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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2018 

 

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, com 

alterações da Lei Complementar nº 147/2014. 

 

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA-RS 

ABERTURA: 09/10/2018 

HORÁRIO: 09:00 HORAS. 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 164/2018 

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de links de acesso à internet, através 

de fibra óptica, a ser instaladas nos diversos prédios do Município, acesso via rádio, 

hospedagem do domínio virtual e contas de e-mail 

 
O Prefeito Municipal de Chiapetta - RS, Sr. EDER LUIS BOTH, no uso de suas atribuições legais, por 
intermédio da Secretaria Municipal da Administração, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
estará realizando o PREGÃO PRESENCIAL nº 52/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. A sessão 
pública será realizada na Sala de Licitações no Centro Administrativo Municipal no dia 09/10/2018, às 09:00 
horas, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n° 123/2006 e com 
alterações da Lei Complementar nº 147/2014, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações, bem como as condições a seguir estabelecidas. 
 

 
01 DA DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, 
a ser instalada nos diversos prédios do Município, acesso via rádio, hospedagem do domínio virtual e contas 
de e-mail, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção 
sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao 
Edital (ANEXO I). 
 
02 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
02.1 A presente licitação será exclusivo às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do 
seu artigo 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 
 
02.2 Poderão participar desta licitação empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação e que atendam às condições deste Edital e seus Anexos. 
 
02.3 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que estejam cumprindo suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Chiapetta - RS, 
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública de qualquer esfera 
governamental; encontram-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação e 
licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcios.    
 
03 DO LOCAL, DATA E HORA DA ABERTURA E DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: 
03.1 A sessão pública de abertura será realizada na Sala de Pregões do Centro Administrativo, sito na 
Avenida Ipiranga, Nº 1.544, no dia 09 Outubro de 2018, com início às 09h00min, horário de Brasília- DF. 
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03.2 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na 
data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
 
03.3 Quaisquer informações complementares e esclarecimentos relativos a este instrumento convocatório 
deverão ser dirigidos, no prazo de até 02 (dias) anterior a data de abertura do certame, ao Setor de Compras 
e Licitações, localizado no Centro Administrativo, sito na Avenida Ipiranga, Nº 1.544, Centro, município de 
Chiapetta/RS, em dias úteis, de 2ª feira a 6ª feira, no horário das 07h às 11h30min e das 13h as 17h, ou 
ainda, pelo “e-mail”compraselicitacoes@chiapetta.rs.gov.br. 
 
03.4 O Edital poderá ser obtido no Setor de Compras e Licitações, no site oficial do Município 
www.chiapetta.rs.gov.br no link Licitações ou solicitado por meio do endereço eletrônico 
compraselicitacoes@chiapetta.rs.gov.br. 
 
03.5 A comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais 
sobre a presente licitação, serão divulgadas no site www.chiapetta.rs.gov.br. 
 
04 DO CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÕES: 
04.1 O credenciamento far-se-á por meio da apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) Documento de Identificação do representante legal da empresa (Carteira de Identidade ou equivalente). 
 
b) em se tratando de representante legal, instrumento público de procuração ou instrumento particular com 
amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, assim como cópia autenticada do 
estatuto ou contrato social da empresa, no qual constem os dados de quem outorgou a referida procuração. 
 
c) em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 
cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
d) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas 01 (uma) credenciada. 
 
04.2 Concluída a fase de credenciamento, as licitantes deverão entregar, ao Pregoeiro, fora do envelope nº 
01 – PROPOSTA e nº 02 – DOCUMENTAÇÃO:   
 
a) Declaração assinada pelo representante legal de que cumprem os requisitos de habilitação (ANEXO IV), 
nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 
 
b) Declaração do responsável Técnico (CONTADOR), com o respectivo registro no Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC, que a licitante se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(ANEXO V). 
Obs: A apresentação dos documentos e declarações constantes na alínea “a” e “b” são condições 
obrigatórias para a participação das licitantes neste Pregão, tanto para as que se fazem representar na 
sessão de lances como para as que apenas remetem os envelopes, sendo que a sua ausência impedirá a 
licitante de participar das fases subsequentes do certame. 
 
05 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
05.1 No dia, hora e local, mencionados no item 3.1 deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes à sessão pública do pregão, o Pregoeiro, após o credenciamento, receberá os envelopes nº 01 – 
PROPOSTA e nº 02 – DOCUMENTAÇÃO. 
 
 
 
 
 
06 DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
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06.1 A Proposta de Preços será apresentada em uma via, em papel com identificação da empresa, redigida 
em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada pelo licitante ou seu 
representante legal, a ser entregue em envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente 
na face externa, com as seguintes indicações: 
 
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA” 
EMPRESA: 
AO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 164/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 052/2018 
 
06.2 A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 12 meses, deverá ser datada e 
assinada pelo representante legal da empresa, redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas, e deverá conter: 
a) razão social da empresa; 
b) descrição completa do item ofertado; 
c) preço unitário líquido e total do item, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer 
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou 
terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 
d) Canais de comunicação da empresa, telefones, e-mail e website.  
Obs. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas 
casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 
 
07 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
07.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, à autora da oferta de valor 
mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por centro) superiores àquela poderão fazer 
novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 
 
07.2 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as 
autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 
 
07.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 
convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da 
vencedora. 
 
07.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
07.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 
obedecida à ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4. 
 
07.6 Dada a palavra a licitante, esta disporá de até 1 (um) minuto para apresentar nova proposta. 
 
07.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
07.8 A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 10,00 (dez reais). 
 
07.9 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constantes no item 14 deste edital. 
 
07.10 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão 
da licitante desta fase do certame e consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das 
propostas. 
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07.11 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente 
com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
07.12 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
07.13 Dos lances ofertados não caberá retratação e os subsequentes deverão ser sempre de menor valor 
que o anterior. 
  
07.14 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores 
consignados, decidindo motivadamente a respeito. 
 
07.15 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 
vencedora a licitante que ofertar o MENOR PREÇO unitário POR ITEM, desde que a proposta tenha sido 
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 
 
07.16 Serão desclassificadas as propostas que: 
a) forem superiores aos valores contidos no Termo de Referência anexo do presente edital (ANEXO I). 
b) não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação; 
c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
d) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 06; 
e) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 
Obs. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, 
serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 
convocatório. 
 
08 DA HABILITAÇÃO 
08.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentadas em envelope indevassável, lacrado, 
contendo identificação do proponente na face externa, com as seguintes indicações:  
 
ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO” 
EMPRESA: 
AO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 164/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 052/2018 
 
08.2 Para habilitação, neste pregão a licitante deverá apresentar, no envelope 02 – os documentos de 
habilitação, em 01 (uma) via, apresentados em original ou cópia autenticada por tabelião ou por servidor 
deste Município, sendo que os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à 
verificação de sua autenticidade pela Administração. 
 
08.3 O proponente fica obrigado a fornecer à Comissão Julgadora os documentos originais correspondentes 
em qualquer época que lhes forem solicitados. 
 
08.4 Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com prazo de 
validade vencido. 
 
08.5 Os documentos deverão estar autenticados antes do início da sessão de abertura da licitação, pois, em 
hipótese alguma serão autenticados durante a realização do certame. 
 
 
08.6 A HABILITAÇÃO DA LICITANTE SERÁ VERIFICADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS 
SEGUINTES DOCUMENTOS: 
08.6.1 Da Habilitação Jurídica: 
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a) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de posse da diretoria em 
exercício;  
Obs: A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos enumerados nas letras a, b, c deste 
subitem 8.6.1, caso já tenha apresentado quando do credenciamento junto ao pregoeiro. 
 
08.6.2 Da Regularidade Fiscal: 
a) Prova do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda-CNPJ; 
 
b) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil – RFB e quanto a Divida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 
 
c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual, relativo aos tributos 
estaduais, do domicílio ou sede da licitante; 
 
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal, relativo aos tributos 
municipais, do domicílio ou sede da licitante; 
 
e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, comprovando a regularidade com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS. 
 
08.6.3 Regularidade Trabalhista e do Trabalho do Menor: 
a) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT) que comprove a inexistência de débito inadimplido perante a Justiça do 
Trabalho do licitante (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011); 
 
b) Termo de Declaração assinado pelo representante legal da empresa licitante, que não emprega menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme  Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 
(ANEXO VI); 
 
08.6.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor do foro da 
sede da pessoa jurídica, em prazo não superior de 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação 
do documento; 
 
8.6.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que executou 
satisfatoriamente serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional 
equivalentes ou superiores ao objeto da licitação; 
 
b) Certidão de registro da empresa no CREA/RS ou no CAU/RS, se tratando de empresa de outro estado à 
mesma deverá comprovar vista nos órgãos citados.  
 
c) Possuir projeto legalmente aprovado de compartilhamento de infraestrutura de rede junto à concessionária 
de energia. 
 
d) Atestado de Visita Técnica, fornecido pelo Município de Chiapetta, de que a empresa licitante conheceu 
as instalações, sistemas e procedimentos atualmente executados nas áreas administrativas, para o perfeito 
cumprimento do objeto da licitação.  
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e) Para as empresas conseguirem o Atestado de Visita Técnica, fornecido pelo MUNICIPIO DE CHIAPETTA, 
de que a empresa licitante conheceu as instalações, sistemas e procedimentos atualmente executados nas 
áreas administrativas, para o perfeito cumprimento do objeto da licitação, as licitantes deverão fazer visita no 
local para conhecimento, onde serão executados os serviços, a fim de se inteirarem das particularidades 
respectivas, devendo verificar as condições atuais, não podendo, após, invocar desconhecimento como 
elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do contrato, e nem 
reivindicações posteriores, sob quaisquer alegações. 
Observação: A visita técnica deverá ser realizada até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, no horário de expediente, mediante agendamento prévio, com antecedência mínima de 01 (um) 
dia, na Secretaria Municipal da Fazenda ou pelo telefone (55) 3784 - 1300. Para realizar a visita técnica os 
interessados deverão comparecer no dia e horário agendado, na Secretaria Municipal da Fazenda. 
 
09 DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 
09.1 As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para o recebimento das propostas, no protocolo geral do Centro Administrativo, sito na Avenida 
Ipiranga, nº 1.544, Centro, no Município de Chiapetta - RS; 
 
09.2 Caberá ao Prefeito, ou ao Secretário Municipal designado, apreciar e decidir as impugnações ao Edital 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 
 
09.3 Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 
 
10 DA ADJUDICAÇÃO 
10.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço por item 
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
10.2 Em caso de desatendimento ás exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará e examinará as ofertas 
subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o 
pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
10.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, 
proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo 
que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer 
por parte da licitante. 
 
11 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
11.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta 
terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razoes de recurso. 
 
11.2 Constará na ata da sessão a síntese das razoes de recurso apresentadas, bem como o registro de que 
todas as demais licitantes ficaram intimadas para querendo, manifestarem-se sobre as razoes do recurso no 
prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista 
imediata do processo. 
 
11.3 A manifestação expressa da intenção de recurso e da motivação, na sessão pública do pregão, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 
11.4 O recurso deverá ser recebido em via impressa e protocolado no Protocolo Geral do Município de 
Chiapetta dentro do horário de funcionamento da Prefeitura Municipal (segundas às sextas-feiras, no período 
da manhã das 08hs00min às 11hs30min. e no período da tarde das 13hs30min. as 17hs00min.), sendo que, 
recursos apresentados fora destes períodos ou por vias diversas não serão apreciados sendo 
desconsiderados. 
 
11.5 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido a qual 
poderá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas 
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razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contado da subida do recurso, sob a pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 
 
12 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas deste edital serão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 51; 44. 90. 39. 99 e 26; 33. 90. 39. 57 constantes do orçamento vigente. 
 
13 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS: 
13.1 O licitante vencedor deverá dar início a implantação do sistema para prestação dos serviços de 
fornecimento do link de acesso à rede mundial de computadores (internet), imediatamente após a assinatura 
do contrato, com prazo máximo de 15 (quinze) dias para conclusão da implementação do sistema e 
fornecimento dos serviços. 
 
13.2 Para instalação a licitante deverá fornecer toda infraestrutura, incluindo todos os equipamentos, 
materiais e serviços necessários para a disponibilização da conexão do link para a interligação por fibra 
óptica em todos os departamentos conforme Termo de Referência. 
 
13.3 06.3 Implantação de internet via rádio nas Escolas Municipal de Ensino Fundamental Haydêe Chiapetta 
e São José, localizadas no interior do Município. 

 
13.4 Gerenciamento do domínio virtual chiapetta.rs.gov.br e contas de e-mail das Secretarias e 
departamentos, imediatamente após a assinatura do contrato. 
 
 
14 DO PAGAMENTO: 
14.1 O pagamento será efetuado mensalmente, até o dia 10 de cada mês, subsequente ao vencido, mediante 
apresentação de nota fiscal de serviços/fatura, discriminando os serviços executados, contendo a 
discriminação de valores, devendo estar discriminada qual a Secretaria ou Setor da prestação dos serviços. 
 
14.2 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à empresa adjudicatária para retificação e 
reapresentação. 
 
14.3 O pagamento somente será efetuado após a entrega conforme o cronograma dos itens adjudicados pela 
empresa, que será efetivado através do pagamento direto ao respectivo representante da empresa licitante, 
ou por meio de depósito, em conta corrente da empresa da adjudicatária. 
 
15 DAS PENALIDADES: 
15.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as 
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
 
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado; 
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos; 
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado; 
d) Fornecer o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 
resultado: advertência; 
e) Fornecer o objeto com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado 
como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
f) Inexecução parcial do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
03 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
g) Inexecução total do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
h) Causar prejuízo material resultante diretamente do fornecimento: declaração de inidoneidade cumulada 
com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa 
de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 
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15.2 As penalidades serão registradas no cadastro da empresa adjudicatária, quando for o caso. 
 
15.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
16 DA RESCISÃO: 
16.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e 
as previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
16.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
16.3 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem 
que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma. 
 
17 DO CONTRATO: 
17.1 A empresa adjudicatária terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para retirar e assinar o contrato. Na 
hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não 
apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis observados o disposto no Art. 7º da mesma lei. 
 
17.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde que 
seja requerido e de forma motivada e durante o transcurso do referido prazo. 
 
17.3 Como condição para celebração do contrato, a empresa adjudicatária deverá manter as mesmas 
condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
17.4 O presente edital e seus anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão parte 
integrante do contrato, independentemente de transcrição.  
 
17.5 O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, data em que, o presenta será dado como 
rescindido, de pleno direito, e independente de avisos, notificações ou interpelações, quer judicial ou 
extrajudicial. 
 
17.6 Poderá haver prorrogação do prazo de vigência do contrato, mediante aditivo, se houver interesse da 
CONTRATADA e do CONTRATANTE, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
18 DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECÔNOMICO-FINCEIRO: 
18.1 O valor estipulado no contrato poderá ser reajustado, depois de transcorrido o prazo de 12 (doze) meses 
de sua vigência, pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, acumulado dos 
últimos 12 (doze) meses, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-
financeiro. 
 
18.2 Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será concedido 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente 
comprovado e aceito pelo Município, de forma documental, o desiquilíbrio contratual.  
 
19 DO SUPORTE TÉCNICO: 
19.1 Quando solicitado atendimento in loco a Contratada terá o prazo máximo de 01 (uma) horas para início 
do reparo/consertos, contados da expedição do recebimento da solicitação. Em não sendo possível realizar 
os serviços na sede do Município, será de responsabilidade exclusiva da Contratada as despesas de 
transporte do(s) item(ns) e danos decorrentes, em virtude de defeitos na fabricação. 
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19.2 Em caso de impossibilidade em solucionar o problema no prazo estipulado, a Contratada compromete-
se a substituir o equipamento defeituoso, até o término do reparo/conserto do mesmo, por outro equivalente 
ou superior, de sua propriedade, a fim de não comprometer a continuidade dos serviços. 
 
19.3 A CONTRATADA deverá dispor de estrutura autorizada ou credenciada apta a prestar assistência 
técnica e solucionar quaisquer problemas num raio máximo de 10 Km da sede administrativa do Município. 
 
20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
20.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente 
Edital. 
 
20.2 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 
endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 
 
20.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 
 
20.4 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 
permitido pelo artigo 65, §1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 
 
20.5 O Município de Chiapetta/RS se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou 
em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.  (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
20.6 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
20.7 Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Augusto – RS, para dirimir eventuais litígios decorrentes do 
presente Pregão Presencial. 
 
20.8 Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo sem prejuízo de outros, o 
registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 
 
20.9 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
20.10 É facultado ao Município de Chiapetta - RS, em qualquer fase da licitação, promover diligencias 
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
20.11 O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada 
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
 
20.12 São anexos deste Edital: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP; 
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR; 
 

 
Chiapetta - RS, 25 de Setembro de 2018. 

 
    EDER LUIS BOTH 
    Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

01 DO OBJETO: 
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de 
fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, acesso via rádio, hospedagem do domínio 
virtual e contas de e-mail, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação 
e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações abaixo: 
 
 

 
 
01.1 Poderá O município solicitar pontos adicionais, conforme surgir a necessidade de implantação de 
internet em outros locais. 
 
02 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas deste edital serão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 51; 44. 90. 39. 99 e 26; 33. 90. 39. 57, constantes do orçamento vigente. 

Item Quant. Especificação R$ por 
Ativação 

R$ 
Mensal 

01  
 
 

12 
(meses) 

Contratação de empresa especializada 
em fornecimento de link de acesso à 
internet, através de fibra óptica, a ser 
instalada no centro administrativo do 
município, com velocidade total de 150 
MB com garantia de 80% da banda, 15 
IPs (válidos fixos formato IPV4) com 
monitoramento de conexão, bem como o 
fornecimento de equipamentos e 
materiais necessários sem ônus ao 
município. 

  
 

R$ 
 

3.109,90 

 
02 

 
 
 
 

Até 
20 

(implantações) 

Serviço de interligação fibra óptica com 
capacidade de 100 megabytes por 
segundo entre os departamentos 
localizados na sede do município (Centro 
Administrativo, CRAS, SMEC, UBS, Sec. 
Obras, Sec. Agricultura, Sec. Meio 
Ambiente, Escola Municipal Lorette 
Funck, Escola de Educação Infantil Bem 
me Quer, Escola de Educação Infantil 
Pequeno Príncipe, Ponto de 
monitoramento saída Inhacorá, Ponto de 
monitoramento rótula central, Ponto de 
monitoramento Saída Santo Augusto, 
Ponto de Monitoramento Rótula Banrisul 
e um Ponto (Futuramente instalação 
monitoramento), com a possibilidade de 
futuras ampliações e configuração de 
gerenciamento de banda segundo as 
necessidades de cada departamento bem 
como serviço IP V-lan intranet para 
interligação matriz/filial. 

 
 
 
 
 
 

R$ 
 

    400,00 

 

03 12 
(meses) 

Hospedagem do domínio virtual 
chiapetta.rs.gov.br e contas de e-mail das 
Secretarias. 

  
R$ 

215,00 
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03 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS: 
03.1 O licitante vencedor deverá dar início a implantação do sistema para prestação dos serviços de 
fornecimento do link de acesso à rede mundial de computadores (internet), imediatamente após a assinatura 
do contrato, com prazo máximo de 5 (cinco) dias para conclusão da implementação do sistema e 
fornecimento dos serviços. 
 
03.2 Para instalação a licitante deverá fornecer toda infraestrutura, incluindo todos os equipamentos, 
materiais e serviços necessários para a disponibilização da conexão do link para a interligação por fibra 
óptica em todos os departamentos conforme Termo de Referência. 

 
03.3 Gerenciamento do domínio virtual chiapetta.rs.gov.br e contas de e-mail das Secretarias e 
departamentos, imediatamente após a assinatura do contrato. 
 
06.4 Implantação de internet via rádio nas Escolas Municipal de Ensino Fundamental Haydêe Chiapetta e 
São José, localizadas no interior do Município. 

 
04 DO PAGAMENTO: 
04.1 O pagamento será efetuado mensalmente, até o dia 10 de cada mês, subsequente ao vencido, mediante 
apresentação de nota fiscal de serviços/fatura, discriminando os serviços executados, contendo a 
discriminação de valores, devendo estar discriminada qual a Secretaria ou Setor da prestação dos serviços. 
 
04.2 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à empresa adjudicatária para retificação e 
reapresentação. 
 
04.3 O pagamento somente será efetuado após a entrega conforme o cronograma dos itens adjudicados pela 
empresa, que será efetivado através do pagamento direto ao respectivo representante da empresa licitante, 
ou por meio de depósito, em conta corrente da empresa da adjudicatária. 
 
05 DO CONTRATO: 
05.1 A empresa adjudicatária terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para retirar e assinar o contrato. Na 
hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não 
apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis observados o disposto no Art. 7º da mesma lei. 
 
05.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde que 
seja requerido e de forma motivada e durante o transcurso do referido prazo. 
 
05.3 Como condição para celebração do contrato, a empresa adjudicatária deverá manter as mesmas 
condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
05.4 O presente edital e seus anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão parte 
integrante do contrato, independentemente de transcrição.  
 
05.5 O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, data em que, o presenta será dado como 
rescindido, de pleno direito, e independente de avisos, notificações ou interpelações, quer judicial ou 
extrajudicial. 
 
05.6 Poderá haver prorrogação do prazo de vigência do contrato, mediante aditivo, se houver interesse da 
CONTRATADA e do CONTRATANTE, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
06 DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECÔNOMICO-FINCEIRO: 
06.1 O valor estipulado no contrato poderá ser reajustado, depois de transcorrido o prazo de 12 (doze) meses 
de sua vigência, pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, acumulado dos 
últimos 12 (doze) meses, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-
financeiro. 
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06.2 Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será concedido 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente 
comprovado e aceito pelo Município, de forma documental, o desiquilíbrio contratual.  
 
07 DO SUPORTE TÉCNICO: 
07.1 Quando solicitado atendimento in loco a Contratada terá o prazo máximo de 01(uma) horas para início 
do reparo/consertos, contados da expedição do recebimento da solicitação. Em não sendo possível realizar 
os serviços na sede do Município, será de responsabilidade exclusiva da Contratada as despesas de 
transporte do(s) item(ns) e danos decorrentes, em virtude de defeitos na fabricação. 
 
07.2 Em caso de impossibilidade em solucionar o problema no prazo estipulado, a Contratada compromete-
se a substituir o equipamento defeituoso, até o término do reparo/conserto do mesmo, por outro equivalente 
ou superior, de sua propriedade, a fim de não comprometer a continuidade dos serviços. 
 
07.3 A CONTRATADA deverá dispor de estrutura autorizada ou credenciada apta a prestar assistência 
técnica e solucionar quaisquer problemas num raio máximo de 10 Km da sede administrativa do Município. 
 

 
________________________ 
       Eder Luis Both 
     Prefeito Municipal 
 

 
ANEXO II 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET  Nº  __/2018 

 
01 - DAS PARTES: 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHIAPETTA - RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 
87.613.055/0001-55, com sede administrativa na Avenida Ipiranga, nº 1.544, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, Sr. Eder Luis Both, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 821.961.920-15, portador da 
carteira de identidade nº 70.75.76.86.76, residente e domiciliado na Rua Thomazia De Carvalho, Nº 390, 
Município de Chiapetta - RS. 
 
CONTRATADA: ______, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° ____, estabelecida na ________, nº 
_______, __________, na cidade de ________, CEP: ________, neste ato representado por seu sócio-
proprietário, Sr. _________, ________, _________, inscrito no CPF n° ______, portador da Carteira de 
Identidade n° ____, residente e domiciliado na ____, na cidade de _________________, 
CEP:_____________. 
 
02 - DO OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, 
a ser instalada nos diversos prédios do Município, acesso via rádio, hospedagem do domínio virtual e contas 
de e-mail, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção 
sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificação constante do Termo de Referência, em anexo ao 
edital (ANEXO I): 

Item Quant. Especificação R$ por 
Ativação 

R$ 
Mensal 

01  
 
 

12 
(meses) 

Contratação de empresa especializada 
em fornecimento de link de acesso à 
internet, através de fibra óptica, a ser 
instalada no centro administrativo do 
município, com velocidade total de 150 
MB com garantia de 80% da banda, 15 
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03 DAS CONDIÇÕES: 
03.1 A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato, a 
terceiros, seja que título for; 
 
03.2 A CONTRATADA obriga-se a entregar os produtos/serviços atendendo às normas técnicas e legais 
vigentes, bem como condições e garantias técnicas atinentes à matéria, de modo a resguardar, sob qualquer 
aspecto, a segurança e o interesse da CONTRATANTE;  
 
03.3 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas e providências necessárias à 
realização do objeto, bem como de estadia, alimentação, transporte, encargos trabalhistas, previdenciários, 
securitários e fiscais, decorrentes da execução do objeto do presente e quaisquer despesas acessórias e 
necessárias não especificadas no edital do Pregão Presencial 52/2018;   
 
03.4 Caberá a CONTRATADA comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRATANTE, qualquer 
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessárias;  
 
03.5 A CONTRATADA deverá atender com prontidão as reclamações do CONTRATANTE;  
 
03.6 Caso algumas características dos produtos/serviços não corresponda ao exigido pelo Edital ou 
apresentada na Proposta, a CONTRATADA, deverá providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data de notificação expedida pelo CONTRATANTE, a sua substituição/reparos/consertos, 
visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo de incidência das sanções previstas no Contrato, 
na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 
 

IPs (válidos fixos formato IPV4) com 
monitoramento de conexão, bem como o 
fornecimento de equipamentos e 
materiais necessários sem ônus ao 
município. 

 
02 

 
 
 
 

Até 
20 

(implantações) 

Serviço de interligação fibra óptica com 
capacidade de 100 megabytes por 
segundo entre os departamentos 
localizados na sede do município (Centro 
Administrativo, CRAS, SMEC, UBS, Sec. 
Obras, Sec. Agricultura, Sec. Meio 
Ambiente, Escola Municipal Lorette 
Funck, Escola de Educação Infantil Bem 
me Quer, Escola de Educação Infantil 
Pequeno Príncipe, Ponto de 
monitoramento saída Inhacorá, Ponto de 
monitoramento rótula central, Ponto de 
monitoramento Sáida Santo Augusto, 
Ponto de Monitoramento Rótula Banrisul 
e um Ponto (Futuramente instalação 
monitoramento), com a possibilidade de 
futuras ampliações e configuração de 
gerenciamento de banda segundo as 
necessidades de cada departamento bem 
como serviço IP V-lan intranet para 
interligação matriz/filial. 

  

03 12 
(meses) 

Hospedagem do domínio virtual 
chiapetta.rs.gov.br e contas de e-mail das 
Secretarias. 

  
 

Valor Total R$:   
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03.7 A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte do 
CONTRATANTE, através da Secretaria a que se destina os produtos/serviços a quem competirá comunicar 
as falhas porventura constatadas no cumprimento do Contrato e solicitar a correção das mesmas; 
 
03.8 A fiscalização do CONTRATANTE, em especial, terá o dever de verificar a qualidade dos serviços, 
podendo exigir a sua substituição quando estes não atenderem aos termos do que for proposto e contratado, 
sem que assista a CONTRATADA qualquer indenização pelos custos daí decorrentes; 
 
03.9 Aplicam-se no que couber, os artigos 77 a 80, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, para todos os efeitos 
legais. 
 
3.11 Verificar a disponibilidade dos itens, antes de realizar sua proposição de preços. 
 
03.11 Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que fizerem no objeto, de até 
25% (vinte e cinco por cento) de seu valor. 
 
03.12 Poderá O município solicitar pontos adicionais, conforme surgir a necessidade de implantação de 
internet em outros locais. 
 
04 - DO VALOR: 
Pelo fornecimento dos serviços descritos nos itens nº:______________, nas condições pactuadas, o 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ ___ (_____________) mensalmente. 
 
05 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas deste edital serão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 51; 44. 90. 39. 99 e 26; 33. 90. 39. 57, constantes do orçamento vigente. 
 
06 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS: 
06.1 O licitante vencedor deverá dar início a implantação do sistema para prestação dos serviços de 
fornecimento do link de acesso à rede mundial de computadores (internet), imediatamente após a assinatura 
do contrato, com prazo máximo de 15 (quinze) dias para conclusão da implementação do sistema e 
fornecimento dos serviços. 
 
06.2 Para instalação a licitante deverá fornecer toda infraestrutura, incluindo todos os equipamentos, 
materiais e serviços necessários para a disponibilização da conexão do link para a interligação por fibra 
óptica em todos os departamentos conforme Termo de Referência. 
 
06.3 Implantação de internet via rádio nas Escolas Municipal de Ensino Fundamental Haydêe Chiapetta e 
São José, localizadas no interior do Município. 
 
06.4 Gerenciamento do domínio virtual chiapetta.rs.gov.br e contas de e-mail das Secretarias e 
departamentos, imediatamente após a assinatura do contrato. 
 
06.5 Isenção de taxa de instalação e manutenção dos equipamentos e materiais necessários a execução do 
objeto, conforme o Edital e seus anexos. 
 
07 DO PAGAMENTO: 
07.1 O pagamento será efetuado mensalmente, até o dia 10 de cada mês, subsequente ao vencido, mediante 
apresentação de nota fiscal de serviços/fatura, discriminando os serviços executados, contendo a 
discriminação de valores, devendo estar discriminada qual a Secretaria ou Setor da prestação dos serviços. 
 
07.2 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à empresa adjudicatária para retificação e 
reapresentação. 
 
07.3 O pagamento somente será efetuado após a entrega conforme o cronograma dos itens adjudicados pela 
empresa, que será efetivado através do pagamento direto ao respectivo representante da empresa licitante, 
ou por meio de depósito, em conta corrente da empresa da adjudicatária. 
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08 DO CONTRATO: 
08.1 A empresa adjudicatária terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para retirar e assinar o contrato. Na 
hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não 
apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis observados o disposto no Art. 7º da mesma lei. 
 
08.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde que 
seja requerido e de forma motivada e durante o transcurso do referido prazo. 
 
08.3 Como condição para celebração do contrato, a empresa adjudicatária deverá manter as mesmas 
condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
08.4 O presente edital e seus anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão parte 
integrante do contrato, independentemente de transcrição.  
 
08.5 O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, data em que, o presenta será dado como 
rescindido, de pleno direito, e independente de avisos, notificações ou interpelações, quer judicial ou 
extrajudicial. 
 
08.6 Poderá haver prorrogação do prazo de vigência do contrato, mediante aditivo, se houver interesse da 
CONTRATADA e do CONTRATANTE, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
09 DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECÔNOMICO-FINCEIRO: 
09.1 O valor estipulado no contrato poderá ser reajustado, depois de transcorrido o prazo de 12 (doze) meses 
de sua vigência, pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, acumulado dos 
últimos 12 (doze) meses, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-
financeiro. 
 
09.2 Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será concedido 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente 
comprovado e aceito pelo Município, de forma documental, o desiquilíbrio contratual.  
 
10 DO SUPORTE TÉCNICO: 
10.1 Quando solicitado atendimento in loco a Contratada terá o prazo máximo de 01(uma) horas para início 
do reparo/consertos, contados da expedição do recebimento da solicitação. Em não sendo possível realizar 
os serviços na sede do Município, será de responsabilidade exclusiva da Contratada as despesas de 
transporte do(s) item(ns) e danos decorrentes, em virtude de defeitos na fabricação. 
 
10.2 Em caso de impossibilidade em solucionar o problema no prazo estipulado, a Contratada compromete-
se a substituir o equipamento defeituoso, até o término do reparo/conserto do mesmo, por outro equivalente 
ou superior, de sua propriedade, a fim de não comprometer a continuidade dos serviços. 
 
10.3 A CONTRATADA deverá dispor de estrutura autorizada ou credenciada apta a prestar assistência 
técnica e solucionar quaisquer problemas num raio máximo de 10 Km da sede administrativa do Município. 
 
11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
11.1 A empresa licitante estará sujeita às seguintes sanções administrativas: 
 
11.2 Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades;  
 
11.3 Aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos seguintes casos: 
a) quando os medicamentos não forem entregues de acordo com as especificações da proposta apresentada; 
b) quando se negar a corrigir deficiências dos produtos, solicitadas pelo Município; 
c) pela inexecução total ou parcial do que foi proposto e contratado; 
d) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 
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11.4 Aplicação de multa correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato, limitada ao 
máximo de 10% (dez por cento), por dia útil de atraso na solução de um problema; 
     
11.5 Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta 
cometida; 
 
11.6 A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for verificada a 
existência de fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública. Caberá, ainda, a suspensão, 
quando o licitante, por descumprimento de cláusula editalícia, tenha causado transtornos no desenvolvimento 
dos serviços.     
      
11.7 Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave; 
       
11.8 Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatório, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com 
a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
11.9 Para efeito das sanções previstas nas alíneas anteriores, fica a exclusivo critério do Município a definição 
do que sejam “pequenas irregularidades”, “gravidade da falta cometida” e “falta grave”, sem prejuízo do que 
estipulam os artigos 87 e 88 e incisos da Lei nº 8.666/93; 
      
11.10 No caso de aplicação de multa, a adjudicatária será notificada, por escrito, da referida sanção 
administrativa, tendo ela o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 
importância à Secretaria da Fazenda; 
 
11.11 Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 
      
11.12 As penalidades previstas não serão aplicadas no caso de falta de providência por parte do Município na 
observância de suas obrigações, que diretamente influam no cumprimento das obrigações assumidas pela 
adjudicatária, ou ainda, no caso de força maior devidamente comprovado; 
 
11.13 Na aplicação dessas sanções administrativas serão admitidos os recursos previstos em lei. 
   
12 DA RESCISÃO: 
O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio: 
 
12.1 Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a Contratada, nesta hipótese, o valor dos 
medicamentos entregues até a presente data, excluído o montante das multas a pagar; 
 
12.2 Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, apresentados os 
motivos determinantes da rescisão; 
  
12.3 Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à 
CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie, quando esta: 
a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
b) Não recolher, nos prazos determinados, as multas impostas; 
 
12. Pela CONTRATADA, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, apresentados os 
motivos determinantes da rescisão; 
 
12.4 Ficam reconhecidos os direitos do CONTRATANTE, previstos nos artigos 77 à 79 da Lei de licitações 
em tudo que diz respeito à rescisão do presente Contrato. 
 
13 DOS RECURSOS: 
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 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 
parágrafos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14 DO PROCESSO LICITATÓRIO: 
O presente Contrato resulta do Processo Licitatório, modalidade Pregão Presencial n° 052/2018, de 
09/10/2018. 
 
15 DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 
Aplicam-se, com relação a execução, alteração, inexecução e extinção, com pertinência ao presente contrato, 
as normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, e suas alterações. 
 
16 DO FORO: 
As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Santo Augusto, para dirimir quaisquer 
litígios, decorrentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por se 
acharem plenamente justos e contratados, firmam o presente em quatro (4) vias de igual teor e forma, 
juntamente com duas testemunhas.  

                                                 
 

Chiapetta-RS, ___ de ______________ de 2018 
                                 
 
                    
 
                        
 
                          Prefeito Municipal                        Sócio-Proprietário 
                           CONTRATANTE                                                           CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 
 

 
_____________________________              _________________________________         
Nome:                                                              Nome: 
CPF                                                                 CPF 
 

 
 

ANEXO IV  
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

Declaração de Preenchimento dos Requisitos de Habilitação 
 
 
 

(Nome da Empresa), CNPJ nº __________________________, sediada na _________________________ 
(endereço), _____________________________ (cidade/estado), declara, sob as penas da Lei, que preenche 
plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital, Pregão Presencial nº _________, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

__________________________, ____ de ______________ de 2018. 
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_________________________________ 
Nome do Declarante 

 
Obs. Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do credenciamento. 

 
 
 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP 
 
 

Declaração de Enquadramento ME ou EPP 
 
 

DECLARO para devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa ____________________________, 
inscrita no CNPJ sob nº __________________________________, está enquadrada como 
__________________________________ (microempresa/EPP), e cumpre os requisitos estabelecidos no 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim declaro que não existe qualquer 
impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 

 
__________________________, ____ de ______________ de 2018. 

 
 

________________________________________ 
Nome do Declarante: 

CRC: 
 

Obs. Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do credenciamento. 
 
 
 

ANEXO VI  
 

 DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 
A (nome da empresa) _________________, CNPJ nº ____________, com sede à ________________, neste 
ato representada pelo (o) Sr.(a) ______________ (qualificação completa - nome, RG, CPF, nacional idade, 
estado civil, profissão e endereço) DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 
anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
(constar a ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, se for o caso). 
________________________________________ 
( local e data) 
________________________________________ 
(nome legível, assinatura do declarante e número 
da carteira de identidade) 
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