o valor mensal do contrato 

de 5% (cinco por cento); 

13.1.8 De 4h (quatro horas) a 8h (oito horas), multa sobre o valor 

mensal do Contrato de 10% (dez por cento); 

13.1.9 Acima de 8h (oito horas), multa sobre o valor mensal do 

Contrato de 20% (vinte por cento). 

13.2.1 Caso a disponibilidade do serviço, objeto deste contrato, não 

for respeitada, serão aplicadas as seguintes multas: 

13.2.2 Disponibilidade de 98,5% a 99,4%, multa sobre o valor mensal 

do contrato de 5% (cinco por cento); 

13.2.3 Disponibilidade de 97,5% a 98,4%, multa sobre o valor mensal do 

Contrato de 10% (dez por cento); 

13.2.4 Abaixo de 97,4%, multa sobre o valor mensal do Contrato de 

20% (vinte por cento). 

 

14.2 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua 

proposta deixarem de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida 

para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não 

mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do Contrato, 

comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem 

fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes 

sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados a Câmara Municipal 

de Canela pelo infrator: 

a) advertência; 



b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a 

Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com aAdministração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

 

14.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 

que prevê defesa previa do interessado e recurso nos prazos definidos em 

Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

14.4 - Sempre que houver necessidade de intervenção programada por parte 

da CONTRATADA para manutenção preventiva e/ou substituição de 

equipamentos e meios utilizados no provimento do acesso objeto do 

contrato que possa causar interferência no desempenho do serviço, o 

gestor da CONTRATANTE deverá ser previamente informado pela CONTRATADA, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias da execução do serviço. 

 

15 - FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

15.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, a Câmara 

Municipal de Vereadores poderá firmar Contrato específico com o 

PROPONENTE VENCEDOR visando a execução do objeto desta licitação. 

 

15.2 - O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da convocação, para assinar o Contrato (ANEXO 07), 

quando deverá comparecer a Câmara Municipal de Canela. Este prazo poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

PROPONENTE VENCEDOR, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 

justificado, aceito pela Câmara de Municipal.  

15.3 - A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o 

Contrato dentro do prazo estabelecido no presente instrumento o sujeitara 

a aplicação das penalidades previstas nos itens 13.1 e 13.2 deste Edital, 

podendo o CONTRATANTE convidar, sucessivamente, por ordem de 

classificação, os demais licitantes, apos comprovação da sua 

compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para 

celebração do Contrato. 

 

16 - PRAZOS 

16.1 - O prazo de entrega/instalação do objeto do presente contrato será 

de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato. 

 

16.2 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, 

mediante Termo Aditivo firmado pelas partes, até o limite previsto no 

artigo 57, II da Lei n° 8.666/93. 
 
 

17 - DA INSTALAÇÃO: 

17.1 – A instalação do link deverá ser efetuado junto a Câmara Municipal 

de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda 485, Centro, na cidade de 

Canela.  

17.2 – A instalação será acompanhada por servidor do Departamento de 

Modernização de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Canela, que 

atestará a conclusão da instalação. 

 

18 - PAGAMENTO 

18.1 - O pagamento será mensal, até o décimo dia do mês subsequente ao da 



prestação dos serviços. 

 

19 - REAJUSTAMENTO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

19.1 - Os preços oferecidos poderão ser ajustados de acordo com artigo 65 

da Lei Federal 8.666/93. 

 

19.2 - Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

01.01.01 Legislativa 

01.01.01.031 - Ação Legislativa 

01.01.01.031.0203 - Gestão Administrativa - Legislativo 

01.01.01.031.0203.2001 - Despesas Gerais da Câmara de Vereadores 

3.3.90.39.57.00.00 - Serviços de Processamentos de Dados 

 

20 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da 

licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 

das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 

rescisão do Contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 

 

20.2 - É facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo. 

 

20.3 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena 

de desclassificação/inabilitação. 

 

20.4 - O desatendimento de exigênciasformais  não  essenciais  não 

importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a 

aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 

20.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

 

20.6 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 

comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove 

o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

 

20.7 - Os casos omissos não previstos neste Edital serão analisados pelo 

Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente. 

 

20.8 - A participação do proponente nesta Licitação implica em aceitação 

de todos os termos deste Edital. 

 

20.9 - A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa 

vencedora fará parte dos autos da licitação. 

 

20.10 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 



mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

20.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o da Comarca de Canela, considerado aquele 

a que está vinculado o Pregoeiro. 

 

 

 

Canela, RS, 21 de Março de 2017. 
 

 

MARCELO DE BRITO DREHMER 

Presidente da Câmara de Vereadores de Canela 

 

 

 

  



ANEXO 01 

Termo de Referência do órgão licitador 

 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e suporte técnico de um 

link de acesso à rede mundial de computadores - internet para Câmara 

Municipal de Vereadores de Canela - RS. 

 

Serviço de conectividade IP dedicado à rede de internet mundial, 

suportando aplicações TCP/IP com velocidade de 20 Mbps FULL DUPLEX, com 

garantia de 100% da banda contratada. 

 

O enlace, do ponto de presença da proponente até a sede da Contratante, 

terá que ser efetuado por fibra óptica, com dupla abordagem (utilizando 

fibra óptica), para garantir um perfeito funcionamento e redundância. 

 

Deverá ser disponibilizada faixa com 2 endereços de IP válidos para uso 

pela contratante.  

 

A CONTRATADA disponibilizará uma central de serviço para o registro de 

reclamações, com chamadas telefônicas franqueadas (0800), bem como 

sistema web para acompanhamento e abertura de chamadas. Para tanto a 

central de serviço da CONTRATADA deverá operar 24 horas por dia, 7 (sete) 

dias por semana, todos os dias do ano. 

 

Prazo de Instalação: Até 30 (trinta)dias a contar da assinatura do 

contrato. 
 
Local da Instalação do Link: A instalação do link, deverá ser efetuada na 

Câmara Municipal, Rua Dona Carlinda, 485, Centro, Canela. 
 
Prazo de Vigência:O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) 

meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

igual período, mediante Termo Aditivo firmado pelas partes, até o limite 

previsto no artigo 57, II da Lei n° 8.666/93. 
 
 

Forma de Pagamento: Mensal, até o décimo dia do mês subsequente ao da 

prestação dos serviços. 

 

Forma de Julgamento: As propostas serão julgadas na modalidade Menor 

Preço. 

 

 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 

I Fornecimento de serviço e 

instalação de link de 

internet de banda larga de 20 

Mbps, full duplex, com 

garantia de banda em 100% e 

com 02 (dois) Ips válidos. 

1 R$600,00 

(SEISCENTOS 

REAIS). 

 
 

OBSERVAÇÃO: Será desclassificada a proposta, para a sessão de disputa, 
que apresentar valor superior aos valores máximos indicados para cada 
item. 

 

 

DA CONTRATAÇÃO: A assinatura do contrato se dará nos termos do edital, 



devendo o serviço ser prestado em até 07 dias úteis da assinatura do 

contrato. 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

1 - Serviço de conectividade IP dedicado à rede internet mundial, 

suportando aplicações TCP/IP com velocidade de 20 megafull duplex com 

garantia de 100% da banda contratada. A latência média aceitável para o 

serviço em questão não deve ultrapassar a 30 ms, visando uma melhor 

performance. 

 

2 - Entende-se como latência o atraso que a rede e seus equipamentos de 

acesso introduzem, entre a emissão e a recepção de um sinal, sendo que 

este partirá Câmara Municipal de canela e terá como destino o Backbone da 

contratada, com disponibilidade de 99,5%. 

 

3 - O enlace, do ponto de presença da proponente até a sede da 

contratante, terá que ser efetuado por fibra ótica, com dupla abordagem 

(utilizando fibra óptica), para garantir um perfeito funcionamento e 

redundância. 

 

4 - Deverá ser disponibilizada pela CONTRATADA uma faixa de 02 endereços 

IP válidos para uso da contratante. 

 

5 - A CONTRATADA deverá fornecer em regime de comodato os roteadores ou 

conversores de mídia, sendo por sua conta a manutenção e atualização do 

equipamento quando necessário. Estas deverão ter interface RJ45 com porta 

de comunicação Gigabit, de acordo com o firewall da Câmara de Vereadores 

de Canela. 

 

6 - A CONTRATADA deverá disponibilizar uma central de serviço para o 

registro de reclamações, com chamadas telefônicas franqueadas (0800), bem 

como sistema web para acompanhamento e abertura de chamadas. Para tanto a 

central de serviço da CONTRATADA deverá operar 24 horas por dia, 07 dias 

por semana, todos os dias do ano. 

 

7 - A CONTRATADA deverá fornecer sem ônus pela duração do contrato 

sistema de monitoramento de banda e tráfego. 

 

8 – Os custos (material e mão de obra) referente a entrega do link 

contratado, será de responsabilidade da empresa vencedora. 

 

DO PRAZO PARA SOLUÇÃO DE INCIDENTE (SLA): 

 

1 - O prazo para solução de incidentes, cuja causa for de 

responsabilidade da CONTRATADA será de no máximo 2h (duas horas). 

 

2 - Caso o prazo para solução de incidente (SLA) não for respeitado, 

tanto para incidentes na estrutura, quanto na conexão, serão aplicadas 

multas de acordo com a tabela abaixo: 

 

Atraso superior ao prazo de SLA (2h 

horas) 

Multa sobre o valor mensal 

contratado 

Até 4 horas 5% 

De 4 à 8 horas 10% 



Acima de 8 horas 20% 

 

DESCONTO POR INTERRUPÇÕES DE SERVIÇO: 

 

1 - Caso a disponibilidade do serviço não for respeitada, serão aplicadas 

multas conforme a tabela abaixo: 

 

Disponibilidade Multa sobre o valor mensal 

contratado 

de 98,5% a 99,4% 5% 

de 97,5% a 98,4% 10% 

Abaixo de 97,4% 20% 

 

INTERVENÇÃO PROGRAMADA: 

 

1- Sempre que houver necessidade de intervenção programada por parte da 

CONTRATADA para manutenção preventiva e/ou substituição de equipamentos e 

meios utilizados no provimento do acesso objeto do contrato que possa 

causar interferência no desempenho do serviço, o gestor da CONTRATANTE 

deverá ser previamente informado pela CONTRATADA, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias da execução do serviço. 

 

LICENÇA TÉCNICA 

 

1 – As licitantes participantes do certame, deverão apresentar, no 

envelope número 2 (Habilitação) a Licença de Serviços de Comunicação 

Multimídia – SCM, emitida pela ANATEL. 
 
 

  



ANEXO 02 

 

 

MODELO DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR DE PROCURAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL NUMERO_  
 
 

A empresa....... (razão social ), com sede......(endereço),  

CNPJ.........., por seu representante legal abaixo identificado, 

credencia o   Sr........, portador  da carteira de identidade.........., 

expedida pelo..........(Órgão expedidor),    CPF...., para   representá-

la junto a Prefeitura Municipal de Canela/RS nos atos relacionados a 

modalidade de Pregão Presencial, podendo para tanto formular ofertas e 

lances verbais de preços, manifestar intenção de interpor recursos, 

desistir do direito de interpor recursos, requerer o registro em  ata  

das  observações  que    entender  relevantes,  concordar,  discordar, 

transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o 

que convier, e, de modo geral,  praticar todos os atos necessários e 

implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho da presente licitação. 
 

 

….......(localidade),...........de ….................de 

2016. [ 

….......(assinatura)........(reconhecida em 

cartório ). 

 

.......(numero de RG e CPF ) …........................  . 
 
 

 

Obs.Este termo deverá ser acompanhado de cópia autenticada do documento 

de identidade do credenciado e de cópia autenticada do respectivo 

estatuto ou contrato social, e suas alterações, devidamente registrados 

na Junta Comercial ou órgão competente. 

 

Não será admitida a representação de mais de uma empresa licitante por um 

mesmo procurador. 

 

Caso o representante da empresa seja sócio ou o proprietário, deverá 

apresentar cópia autenticada do Contrato Social, onde lhe dá poderes para 

participar de licitações e firmar contratos com Órgãos públicos.

 

 

  



ANEXO 03 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

ENVELOPE 02) 

 

Habilitação jurídica: 

 

a)Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b)Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de 

sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleições de seus 

atuais administradores; 

c)Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, 

acompanhada deprova de Diretoria em exercício; 

d)Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeiraem  funcionamento  no  pais,  e  ato  de  registro  ou  

autorização  para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

e) Se a Licitante for ME/EPP: Prova de Inscrição no regime tributário  

ME ouEPP, conforme estabelece o artigo terceiro da Lei complementar 

123, de14/12/2006. 

 
 

Regularidade fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Publica Federal, Estadual 

eMunicipal da sede da licitante; 

c) Certidão Negativa com a Dívida Ativa da União; 

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS; 

e) Prova de regularidade com a Seguridade Social - INSS. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ( CNDT ), de acordo com 

LeiFederal  12.440/2011. 

 

Qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no 

máximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessão de 

abertura da licitação; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações financeiras do último 

exercíciofiscal, apresentados na forma da resolução n 563/83, do CFC - 

Conselho Federal de Contabilidade e Código Comercial Brasileiro, 

acompanhado da cópia do termo de abertura e termo de encerramento do 

livro diário, devidamente registrado no órgão competente, onde conste o 

número de páginas, que demonstrem a boa situação financeira da empresa, 

com vistas aos compromissos que assumir caso lhe seja adjudicado o 

objeto licitado, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando 

encerrados ha mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 

proposta, assinados pelo Contabilista e pelo Titular ou Representante 

legal da empresa com assinaturas devidamente identificadas. 
 

a) até 30.04, aceitar-se-á o balanço patrimonial encerrado no ano 

anterior ao imediatamente findo. 
 

Qualificação Técnica: 
 

a)Apresentar Licença de Serviços de Comunicação Multimídia – SCM, 

emitida pela ANATEL. 

 
 

 

  



ANEXO 04 - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

(ENVELOPE02) 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº -------- 

 

(NOME DA EMPRESA), CNPJ/MF (             ) sediada (endereço completo), 

declara, sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

(local e data) 
 
 
 
 

(nome e numero da Carteira de identidade do declarante) 
 

 

OBS.: Esta declaração devera ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o numero do CNPJ.

 

 

 

  



ANEXO 05 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES  

(ENVELOPE02) 

 

PREGÃO PRESENCIAL_  
 
       

(

, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, e em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, conforme Decreto Federal 

ncia a Lei Federal n 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que altera a Lei n 8.666/93.  

     

    

   
 

______________________________________ 

(local e data) 

 

 

(nome e número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

OBS.: 1) Esta declaração devera ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o numero do CNPJ. 

 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 (catorze) anos 

aprendizes devera declarar essa condição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 6 - MODELO DE PROPOSTA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

Número do edital: Órgão Comprador: 

Especificação do Produto/Serviço: 

 

Prazo de Validade da Proposta: (em dias, conforme estabelecido no Edital) 

Preço Inicial para o objeto(em R$): 

 

Item Descrição Quantidade Valor Unitário 

Máximo Mensal 

1 Fornecimento de serviço e instalação de 

link de internet de banda larga de 20 

Mbps, full duplex, com garantia de 

banda em 100% e com 02 (quatorze) Ips 

válidos. 

1 R$XXX 

 

 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os 

requisitos de habilitação e que nossa proposta esta em conformidade com 

as exigências do instrumento convocatório (edital). 

 

 Informações adicionais: 

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

*(somente na hipótese de o licitante ser microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte (EPP). 

 

Data: 

Assinatura

.

 

 

Observações:  

- As microempresas e as empresas de pequeno porte, se desejarem fazer uso 

dos benefícios da Lei Complementar 123/06, deverão informar sua condição 

de ME e EPP, na proposta, e apresentar documento que comprove tal 

condição. 

- Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma 

estabelecida no item anterior, interpretar-se-á como renuncia tácita aos 

benefícios da Lei Complementar 123/2006. 

  



ANEXO 07 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N.º XX/2017 

 

 

Contratação de empresa para 

fornecimento e suporte técnico 

de link de acesso à rede 

mundial de computadores – 

Internet para Câmara Municipal 

de Vereadores de Canela – RS 

 

A Câmara Municipal de Vereadores de Canela, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede neste município, na Rua Dona Carlinda, nº485, 

inscrita no CNPJ nº 02.587.506/0001-74, representada neste ato pelo seu 

Presidente, xxxxx, doravante denominado CONTRATANTE e empresa xxxxxxx, 

representada neste ato pelo seu procurador xxxxxx, CPF nº xxxxxx, 

doravante denominada CONTRATADA, com fundamento na Lei 8.666/93 e 

alterações, resolvem celebrar este contrato, mediante as cláusulas que 

seguem: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

a. Contratação de empresa para fornecimento e suporte técnico de um 
link de acesso à rede mundial de computadores – Internet para 

Câmara Municipal de Vereadores de Canela – RS. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 
 

a. Serviço de conectividade IP dedicado à rede internet mundial, 

suportando aplicações TCP/IP com velocidade de 20 Mbps FULL 

DUPLEX. Com garantia de banda contratada. 

b. O enlace, do ponto de presença da proponente até a sede da 

Contratante, terá que ser efetuado por fibra óptica, com dupla 

abordagem (utilizando fibra óptica), para garantir um perfeito 

funcionamento e redundância. 

c. Deverá ser disponibilizada uma faixa de 2 endereços de IP válidos 
para uso pela contratante. 

d. A CONTRATADA disponibilizará uma central de serviço para o 

registro de reclamações, com chamadas telefônicas franqueadas 

(0800), bem como sistema web para acompanhamento e abertura de 

chamadas. Para tanto a central de serviço da CONTRATADA deverá 

operar 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, todos os dias 

do ano. 

e. A CONTRATADA deverá fornecer sem ônus pela duração do Contrato 
sistema de monitoramento de banda e tráfego. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

a. O pagamento do preço pactuado será efetuado mensalmente, pela 

Tesouraria da Câmara Municipal de Canela, através de boleto 

bancário ou através de depósito em conta corrente da licitante 

vencedora,em até 10 (dez) dias contados da data da entrega dos 

documentos fiscais/Notas Fiscais/Faturas, no protocolo geral ou 

e-mail do departamento financeiro da Câmara de Vereadores de 

Canela, acompanhada da liquidação do serviço realizado. 

b. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos 



serão devolvidos a contratada para correção, ficando estabelecido 

que o valor e prazo para pagamento serão considerados a partir da 

data da apresentação dos documentos fiscais devolvidos sem erros. 

c. O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento das 
obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse 

da Câmara Municipal. 

d. O valor ofertado nesta Tomada de Preços será irreajustável nos 
primeiros 12 meses, passando a sofrer reajuste pelo índice anual 

IGPM. 

e. Para a efetivação do pagamento, a licitante deverá manter as 

mesmas condições previstas neste edital quanto a “Habilitação” e 

a “Proposta”. 

f. Não haverá cobrança de instalação; 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 
 

a. O presente contrato terá o prazo de 12 (doze) meses, a contar da 
data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por 

conveniências das partes, na forma da Lei 8.666/93. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 

 

a. Para todos os efeitos legais e contratuais, não há qualquer 

vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e os empregados da 

CONTRATADA ou de empresas ou terceiros por esta utilizados para a 

execução dos serviços ora contratados. 

b. A CONTRATADA reconhece que é responsável por todas as obrigações, 
despesas e encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, 

e outros quaisquer, passados, presentes ou futuros, na forma da 

Legislação em vigor, relativos a seus representantes, prepostos, 

empregados e terceiros utilizados na execução dos serviços objeto 

deste CONTRATO, responsabilizando-se por todos os danos e/ou 

prejuízos que tais profissionais venham a causar à CONTRATANTE, 

inclusive judiciais, nos termos do Artigo 71 da Lei n.º 8.666/93. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
 

a. A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou 

parcial do Contrato, às seguintes penalidades, garantido o 

direito de ampla defesa: 

 

I. advertência no caso de falta de presteza e eficiência; 
II. SUSPENSÃO do direito de contratar com o CONTRATANTE pelo 

prazo de um ano, na hipótese de reiterado descumprimento 

das obrigações contratuais; 

III. declaração de inidoneidade para participar de licitação 

junto ao CONTRATANTE, na hipótese de recusar-se à prestação 

dos serviços contratados; 

IV. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de 

suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros 

que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 

sanções legais, artigo 86 a 88 da Lei 8.666/93 e 

responsabilidade civil e criminal. 

V. Caso o prazo para solução de incidentes (SLA) não for 

respeitado, tanto para incidentes na estrutura, quanto na 

conexão, serão aplicadas as seguintes multas, quando o 

atraso for superior ao prazo de SLA (2 horas); 



VI. Até 4h (quatro horas), multa sobre o valor mensal do 

contrato de 5% (cinco por cento); 

VII. De 4h (quatro horas) a 8h (oito horas), multa sobre o valor 
mensal do Contrato de 10% (dez por cento); 

VIII. Acima de 8h (oito horas), multa sobre o valor mensal do 
Contrato de 20% (vinte por cento). 

 

b. Caso a disponibilidade do serviço, objeto deste contrato, não for 
respeitada, serão aplicadas as seguintes multas: 

 

I. Disponibilidade de 98,5% a 99,4%, multa sobre o valor 

mensal do contrato de 5% (cinco por cento); 

II. Disponibilidade de 97,5% a 98,4%, multa sobre o valor 

mensal do Contrato de 10% (dez por cento); 

III. Abaixo de 97,4%, multa sobre o valor mensal do Contrato de 
20% (vinte por cento). 

IV. No caso de imposição de multa, o respectivo valor será 

descontado do crédito da CONTRATADA. 

V. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 

administrativo, que prevê defesa previa do interessado e 

recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada 

vista ao processo. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 
 

a. O CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar unilateralmente o 
presente contrato, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 

a. O Contrato poderá ser rescindido pelas formas da Lei Federal 

número 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal 

número 8.883, de 8 de junho de 1994, sendo que poderá haver 

cumulação destas com a multa prevista neste Contrato, se for o 

caso. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

a. Servirá para cobrir as despesas decorrentes do presente contrato 
a seguinte dotação orçamentária, própria da Câmara Municipal de 

Vereadores de Canela: 

 

01.01.01.Legislativa 

01.01.01.031 = Ação Legislativa 

01.01.01.031.0203 – Gestão Administrativa – Legislativo 

01.01.01.031.0203.2001 – Despesas Gerais da Câmara de 

Vereadores 

3.3.90.39.57.00.00 – Serviços de Processamentos de Dados 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA TOLERÂNCIA 

 

a. A abstenção, por qualquer das partes, do exercício de direitos ou 
faculdades assegurados nesse contrato e/ou a tolerância com o 

atraso no cumprimento de qualquer obrigação, não implicará 

novação, nem poderá ser invocada como precedente para a repetição 

do fato tolerado, permanecendo íntegros e inalterados respectivos 

direitos e faculdades. 



  

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

a. Constituirão obrigações da CONTRATADA: 
 

I. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

II. Assumir inteira responsabilidade pelos serviços prestados 

ora contratados e efetuá-los de acordo com as 

especificações constantes no edital; 

III. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, os danos causados, 

comprovadamente, por seus funcionários; 

IV. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração; 
V. Responder civil e penalmente, por quaisquer danos 

ocasionados à Administração e seu patrimônio e/ou a 

terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de ação ou de 

omissão da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir; 

VI. Atender prontamente quaisquer exigências da Administração, 
inerentes ao objeto do Contrato; 

VII. Manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na 

Licitação; 

VIII. Designar pessoas qualificadas, que acompanharão as 

atividades da CONTRATADA durante todo o processo de 

ingresso, do início ao seu término, e a quem se reportará o 

CONTRATANTE para tratar de assuntos a respeito do processo, 

servindo de ligação entre as partes; 

IX. Manter e responsabilizar-se, quer por seu pessoal, quer por 
terceiros contratados, pelo sigilo que deve ser observado 

em relação a execução do serviço; 

X. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e 

trabalhistas. 

 

b. Constituirão obrigações do CONTRATANTE: 
 

I. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim 
de que possa executar o serviço dentro das normas deste 

Contrato, dos documentos que o acompanham e da legislação 

pertinente e em vigor; 

II. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações 
e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a 

ser solicitados sobre os serviços; 

III. Aplicar as penalidades cabíveis, previstas neste 

instrumento, garantindo a prévia defesa; 

IV. Efetuar o pagamento, após apresentação de nota fiscal, todo 
o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços; 

V. Solicitar por escrito, durante o período de execução do 

objeto, a substituição dos serviços que apresentarem 

defeito ou não estiverem de acordo com as exigências 

previstas no edital e seus anexos; 

VI. Exercer a fiscalização dos materiais e os serviços 

contratados por servidor especialmente designado, na forma 

prevista na Lei nº 8666/93; 

VII. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas 
na execução do serviço contratado. 



 

12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

a. Na forma do Art. 67 da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, a execução deste Contrato será acompanhada e 

fiscalizada pelo representante da Administração, servidor xxxxxx. 

b. Parágrafo Único – O CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar o 
Fiscalizador, a qualquer momento, devendo oficiar à CONTRATADA. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a. CONTRATADA compromete-se a manter durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições exigidas para habilitação na Contratação. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

 

a. Eventuais litígios decorrentes da execução deste contrato serão 
dirimidos perante o Foro da Comarca de Canela. 

b. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento em três vias de igual teor e forma, junto as 

testemunhas abaixo firmadas. 

  

Canela, 17 de março de 2017. 

 

 

________________________________ 

Contratada 

 

______________________________ 

Câmara Municipal de Vereadores de Canela 

Contratante 

 

 

________________________________ 

 

Fiscalizador 

 

Testemunhas 01____________________ 

 

Testemunha 02_____________________ 


