
 

 
 

1 
Município de Fundão – Estado do Espírito Santo 
Equipe de Licitações 
Rua Stéfano Broseghini, nº 133, Centro, Fundão/ES, CEP 29.185-000 

Processo nº 

Rubrica Fl. nº 

PREGÃO PRESENCIAL nº 076/2019 (REABERTURA) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8607/2019 

 

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO, por intermédio de seu Pregoeiro(a) Oficial e Equipe de 
Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº 085-2020, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço 
GLOBAL, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento 
licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Federal nº 3.555, de 2000, à 
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, de 2001, 
à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem 
como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 
 

Data da abertura da sessão pública: 12 de março de 2020. 
Horário: 09:00 (Nove horas - horário local) 
Endereço: Rua Stéfano Broseghini, nº 133, Centro, Fundão/ES, CEP 29.185-000  
Credenciamento: das 09:00 horas às 09:30 horas 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação é a Contratação de serviços de Provedor de 
telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de 
acesso à Internet com infraestrutura de conexão na fibra óptica, atendendo as 
normas técnicas e capacidade satisfatória de entrega para um link na velocidade 
de até 500MBPS, atendendo a regulamentação vigente da Agencia Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do 
contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados a serem 
instalados na Prefeitura Municipal de Fundão, Secretarias e demais setores, com 
fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço e suporte 
técnico, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos até o limite de 48 meses, conforme especificações e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. 
 
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
1.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
1.3.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
1.3.2. ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial;  
1.3.3. ANEXO III – Modelo de Termo de Credenciamento;  
1.3.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno 
porte; 
1.3.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 
de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; 
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1.3.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
(inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002);  
1.3.7. ANEXO VII – Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor 
(Lei nº 9.854/99); 
1.3.8. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Inexistência de parentesco com a 
Municipalidade (art. 78, caput, Lei Orgânica Municipal nº 001/1990); 
1.3.9. ANEXO IX - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação; 
1.3.10. ANEXO X – Minuta de Contrato. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão todos os interessados pertencentes ao ramo de 
atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos 
constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 
constantes deste Edital e seus Anexos. 
 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:  
 
2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 
 
2.2.2. Em dissolução ou em liquidação;  
 
2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração 
Pública, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993; 
 
2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Poder Público, nos termos 
do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores; 
 
2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de 
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos 
do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 
 
2.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 
 
2.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

 
2.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País; 

 

2.2.9. Que estejam reunidas em consórcio; 
 
2.2.10.  Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação 
do licitante. 
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3. DA IMPUGNAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 
3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
o ato convocatório do Pregão. 
 
3.1.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências e de impugnar este 
Edital aquele que não o fizer dentro do prazo estabelecido no subitem transcrito acima. 
 
3.1.2. Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
 
3.1.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
3.1.4. Quanto ao acolhimento ou não das impugnações apresentadas ao Pregoeiro e 
sua Equipe de Apoio, estes serão encaminhados via e-mail ao licitante que apresentou 
a referida impugnação. 
 
3.2.  As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas, na 
sede da equipe de licitações do Município de Fundão, nos dias úteis, das 08h00min às 
17h00min na Rua Stéfano Broseghini, nº. 133, 1º. Pavimento, Centro - Fundão – ES. 
Não serão aceitos protocolos via fax, nem tampouco via e-mail. 
 
3.3. Caso o Pregoeiro decida pela improcedência da impugnação ao ato convocatório, 
deverá encaminhar o processo para a autoridade competente – ordenadora da despesa 
- a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do pregoeiro. 
 
3.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, o pregão será suspenso, 
devendo, posteriormente, ser definida e publicada nova data para realização do 
certame. 
 
3.5. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas.  
 
4. DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no 
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento 
como participante deste Pregão munido de documentos que os credenciem a participar 
deste procedimento licitatório, os quais são listados nos subitens abaixo:  
 
4.1.1. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, 
cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. No caso 
de Sociedade Anônima, os demais documentos deverão ser devidamente 
acompanhado de documentos de eleição dos administradores. 
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4.1.2. Tratando-se de procurador, procuração por instrumento público (original ou cópia 
autenticada) ou procuração particular, (com firma reconhecida) ou ainda Termo de 
Credenciamento (com firma reconhecida), conforme modelo anexo, da qual constem 
poderes para representar a outorgante em licitações públicas, podendo para tanto 
formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e 
praticar todos os demais atos pertinentes a certames públicos, acompanhado de 
correspondente documento, dentre os indicados no subitem anterior, que comprove os 
poderes do mandante da outorga. 
 
4.1.3. O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto, da qual será extraída fotocópia pela Equipe 
de apoio e anexada aos autos do procedimento. 
 
4.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo credenciado 
apenas um representante. 
 
4.3. Não será credenciada a empresa que: 
 
a) Apresentar documento emitido por fac-símile; 
b) Apresentar documento rasurado, ilegível; 
c) Apresentar documento sem firma reconhecida, quando o próprio documento 
existir; 
d) Não comparecer no horário determinado neste edital. 
 
4.4. A não apresentação do documento de credenciamento ou a sua incorreção não 
impedirá a participação da licitante no certame, porém impossibilitará o representante 
de se manifestar e responder pela empresa, não podendo rubricar documentos ou fazer 
qualquer observação e interferências no desenvolvimento dos trabalhos. 
 
4.5. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO 

 
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a 
fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 
 
5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo 
anexo); 
 
5.1.2. Declaração de microempreendedor individual, microempresa ou empresa de 
pequeno porte (conforme modelo anexo), notadamente para efeito de aplicação do 
“direito de preferência” previsto na citada norma, bem como apresentar certidão 
simplificada da junta comercial, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de 
abertura das propostas deste edital; 
 
5.1.2.1. As empresas as quais não apresentarem a declaração deste item não serão 
impedidas de participar do certame, contudo, não serão concedidos os benefícios da 
Lei Complementar 123/2006 e Lei Municipal nº 531/2008. 
 



 

 
 

5 
Município de Fundão – Estado do Espírito Santo 
Equipe de Licitações 
Rua Stéfano Broseghini, nº 133, Centro, Fundão/ES, CEP 29.185-000 

Processo nº 

Rubrica Fl. nº 

5.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução 
Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (conforme modelo 
anexo), sob pena de desclassificação da proposta. A referida instrução normativa é 
utilizada como parâmetro referencial, haja vista a inexistência de instrumento municipal 
que tutele a temática.   
 
5.1.4. Declaração de que não possui vínculo de parentesco com o Prefeito, Vice-
Prefeito, vereadores ou servidores públicos municipais, a fim ou consanguíneo até o 
segundo grau, conforme disposto no art. 78 da Lei Orgânica Municipal nº 001/1990 
(conforme modelo anexo).   
 
5.1.5. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, 
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas, em 
caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE FUNDÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 
 
ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE FUNDÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 
 

5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar 
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) 
hora antes da abertura da sessão pública. 
 
5.3. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, 
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 
 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE FUNDÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019 
SESSÃO EM 12/03/2020, ÀS 09:00 HORAS 

 

5.4. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não 
gerarão efeitos como proposta. 
 
5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste Edital. 
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6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua 
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo 
licitante ou seu representante, deverá conter: 
 
6.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, fabricante, 
modelo, tipo, procedência e demais dados pertinentes, observadas as especificações 
constantes do anexo Modelo de Proposta de Preços. 
 
6.1.2. Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente 
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as 
quantidades constantes do Termo de Referência. 
 
6.1.3. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais 
como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam 
na contratação do objeto.  
 
6.1.4. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência. 
 
6.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 120 (Cento e vinte) dias corridos, a 
contar da data da sua apresentação. 
 
6.1.6. A proposta deverá ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com até 02 (duas) 
casas decimais após a vírgula. 
 
6.1.7. O proponente ainda deverá indicar na proposta o nome ou a razão social da 
pessoa jurídica, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico. 
 
6.1.8. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
7. DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam 
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 
7.1.1. As propostas de preços apresentadas serão minuciosamente verificadas, quanto 
a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, 
procedendo-se às correções no caso de eventuais erros de somatória, considerando-se 
como válidos os preços unitários apresentados.  
 
7.1.2. Em casos de discrepância entre os valores apresentados em algarismos e por 
extenso, prevalecerão os valores apresentados por extenso. 
 
7.1.3. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Administração Pública 
Municipal poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de 
nova propostas escoimadas das causas referidas neste subitem. 
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7.1.4. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial para esta 
licitação. Portanto, caso o licitante apresente mais de uma proposta, o Pregoeiro 
designado para o ato considerará todas as suas propostas desclassificadas para efeitos 
da licitação em voga. 
 
7.1.5. Eventuais ausências de data e/ou rubrica na proposta comercial poderá ser 
suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 
“Proposta” com poderes para esse fim, bem como a falta do CNPJ e/ou endereço 
completo da sede da empresa poderá também ser preenchida pelos dados constantes 
dos documentos apresentados dentro do envelope de habilitação. 
 
7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.  
 
7.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances. 
 
7.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa 
de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
 
8.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor GLOBAL. 

 
8.2.1. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
 

8.2.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por 
ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
8.2.3. Após o encerramento da sessão de disputa, serão ordenadas as propostas em 

ordem crescente, possibilitando a aplicação da Lei Complementar 123/2006 e suas 

alterações, conforme segue: 

8.2.3.1. A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 

Microempreendedor Individual (MEI), conforme documentação apresentada na 

fase de credenciamento, mais bem classificada, poderá, desde que o valor por ela 

apresentado se enquadre no percentual de até 5% (cinco por cento) superior à 

proposta de menor preço que não se enquadre na condição de ME, EPP ou MEI, 

apresentar nova proposta inferior àquela de menor preço, situação em que será 

declarada arrematante do lote em disputa; 
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8.2.3.2. Caso a ME, EPP ou MEI mais bem classificada não oferte nova proposta na 

forma do subitem acima, serão convocadas as empresas remanescentes que, 

porventura, se enquadrem na hipótese do referido subitem, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; 
 
8.2.3.3. Caso nenhuma empresa que se encontre na situação prevista no subitem 
9.2.3.1 oferte proposta inferior à proposta de menor preço, o Pregoeiro dará por 
encerrada a sessão de disputa do item, declarando o licitante que ofertou a menor 
proposta, inicialmente, como arrematante. 
 
8.3. Havendo eventual empate real entre propostas, ou entre propostas e lances, o 
critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no País; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País.  
 

8.3.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 
 
8.4. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
Edital. 
 
8.5. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 
 
9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua 
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
 
9.2. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data 
e horário para a continuidade da mesma. 

9.3. Se a proposta melhor classificada não for aceitável, ou for desclassificada, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

9.3.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
preço melhor. 

9.3.2. Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta obtida no 
certame e aquele decorrente da negociação com o licitante remanescente, será 
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facultado à Administração revogar o procedimento licitatório, mediante despacho 
fundamentado, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

9.4. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
 
9.5. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
 
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 
 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 
pela Controladoria-Geral da União 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 
 
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 
10.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
10.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 
 
10.3. Ainda como condição prévia à habilitação, em se tratando de licitação exclusiva 
para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), o Pregoeiro poderá 
consultar o Portal da Transparência do Governo Federal 
(www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – 
Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos 
valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada 
em primeiro lugar, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 
123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, 
em caso de início de atividade no exercício considerado. 
 
10.4. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também 
abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens 
bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) 
de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 
 
10.5. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite 
legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, 
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com sua 
consequente inabilitação, por falta de condição de participação. 
 
10.6. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar será verificada. 
 
10.6.1. Os documentos poderão ser apresentados em original ou em cópia autenticada 
por cartório competente, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
10.7. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir 
relacionados. 
 
10.7.1. Relativos a Qualificação Jurídica: 
 
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 
seus administradores; 
 
b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou do 
último ato de alteração que foi consolidado; 
 
c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 
d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio – DNRC; 
 
e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização; 
 
10.7.1.1. Os documentos relacionados nos subitens "a" a "f" do subitem anterior não 

precisarão constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido 

apresentados no ato do Credenciamento deste Pregão, desde que sejam originais ou 

estejam autenticados em Cartório. 

 
10.7.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
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a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
 
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, com situação ativa ou 
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual; 
 
c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa 
de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União; 
 
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Caso 
a proponente tenha filial no Município de Fundão, Estado do Espírito Santo ficará 
obrigada a apresentar a certidão relativa a filial, para atendimento da alínea.   
 
f. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de 
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias 
e às de terceiros; 
 
g. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
h. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com 
efeitos de negativa. 
 
10.7.2.1. O licitante deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 
pena de ser inabilitado. 
 
10.7.2.2. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os 
documentos exigidos neste subitem também deverão ser apresentados pela filial 
executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos 
relativos à sua matriz. 
 
10.7.3. Relativos a Qualificação Econômico-financeira: 
 
a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 
ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na 
omissão desta, expedida a menos de 01 (um) ano contado da data da sua apresentação; 
 
 
10.7.4. Relativos à Qualificação Técnica: 
 
a. Vide Termo de Referência (item 12), anexo I deste instrumento convocatório.  
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10.7.5. Documentos Complementares: 
 
a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital; 
 
b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 
conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, 
conforme modelo anexo a este Edital. 
 
10.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal. 
 
10.9. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de 
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, 
na ordem de classificação. 
 
10.10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
 
10.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade 
da mesma. 
 
10.12. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação. 
 
10.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 
 
10.14. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de 
regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 
 
10.15. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 
8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
10.16. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os 
licitantes presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os 
licitantes presentes. 
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11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro. 
 
11.2. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última 
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
 
11.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência 
do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
 
11.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 
 
11.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, 
qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, 
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias 
para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará 
a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

12.1.1. A contagem do prazo para interposição da manifestação escrita do recurso se 
iniciará no primeiro dia útil subsequente a sessão pública referida no subitem acima.  

12.1.2. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá: 
 
a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do 
prazo estabelecido; 
 
b) Motivadamente, reconsiderar a decisão; 
 
c) Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora. 
 
12.1.3. Os recursos não terão efeito suspensivo, salvo nas hipóteses do art. 109 da Lei 
8666/93. 
 
12.1.4. Os recursos deverão ser dirigidos a pregoeira e protocolizados nos dias úteis, 
na sede do setor de licitações do Município de Fundão, das 08h00min às 17h00min na 
Rua Stéfano Broseghini, nº. 133, 1º. Pavimento, Centro - Fundão – ES, observando o 
prazo previsto no Inciso XVIII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/2002. 
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12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

12.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão. 

12.4. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita 
à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 

12.5. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, 
conforme o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

12.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos 
prazos legais. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 
a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

14. DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato ou retirar 
a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
14.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

14.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a 
Contratante verificará a manutenção das condições de habilitação, bem como ao 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão 
anexados aos autos do processo.  

14.4. Se o fornecedor registrado, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da 
Nota de Empenho, não comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados 
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os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital e das demais cominações legais. 

14.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.6. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

14.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

14.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

14.9. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um 
representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução contratual, de tudo dando ciência à Administração. 

15. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 

15.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a partir da data da 

assinatura do instrumento, ou da data da retirada da Nota de Empenho, nos termos do 

artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

16. DOS PREÇOS 

 
16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
16.2. As contratações decorrentes deste certame poderão sofrer alterações, obedecidas 
às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 
 

18. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

18.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
 
18.1.1. Em se tratando de obras e serviços: 
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a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado; 
 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. Não podendo ser realizada em prazo 
superior a 90 (noventa) dias; 
 
18.1.2. Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 
 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com 
a especificação; 
 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação. 
 
18.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução 
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
18.3. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo 
não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-
se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias 
anteriores à exaustão dos mesmos. 
 
18.4. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos: 
 
a) gêneros perecíveis e alimentação preparada; 
 
b) serviços profissionais; 
 
c) obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", desta Lei, desde 
que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação 
de funcionamento e produtividade. 
 

19. DO PAGAMENTO 

 
19.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.  
 

19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 

5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
19.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 
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19.4. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 
 
19.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
19.6. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se 
necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação 
da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo 
de pagamento. 
 
19.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
 
19.8. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 
12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos 
e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, 
desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da 
Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
 
19.9. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
 
19.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
 
19.11. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
20.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício, na dotação abaixo 
discriminada: 
 
0002 – GABINETE DO PREFEITO 
002100.0412200022.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
E VICE 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 1530000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
003100.0412200022.078 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
GOVERNO 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
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004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
004100.041220022.076 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
0008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
008100.0812200022.031 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETHAS 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 13900010 – OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 
SOCIAL; 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA 
009100.412200022.0771 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESPORT 
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETROLEO FEDERAL 
 
0010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
010100.2060600232.051 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAGRI 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
0011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 
011100.0412200022.103 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETRANS 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
0013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
013100.0412200022.006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
  
0013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
013300.1854100372.091 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
014 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
014100.0309100382.073 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
015 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
015100.0412400022.074 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRALADORIA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PLANEJAMENTO 
017100.0412300022.076 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETROLEO FEDERAL 
 
* Informação concedida pelo setor financeiro municipal (SEFIN). 
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21. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTATIVAS 

 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto 
nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no 
decorrer da licitação: 
 
21.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 
dentro do prazo de validade da proposta; 
 
21.1.2. Apresentar documentação falsa; 
 
21.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
21.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
 
21.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
21.1.6. Cometer fraude fiscal; 
 
21.1.7. Fizer declaração falsa; 
 
21.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 
 
21.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 
 
a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 
 
b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Fundão, pelo prazo de até 
cinco anos; 
 
21.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 
 
21.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 
1999. 
21.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
21.5. As multas serão recolhidas em favor do ente Federativo, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente. 
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21.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
22.1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o 
objeto licitado.       
 
22.2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria 
certidão ressalva que autorize a sua aceitação.       
 
22.3. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a 
Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será 
considerado o lapso de 03 (três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura 
do certame, ressalvados os prazos expressos para o preenchimento da lacuna em 
subitem próprio deste edital. 
 
22.4. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de 
cópia reprográfica autenticada por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das 
pessoas naturais, competentes ou em publicação de órgão da imprensa na forma da lei, 
exceto a proposta, para a qual deve ser observadas condições já estabelecidas em 
cláusula própria deste edital. 
 
22.5. Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação. 
 
22.6. Na hipótese da apresentação de documentos originais, os mesmos serão 
anexados ao processo licitatório. 
 
22.7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido neste Edital, 
não poderão, em hipótese alguma, serem substituídos por protocolos que configurem o 
seu requerimento, não podendo, ainda, serem remetidos posteriormente ao prazo fixado 
para a abertura do certame. 
 
22.8. Com o intuito de garantir o princípio da eficiência solicita-se às licitantes que 
apresentem os documentos na ordem que estão listados neste Edital. 
 
22.9. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 
 
22.10. 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 
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
22.11. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
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processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
no ato da sessão pública. 
 
22.12. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
22.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
22.14. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá 
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito 
e devidamente fundamentado. 
 
22.15. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
22.16. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente na Administração. 
 
22.17. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público. 
 
22.17. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
22.18. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que 
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital. 
 
22.19. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no 
endereço Rua Stéfano Broseghini, nº. 133, 1º. Pavimento, Centro - Fundão – ES, CEP 
29.185-000, nos dias úteis, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas.  
 
22.20. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.fundao.es.gov.br. 
 
22.21. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no órgão, situado no endereço Rua Stéfano Broseghini, nº. 133, 1º. 
Pavimento, Centro - Fundão – ES, CEP 29.185-000, nos dias úteis, no horário das 09:00 
horas às 16:00 horas. 
 
22.22. Informações diversas (dúvidas) relativas a presente licitação deverão ser 
formuladas por escrito e dirigidas a pregoeira, através do endereço eletrônico 
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licitacao@fundao.es.gov.br, devendo ser formuladas no padrão.ODT ou .PDF e 
anexadas, em horário 08h00min às 17h00min. 
 
22.23. Caso não compareça nenhuma licitante para credenciamento após 15 (quinze) 
minutos o certame será julgado DESERTO. 
 
22.24. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, do 
Decreto n° 6.204, de 2007, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 
 
22.25. O valor estimado para formalização da presente contratação está transcrito 
abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
MENSAL (R$) 

VALOR TOTAL 
ANUAL (R$) 

01 

Contratação de serviços de Provedor 
de telecomunicações para a 
implementação, operação e 
manutenção de um link de acesso à 
Internet com infraestrutura de conexão 
na fibra óptica, atendendo as normas 
técnicas e capacidade satisfatória de 
entrega para um link na velocidade de 
até 500MBPS, atendendo a 
regulamentação vigente da Agencia 
Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL, com disponibilidade 24 (vinte 
e quatro) horas por dia, durante 07 
(sete) dias da semana, a partir de sua 
ativação até o término do contrato, 
mediante implantação de link de 
comunicação de dados a serem 
instalados na Prefeitura Municipal de 
Fundão, Secretarias e demais setores, 
com fornecimento dos equipamentos 
necessários à execução do serviço e 
suporte técnico, pelo prazo de 12 
meses, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos até o 
limite de 48 meses. 

P. SER 01 31.846,00 382.152,00 

22.26. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca da 
Capital – Juízo de Fundão, com exclusão de qualquer outro. 
 
Fundão/ES, 21 de fevereiro de 2020.  

___________________________ 

JEANNY SCAQUETTI DE CARLI 

Pregoeiro(a) Oficial 

Decreto nº 085/2020 

 

 

 

 

 

  

mailto:licitacao@fundao.es.gov.br
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DA UNIDADE REQUISITANTE 
 
Secretaria Municipal de Administração. 
 

2. DO (A) RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
JEFERSON ROCHA GONZAGA – GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
(T.I) 
 

3. DA DESCRIÇÃO DO (S) OBJETO (S) 
 

O objeto é a Contratação de serviços de Provedor de telecomunicações para a 
implementação, operação e manutenção de um link de acesso à Internet com infraestrutura 
de conexão na fibra óptica, atendendo as normas técnicas e capacidade satisfatória de 
entrega para um link na velocidade de 500MBPS, atendendo a regulamentação vigente da 
Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do 
contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados a serem instalados na 
Prefeitura Municipal de Fundão, Secretarias e demais setores, com fornecimento dos 
equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico, pelo prazo de 12 meses, 
podendo ser prorrogado pelo prazo permitido pela legislação vigente. 

 
4. DA JUSTIFICATIVA 

 
Atualmente, o serviço de acesso à internet prestado à Prefeitura Municipal de Fundão 

apresenta de forma constante limitação de velocidade tanto em Download quanto em 
Upload, sendo insuficiente para atender às demandas de acesso à Internet dos 
aproximadamente 200 servidores municipais que de dependem do serviço para o exercício 
de suas atividades, além de munícipes que busquem informações e serviços, além da 
divulgação de serviços ao público externo.  

Na arquitetura atual, os links DSL (Banda larga) da Oi são responsáveis por sustentar 
toda utilização da Internet dentro dos diversos órgãos da Administração Pública Municipal e 
todos os serviços disponíveis ao público externo, como por exemplo o PORTAL DE 
TRANSPARENCIA hospedado no sítio da Prefeitura Municipal, que é uma determinação 
legal. 

Ocorre que atualmente este serviço, por questões históricas, é fornecido sem que 
haja um contrato formalizado para prestação do serviço, mesmo não sendo a Oi, única 
fornecedora do serviço de internet, observando que a regra no Brasil de licitar, logo, objetiva-
se com o presente termo de referencia a correção deste problema. 

Além do que fora exposto, a deficiência dos serviços entregues pela empresa por 
intermédio destes links cria a necessidade, mais do que prioritária, de que se realize sua 
substituição por outra empresa provedora de internet, considerando que já foram feitas 
inúmeras e infrutíferas tentativas de melhorar o serviço prestado pela atual contratada.   

Caso não seja tomada essa radical providência, todo o acesso à Internet envolvendo 
a Administração Municipal poderá, de uma hora para outra, ser interrompido devido às 
muitas falhas do serviço atualmente fornecido, com o risco concreto de grande parte dos 
sistemas mantidos pela Prefeitura ficar indisponível por tempo indeterminável.  
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Esse cenário contempla o fato de que a Internet exerce papel preponderante para que a 
Prefeitura de Fundão consiga satisfazer, com eficiência sua missão institucional, fornecendo 
diversos serviços, dentre os quais é possível destacar: Informações, Serviços OnLine, 
Acesso a Internet em todas as Unidades Administrativas Municipais (Escolas, Unidades 
Básicas), Acesso para Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, Consulta de Processos, Emissão 
de IPTU, Alvarás, Licitações, Área de Servidor/Intranet, Acessos aos Sistemas, entre outros, 
visto que a tendência municipal é a migração para serviços em nuvem, inclusive eliminando 
os processos físicos, para garantir agilidade, economia, confiabilidade e melhor gestão 
processual. 

A substituição da atual empresa prestadora de serviços de provedor de acesso à internet 
faz-se necessária para que esta Prefeitura e demais setores que são interligados à mesma 
possam usufruir dos benefícios oferecidos pela internet, especialmente no que tange à 
eficiência no andamento dos procedimentos administrativos. A substituição do atual 
prestador e a contratação de um provedor de internet cujo serviço atenda padrões mais 
elevados de qualidade, dará condições à Prefeitura Municipal de Fundão de implantar um 
serviço de Gestão e Protocolo Web com solução em Cloud Computing (Nuvem), otimizando 
uma futura estrutura, não havendo a necessidade de altos investimentos em equipamentos.  
 

5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
LINK DE INTERNET DE 500MB (MBPS – MEGA BITS POR SEGUNDO) 
 

O Link Contratado de 500MBPS com a Internet deve ser distribuído através dos 
endereços fornecidos no presente Termo de Referência, observando sempre a 
proporcionalidade de 100% download e 30% upload do link contratado. 

 
Características Mínimas solicitadas: 

 Garantia de conexão 24 (vinte quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana; 

 Garantia total da banda contratada Banda Larga, onde a velocidade será 100% 
download e até 30% upload; Exemplo: 500mbps download e 150mbps upload, com 
cada ponto de instalação recebendo um IP fixo. 

 Velocidade do Link de conexão com a Internet de 500mbps de download e 150mbps 
de upload; 

 Suporte Técnico para o Link deverá ser prestado em horário de expediente da 
Prefeitura (Manhã: 8hàs11h30min–Tarde: 13h30min às 17hs) com prazo máximo de 
04 (quatro) horas para solução de problemas, após a abertura do chamado técnico; 

 Após a abertura do chamado técnico, este deverá estar no local ou entrar em contato 
com a Prefeitura Municipal de Fundão para fins de análise do problema em no 
máximo 45minutos; 

 A empresa deverá possuir outorga da ANATEL para explorar os Serviços SCM; 

 Prover uma conectividade à Internet, com taxa de transmissão de 500MBPS 
(Quinhentos megabits por segundo) Banda Larga, isto é, a taxa de transmissão 
fornecida deverá suportar 500 Mbps (Quinhentos megabits por segundo) de tráfego 
de entrada e 150 Mbps (Cento e cinquenta mega bits por segundo) de tráfego de 
saída,ou seja,redução de até 30% no upload. 

 A taxa de transmissão deverá sempre esta disponível na totalidade do fluxo 
contratado e não deve incluir a taxa de overhead de protocolos até a camada 2 do 
modelo OSI; 

 A interligação deve ser em conexão permanente, dedicada e exclusiva, desde as 
dependências da Prefeitura até a conexão à infraestrutura de comunicação da 
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contratada, obedecendo às recomendações elaboradas pela Electronic Industries 
Alliance/Telecomunications Industry Association EIA/TIA e pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para provimento de serviços de acesso à 
internet (Internet Service Providers)e demais normas,quando couber; 

 Ser provido com base em uma infraestrutura de fibra-óptica, como meio de acesso, 
vedada a utilização de qualquer outra tecnologia de acesso. 

 A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento e instalação dos materiais e 
equipamentos necessários à prestação do serviço. 

 Após a implantação do link, as solicitações de instalação, retirada e alteração de 
características físicas já existentes, incluindo as configurações em equipamentos de 
comunicação de dados decorrentes dessas mudanças, dar-se-ão através de 
solicitações formais por parte do Contratante, sendo que estas solicitações deverão 
ser executadas pela Contratada em, no máximo, 10(dez) dias, sem que haja qualquer 
custo adicional para a contratante. 

 Após o início oficial de operação do link contratado, quaisquer demandas de 
configuração em equipamento de comunicação de dados, não decorrentes de 
solicitações descritas na subcláusula anterior, deverão ser realizadas pela 
contratada em, no máximo 24(vinte e quatro) horas; 

 A contratada se responsabilizará por eventuais adaptações nas instalações físicas 
nas dependências do contratante, assim como a infraestrutura externa, para a 
implantação dos serviços contratados (passagem de cabos, lançamento de fibras 
ópticas, adaptação de tomadas etc.), sem que haja um custo adicional para a 
contratante. 

 
6. INSTALAÇÃO DO LINK CONTRATADO: 

 
O Link Banda Larga deverá ser instalado e configurado nas dependências da Prefeitura 

Municipal de Fundão e demais secretarias com fibras chegando diretamente aos locais, de 
modo que, todos os computadores das Redes da Prefeitura e secretarias deverão 
acessar integralmente todos os serviços da Internet (Navegação, envio e recebimento 
de e-mails,FTP e todos os demais serviços) sem qualquer restrição ou distinção. Tudo 
deve ser providenciado antecipadamente e de forma programada para que os PCs 
Servidores (Computadores) da Prefeitura possam ser devidamente configurados com 
os novos endereços IP e possam se manter em pleno funcionamento, sem quaisquer 
transtornos, tornando o processo de instalação o mais transparente possível. 

A empresa vencedora deverá instalar e configurar o Link em todos os pontos, 
deixando o mesmo em total funcionamento, navegando na Internet utilizando as 
configurações de Proxy (Squid) e regras de firewall utilizadas pelos servidores da 
Prefeitura Municipal de Fundão. 

Os equipamentos necessários para a interligação (ONU, Routerboard, roteadores, etc..) 
deverão ser fornecidos pela contratada. 

As instalações e reinstalações não terão nenhum custo adicional a contratante. 
 
Prazo para Instalação e Configuração do Link Contratado: 

O Link Contratado deverá ser instalado e configurado no equipamento fornecido 
pela Prefeitura Municipal (Servidor de Internet) num prazo de 60 dias (Sessenta dias) a 
contar da data de assinatura do Contrato. 

A Empresa vencedora deverá instalar e testar todos os links. A Ativação do 
mesmo para fins de contrato somente será efetivada a partir do momento que Prefeitura 
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emitir a Ordem de Serviço do mesmo. E esta ativação deverá ser executada num prazo 
máximo de 24hs. 
 
Prazos e condições para Suporte do Link de 500MBPS: 

Suporte Técnico para a manutenção do Link deverá ser prestado em horário de 
expediente da Prefeitura (Manhã: 08hs às 11h30min – Tarde: 13h30min às 17hs) com 
prazo máximo de 04 horas para solução de problemas, após a abertura do chamado 
técnico; 

Após a abertura do chamado técnico, este deverá estar no local ou entrar em 
contato com a Prefeitura para fins de análise do problema em no máximo 45 minutos; 
 

7. REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS: 
 

A Contratada deverá monitorar e supervisionar os links da sua malha principal 
(backbone), diagnosticando e solucionando falhas mesmo antes do desencadeamento 
da notificação pelo cliente. Ficará, a contratada, encarregada de prestar 
esclarecimentos a Contratante, sobre os itens supracitados, sempre que este julgar 
necessário. 

O serviço contratado deverá permitir incorporar modificações ou ampliações sem 
que estas impliquem na interrupção do restante das conexões do cliente. Para a 
efetivação de tais modificações/ampliações deverá contratante consultar a contratada para 
a definição de novas condições técnico-comerciais (viabilidade, velocidades e valores), bem 
como agendamento de paralisações. 

A solução deverá, tecnologicamente, estar baseada em equipamentos que utilizem 
padrões vigentes no mercado e marcas líderes na sua área, propiciando a segurança 
dos dados. 

A Contratada deverá disponibilizar os links do objeto desta licitação, não repassando 
a terceiros quaisquer responsabilidades sobre o funcionamento dos mesmos. 

A Contratada, sempre que necessitar realizar manutenções preventiva ou de 
ampliação em sua estrutura (Links de Acesso, substituição de meio físico, dentre 
outros), que possam acarretar a paralisação ou baixa de performance na comunicação 
dos links, deverá comunicar a Contratante com no mínimo 05(cinco)dias de 
antecedência. 

A Contratada se responsabiliza pela substituição dos equipamentos em caso de 
defeitos (queima por descarga elétrica, superaquecimento, falha do equipamento). A 
substituição deverá ser feita em no máximo 2(duas)horas após aberto o chamado. 

Os equipamentos, necessários à interligação das redes até o ponto destino, serão 
fornecidos pela Contratada. 

A Contratada deverá fornecer um número de telefone para Suporte Técnico de 
Emergência–24 horas (fora do horário de expediente, finais de semana e feriados),para 
casos de pane ou defeito nos equipamentos que provoquem a paralisação do Link 
Contratado. 
 

8. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
 

Em caso de indisponibilidade dos links causada por defeitos nos materiais, 
rompimento de fibra, defeito sem fusões ou outros problemas de natureza física, os links 
afetados deverão ser restabelecidos em, no máximo, 4 (quatro)horas; 

Durante a vigência do contrato, deverá ser disponibilizado um número de telefone 
que possibilite um atendimento de 24(vinte e quatro) horas/dia, 7(sete)dias por semana, 
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para eventuais chamados técnicos. Este número atuará como central de atendimento 
das ocorrências do serviço; as ligações para ele efetuadas. Se necessário, a prefeitura 
abrirá as ocorrências diretamente com o consultor responsável a ser designado pela 
CONTRATADA. Para cada ocorrência de serviço, a Contratada deverá disponibilizar um 
identificador único (número de chamado) para facilidade no acompanhamento das 
soluções; 

A abertura dos chamados técnicos poderá ser efetuada por toda a Equipe de 
T.I(Tecnologia de Informação) e o seu fechamento ficará condicionado ao aceite 
daquele departamento; 
 

9.   DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
O serviço prestado deverá ter sua qualidade medida mensalmente, para fins de 

pagamento, por meio dos seguintescritérios: 

 Disponibilidade do link de comunicação de dados conforme critérios estabelecidos; 

 Latência, Tempo de Resposta, Taxa de erro e perda de pacotes, de acordo com 
critérios estabelecidos. 

 Disponibilidade da Central de Atendimento conforme períodos e horários exigidos; 

 Agilidade, cortesia e presteza no atendimento do suporte técnico; 

 Eficiência das soluções definitivas apresentadas; 

 Nenhuma penalidade aplicada à Contratada no período; 

 Atendimento às demais exigências contratuais. 
 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 Obedecer às especificações constantes neste Termo; 

 Responsabilizar-se pela entrega do material/execução dos serviços, ressaltando que 
todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas 
obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

 Realizara entrega/executar os serviços dentro do prazo estipulado; 

 O retardamento na entrega do objeto/execução dos serviços, não justificado 
considerar-se-á como infraçãocontratual; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado; 

 Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os 
entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, 
confirmados por escrito; 

 Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, 
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, 
inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de 
deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste Termo; 

 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de 
Referencia, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, 
atualizada. 

 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da contratante: 
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 Exercer a fiscalização da execução do objeto Contratado; 

 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais; 

 Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo; 

 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, 
dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e 
empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

 Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as 
especificações são as mesmas descritas neste termo de referência; 

 Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação 
do serviço, apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais; 

 À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

 O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação, da 
sua conformidade com as especificações e da proposta pela área técnica 
competente, garantindo sua conformidade como objeto contratado; 

 
12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características e prazo como objeto da licitação; 

 Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum 
outro que não tenha originado de contratação. 

 Apresentar o extrato do termo de autorização ou contrato de concessão firmado com 
a ANATEL devidamente publicados no diário oficial. 

 
13. PADRONIZAÇÃO: 
Os links serão semi-dedicados (Banda Larga por fibra optica) para cada conexão e que 

garantam largura de banda de 100%(cem por cento)para tráfego de aplicações IP(Internet 
Protocol)de qualquer classe de  serviço .Caso a contratada não disponha da velocidade 
solicitada, deverá ser fornecido link na velocidade superior,porém,o preço a ser pago não 
poderá ser superior ao do link solicitado; 
As velocidades deverão ser assimétricas (Banda Larga de fibra optica); 

 
 

14. DISPONIBILIDADE: 
A disponibilidade do serviço será calculada por link para período de um mês (trinta dias), terá 
como data de início sempre o primeiro dia de cada mês. Quando da ativação os dias serão 
consecutivos a partir da ativação do serviço até o último dia do mês. O serviço deverá estar 
disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano, para 
todos os níveis de serviço. 
A disponibilidade mensal exigida do link será de 98%. 
O cálculo da disponibilidade se dará através da seguinte equação: D%=[(ToTi)/To]*100 
Onde: 
D = disponibilidade 
To= período de operação trinta dias (em minutos). 
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Ti=somatório dos tempos de taxa de erros elevada (que não tenham atendido o solicitado) e 
das interrupções por inoperância do link durante o período de operação trinta dias (em 
minutos). 
No cálculo de disponibilidade, não serão consideradas as interrupções programadas e 
aquelas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Fundão. 
 

15. ATRASO: 
É o tempo médio máximo admissível na transmissão de um pacote IP. Atraso bidirecional 
[ida e volta (RTT-Round Trip Time definido no RFC2681)],onde RTT é o tempo de ida e volta 
de um pacote ao longo de todo o link. Isto também indica se a qualidade da conexão é boa 
ou não,pois representa o retardo sofrido pelo pacote nos diversos elementos de rede no 
caminho. 
Será admitido um retardo máximo de 60ms; 
Será admitido um jitter máximo de 20ms; 
A aferição da ocorrência ou não de atraso, bem como a sua variação na conexão, não pode 
ser feita predefinindo um dia da semana, duração e horário, porque o estado da rede se 
altera no decorrer do período. Portanto, será necessário realizar várias amostragens de teste 
durante todo o período de interesse de realização da aferição de 8 horas ou 24 horas;  
O tempo de cada amostragem será de pelo menos 60 minutos com intervalo entre as 
amostragens de 15,30 ou 60 minutos, dependendo da solicitação da Prefeitura. A conexão 
será testada com carga. 
Os atrasos ou suas variações decorrentes de equipamentos da Prefeitura serão 
desconsiderados. 
 

16. INOPERÂNCIA: 
Tempo de inoperância: Será considerado como tempo de inoperância a partir da abertura do 
chamado técnico com a contratada até o restabelecimento do link às condições normais de 
operação, computado em minutos. 
Quando da ocorrência de inoperância e a responsabilidade for da contratada, será 
considerada a contagem de inoperância no período de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
todos os dias do ano. A contagem da inoperância será sempre a partir do primeiro minuto do 
primeiro dia de cada mês até as vinte e quatro horas do último dia do mês, incorrendo em 
penalidade. 
Tempo TOTAL de inoperância: É a soma dos tempos de inoperância no intervalo de um mês, 
por link, acumulado sem minutos. A contagem total da inoperância será sempre a partir do 
primeiro minuto do primeiro dia de cada mês até as vinte e quatro horas do último dia do 
mês. 
O tempo total de inoperância máximo permitido será de 10080 minutos por ano. 
 

 
17. SUPORTE DE SERVIÇOS: 

Quando da ocorrência de falha no link a contratada deverá efetuar a verificação de todo o 
enlace (ONU, Router e link). 
A Prefeitura também apurará os tempos de falha e em caso de discordância entre os valores 
apurados pela Prefeitura e o contratado, será aplicado o valor médio e posterior avaliação 
para levantar os valores reais. 
Deverão ser efetuados testes de verificação de qualidade de transmissão, pelo contratado 
dos serviços, sempre que houver solicitação da Prefeitura, sem custos adicionais.  



 

 
 

30 
Município de Fundão – Estado do Espírito Santo 
Equipe de Licitações 
Rua Stéfano Broseghini, nº 133, Centro, Fundão/ES, CEP 29.185-000 

Processo nº 

Rubrica Fl. nº 

A contratada deverá manter uma central de serviços para atendimento técnico com um 
número telefônico, com chamadas franqueadas, para o registro de chamados no período de 
24horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano. 
Somente serão aceitas solicitações técnicas oriundas da Área de TI da Prefeitura Municipal 
de Fundão. 
Manutenção do link com defeito. Os serviços de assistência técnica serão realizados em 
qualquer horário, sete dias por semana, sem que atrapalhe as atividades em andamento pelo 
setor. 
Em caso de impedimento de acesso dos técnicos da contratada ao local da ocorrência, que 
seja de responsabilidade da Prefeitura, o prazo de atendimento passará a ser contado a 
partir do acesso do técnico ao local, para a resolução do problema. 
As interrupções programadas para manutenções preventivas, serão efetuadas no período 
compreendido entre 00:00 e 06:00horas,horário de Brasília,de domingo e/ou segunda-feira,e 
comunicadas a Prefeitura com antecedência mínima de cinco dias,sendo que este tipo de 
serviço só será realizado com o aval da Prefeitura. Quando este período for extrapolado, 
incorrerá em penalidade; Casos excepcionais deverão ser tratados de comum acordo com a 
Prefeitura. Quando o prazo mínimo de cinco dias de comunicação não for obedecido, ou a 
Prefeitura não for informada, incorrerá em penalidade; 

 
18. INSTALAÇÃO: 

Quando da assinatura do contrato for ativada a contratada terá até 60 (sessenta) dias 
podendo ser prorrogado até 90 (noventa dias) para efetuar a instalação, incluindo o prazo de 
aprovação do projeto pela empresa detentora da infraestrutura a ser utilizada. 
 
A empresa fornecedora do link deverá disponibilizar informações de monitoramento de 
atividades dos links contemplando no mínimo as informações abaixo relacionadas: 
Gerar diferentes perfis de interface e de visualização por usuário logado; 
Monitoramento do status de portas (ativa, desconectada, administrativamente desativada);  
Monitoramento de status delink; 
Monitoramento de largura de banda (SNMP, SFlow ou similar); 
Monitoramento de tempo de atividade e/ou tempo de queda; 
Geração de relatórios com diversos níveis de granuralidade; 
Disponibilização de acesso para usuário da Prefeitura, com permissão para acessar e 
visualizar o status do link em tempo real; 
Instalar e manter inventário dos equipamentos de rede (marca/modelo). 
 

19. DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO E VELOCIDADES FRANQUEADAS 

QTDE LOCAL/SETOR VELOCIDADE LOCALIZAÇÃO 

01 PREFEITURA/SEDE 
150 MBPS 

DOWNLOAD 
45 MBPS UPLOAD 

RUA SÃO JOSE, 135 – 
CENTRO – FUNDÃO. 

02 
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 

30 MBPS 
DOWNLOAD 

09 MBPS UPLOAD 

RUA SIZENANDO BRAGA, 
43 – CENTRO. 

03 
SEFAZ/TRIBUTAÇÃO / 

CONGER/M.AMB/OBRAS 

60 MBPS 
DOWNLOAD 

18 MBPS UPLOAD 

RUA PRESIDENTE 
VARGAS, S/N – CENTRO. 
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04 
SEMAD / CPL 

/PROGER/CONVENIO 

100 MBPS 
DOWNLOAD 

30 MBPS UPLOAD 

RUA STEFANNO 
BROSEGHINI, 133 – 

CENTRO. 

05 SETHAS / ADMIN 
50 MBPS 

DOWNLOAD 
15 MBPS UPLOAD 

AV. CEZAR PEGORETTI, 
S/N – OZEIAS. 

06 
SETHAS/ ESPAÇO CIDADAO 

/ BOLSA F. 

30 MBPS 
DOWNLOAD 

09 MBPS UPLOAD 

RUA PROF VIRGINIO 
PEREIRA, S/N – CENTRO 

07 
SETHAS / CREAS / 

CONSELHO TUTELAR 

30 MBPS 
DOWNLOAD 

09 MBPS UPLOAD 

RUA LUIZA GON PRATTI, 
35 – CENTRO. 

08 SEMFI / P.G 
30 MBPS 

DOWNLOAD 
09 MBPS UPLOAD 

AV. SANTA CRUZ – PRAIA 
GRANDE. 

09 REGIONAL TIMBUÍ 
20 MBPS 

DOWNLOAD 
6 MBPS UPLOAD 

RUA NOSSA SENHORA DA 
PENHA, TIMBUÍ. 

 
Fundão- ES, 17 de Outubro de 2019. 

 
 

Responsável por ter elaborado o termo 
 

_________________________________ 
Jeferson Rocha Gonzaga 

Gerente de Tecnologia da Informação 
Decreto 005/2019 

___________________________________ 
Paulo Vitor Duarte Broetto 

Secretário Municipal de Administração 
Decreto n°400/2019 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE Marca/fabricante QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
MENSAL (R$) 

VALOR TOTAL 
ANUAL (R$) 

01 

Contratação de serviços de Provedor 
de telecomunicações para a 
implementação, operação e 
manutenção de um link de acesso à 
Internet com infraestrutura de 
conexão na fibra óptica, atendendo as 
normas técnicas e capacidade 
satisfatória de entrega para um link na 
velocidade de até 500MBPS, 
atendendo a regulamentação vigente 
da Agencia Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL, com 
disponibilidade 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, durante 07 (sete) dias 
da semana, a partir de sua ativação 
até o término do contrato, mediante 
implantação de link de comunicação 
de dados a serem instalados na 
Prefeitura Municipal de Fundão, 
Secretarias e demais setores, com 
fornecimento dos equipamentos 
necessários à execução do serviço e 
suporte técnico, pelo prazo de 12 
meses, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos até o 
limite de 48 meses. 

P. SER 

 

01   

 
Apresento a Vossa Senhoria proposta de preço para o Pregão em referência, conforme abaixo: 
VALOR DA PROPOSTA: R$ ______________,________ (valor total escrito por extenso). 
 

DADOS DA PROPONENTE: 

NOME: ______________________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________________________ 

CNPJ Nº.:____________________________________________________________________ 

BANCO:_____________________ AGÊNCIA Nº.:____________ CONTA Nº.: _____________ 

ENDEREÇO COMPLETO:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

TELEFONES: (XXX)____________________________________________________________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________________ 

VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 120 DIAS): ____________________________ 
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DECLARAÇÃO: 

1 - Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 

2 - Declaro expressamente que aceita todas as exigências do Edital e de seus 
Anexos.  

Município de __________________, data de _____________ 
 
 
________________________________ 

(assinatura do representante) 
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ANEXO III – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019 

 

A empresa _______________________________________ (razão social da licitante), 
inscrita no CNPJ sob o nº. _________________, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Senhor (a) ______________________________, portador (a) da Carteira de 
Identidade nº.________________, CPF nº. _________________CREDENCIA o (a) 
Sr.(a)_________________________________________________________________ 

portador(a) do Registro de Identidade nº ____________________________ e CPF  nº 
__________________________, para   representá-la  perante o Município de   Fundão    
na  licitação  por PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019,  podendo  formular  lances 
verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 
recursos em todas as fases licitatórias. 

 

Município de __________________, data de _____________ 
 
 
________________________________ 

(assinatura do representante) 
 

CARGO: __________________________________________________ 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019 
 
 
 
___________________________ (identificação do licitante), 

inscrita no CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
___________________________ (nome do representante), portador da Cédula de 
Identidade RG nº _______________ e do CPF nº _______________, DECLARA, sob 
as penas da lei, que é considerada: 

 
□ microempreendedor individual, microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não 
se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do 
artigo 3º do mesmo diploma;  
 
 

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído 
pela referida Lei Complementar, para fins de participação na presente licitação. 

 
Município de __________________, data de _____________ 
 
 
________________________________ 

(assinatura do representante) 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA1 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019 

 
 

_________________________ (representante do licitante), 
portador da Cédula de Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, 
como representante devidamente constituído de _________________________ 
(identificação do licitante ou do Consórcio), inscrita no CNPJ nº ____________, 
doravante denominado (□ Licitante / □ Consórcio), para fins do disposto no Edital da 
presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de 
maneira independente (pelo □ Licitante / □ Consórcio), e o conteúdo da proposta não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio 
ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar 
ou não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 
 
Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______ 
 
 

________________________________________ 
(assinatura do representante legal do □ Licitante / □ Consórcio) 

 

                                                           
1 Conforme anexo I da Instrução Normativa nº 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia 

da informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019 

 

A empresa _______________________________________ (razão social da licitante), 

inscrita no CNPJ sob o nº. _________________, por intermédio de seu representante 

legal o (a) Senhor (a) ______________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº.________________, CPF nº. _________________, DECLARA, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências estabelecidos no instrumento convocatório. 

 

 

Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______ 
 
 
 
 

________________________________________ 
(assinatura do representante legal do □ Licitante / □ Consórcio) 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019 

 

A empresa _______________________________________ (razão social da licitante), 

inscrita no CNPJ sob o nº. _________________, por intermédio de seu representante 

legal o (a) Senhor (a) ______________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº.________________, CPF nº. _________________, DECLARA, para os 

fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos no trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos, ressalvado o menor aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de 

idade. 

 

Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______ 

 
 

________________________________________ 
(assinatura do representante legal do □ Licitante / □ Consórcio) 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 

COM A MUNICIPALIDADE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019 

 

A empresa _______________________________________ (razão social da licitante), 

inscrita no CNPJ sob o nº. _________________, por intermédio de seu representante 

legal o (a) Senhor (a) ______________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº.________________, CPF nº. _________________, DECLARA, para os 

devidos fins que, não possui sócio administrador ou gerente que seja servidor ou 

dirigente da Prefeitura Municipal de Fundão – ES ou que possuem qualquer tipo de 

parentesco, com o Prefeito, Vice - Prefeito, Secretários e servidores da Prefeitura 

Municipal de Fundão, conforme o disposto no art. 78 da Lei Orgânica Municipal nº 

001/1990. 

 
Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______ 

 
 

________________________________________ 
(assinatura do representante legal do □ Licitante / □ Consórcio) 
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019 

 

A empresa _______________________________________ (razão social da licitante), 
inscrita no CNPJ sob o nº. _________________, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Senhor (a) ______________________________, portador (a) da Carteira de 
Identidade nº.________________, CPF nº. _________________, DECLARA sob as 
penalidades cabíveis a inexistência de fato impeditivo a sua participação no PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 076/2019 e, ainda, de que não está impedida de participar de 
licitações de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Publica. 
 
 
Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______ 

 
 

________________________________________ 
(assinatura do representante legal do □ Licitante / □ Consórcio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

41 
Município de Fundão – Estado do Espírito Santo 
Equipe de Licitações 
Rua Stéfano Broseghini, nº 133, Centro, Fundão/ES, CEP 29.185-000 

Processo nº 

Rubrica Fl. nº 

ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO Nº XXX/2020, 

QUE FAZEM ENTRE SI O(A) 

MUNICÍPIO DE FUNDÃO E A 

EMPRESA XXXXXX. 

 

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no(a) 
Rua São José, nº 135, Centro, na cidade de Fundão, Estado do Espírito Santo, CEP 
29.185-000, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.165.182/0001-07, neste ato 
representado(a) pelo(a) Sr. Joilson Rocha Nunes, Chefe do Executivo Municipal, 
brasileiro, divorciado, empresário, residente na Rua Everaldino Silva, nº 60, Centro, 
Município de Fundão, Estado do Espírito Santo, CEP 29.185-000, inscrito(a) no CPF nº 
009.888.287-23, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.076.304 SGPC-ES, 
doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) XXXXXX, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 
o nº XXXXX, sediado(a) na XXXXXX, em XXXXXXX, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXX, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº XXXXXX, expedida pela (o) XXXXXX, e CPF nº XXXXXX Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente do Pregão Presencial nº 076/2019, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de serviços de 

Provedor de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de 

um link de acesso à Internet com infraestrutura de conexão na fibra óptica, 

atendendo as normas técnicas e capacidade satisfatória de entrega para um link 

na velocidade de até 500MBPS, atendendo a regulamentação vigente da Agencia 

Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o 

término do contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados a 

serem instalados na Prefeitura Municipal de Fundão, Secretarias e demais 

setores, com fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço 

e suporte técnico, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos até o limite de 48 meses, conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta 

vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 

____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 

57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 



 

 
 

42 
Município de Fundão – Estado do Espírito Santo 
Equipe de Licitações 
Rua Stéfano Broseghini, nº 133, Centro, Fundão/ES, CEP 29.185-000 

Processo nº 

Rubrica Fl. nº 

 

2.2. A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as 

despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de 

dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa 

AGU n° 39, de 13/12/2011. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ XXXXX (XXXXXX). 

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Fundão, para o exercício 

de 2020, na classificação abaixo: 

 
0002 – GABINETE DO PREFEITO 
002100.0412200022.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
E VICE 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 1530000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
003100.0412200022.078 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
GOVERNO 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
004100.041220022.076 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
0008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
008100.0812200022.031 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETHAS 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 13900010 – OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 
SOCIAL; 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA 
009100.412200022.0771 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESPORT 
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETROLEO FEDERAL 
 
0010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
010100.2060600232.051 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAGRI 



 

 
 

43 
Município de Fundão – Estado do Espírito Santo 
Equipe de Licitações 
Rua Stéfano Broseghini, nº 133, Centro, Fundão/ES, CEP 29.185-000 

Processo nº 

Rubrica Fl. nº 

33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
0011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 
011100.0412200022.103 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETRANS 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
0013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
013100.0412200022.006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
  
0013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
013300.1854100372.091 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
014 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
014100.0309100382.073 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
015 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
015100.0412400022.074 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRALADORIA 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL 
 
017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PLANEJAMENTO 
017100.0412300022.076 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 
FONTE DE RECURSOS: 15300000 – ROYALTIES DO PETROLEO FEDERAL 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.  

 

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 

5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

5.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

 

5.4. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

 

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
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Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

5.6. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se 

necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação 

da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo 

de pagamento. 

 

5.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

 

5.8. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 

da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, 

desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da 

Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

 

5.9. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 

depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

 

5.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

 

5.11. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para 

a apresentação das propostas. 

 

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se 

o índice adequado para a natureza do objeto contratado exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 

6.3. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

6.4. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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6.5. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

 

6.6. Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º 

da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. Prazo para Instalação e Configuração do Link Contratado: 

7.1.1. Quando da assinatura do contrato for ativada a contratada terá até 60 (sessenta) dias 
podendo ser prorrogado até 90 (noventa dias) para efetuar a instalação, incluindo o prazo de 
aprovação do projeto pela empresa detentora da infraestrutura a ser utilizada. 
 
7.1.2. A empresa fornecedora do link deverá disponibilizar informações de monitoramento 
de atividades dos links contemplando no mínimo as informações abaixo relacionadas: 
 

a) Gerar diferentes perfis de interface e de visualização por usuário logado; 
b) Monitoramento do status de portas (ativa, desconectada, administrativamente 

desativada); 
c) Monitoramento de status delink; 
d) Monitoramento de largura de banda (SNMP, SFlow ou similar); 
e) Monitoramento de tempo de atividade e/ou tempo de queda; 
f) Geração de relatórios com diversos níveis de granuralidade; 
g) Disponibilização de acesso para usuário da Prefeitura, com permissão para acessar 

e visualizar o status do link em tempo real; 
h) Instalar e manter inventário dos equipamentos de rede (marca/modelo). 

 
8. CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

8.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado. 
 
8.2. O fiscal do contrato será o servidor Renato Rodrigues Correa, ocupante do cargo 
de Técnico de Informática. 
 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. São obrigações da Contratante: 

9.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

9.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

9.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 
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9.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

9.3. São obrigações da Contratada: 

 

9.4. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

9.4.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 

procedência e prazo de garantia ou validade; 

 

9.4.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.4.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

9.4.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

 

9.4.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

9.4.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 2002, a Contratada que: 
 
10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 
10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
10.1.3. fraudar na execução do contrato; 
10.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
10.1.5. cometer fraude fiscal; 
10.1.6. não mantiver a proposta. 
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10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 
10.2.2. multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
10.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto; 
10.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
10.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos;  
10.2.6. impedimento de licitar e contratar com o Município de Fundão, pelo prazo de até 
dois anos; 
10.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados. 
 
10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
as empresas ou profissionais que: 
10.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
10.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
10.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
 
10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 
Lei nº 9.784, de 1999. 
 
10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
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condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

 

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.5.3. Indenizações e multas.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 

de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, nos meios oficiais pertinentes, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. É eleito o Foro da Comarca da Capital – Juízo de Fundão para dirimir os litígios 

que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos 

pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes.  

Fundão/ES, XXX de XXXX de 2020. 
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_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

1)__________________________________ 

 

2)__________________________________ 


