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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2021 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA, no uso de suas 

atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, 

do dia 11 do mês de maio do ano de 2021, na sala de reuniões do  Departamento 

de Compras e Licitações da Prefeitura de São Martinho da Serra, localizada na 

Avenida 24 de Janeiro, n° 853 se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, 

designados pela Portaria nº 2897-2021, com a finalidade de receber propostas e 

documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para prestação 

de  serviço de acesso à internet através de link dedicado, conforme descritos no 

anexo I, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 

17/07/2002, e da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993. 

1 – DO OBJETO: 

 

1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à 

internet através de link dedicado para a Secretária de Administração e Finanças e 

demais setores. 

1.2. A cotação de preços deverá atender rigorosamente às especificações 

estabelecidas no Anexo I do Edital. 

1.3. Na proposta os licitantes deverão sob pena da desclassificação do item ou da 

proposta, OBRIGATORIAMENTE indicar as marcas dos produtos ofertados, 

vinculando-se a esta para o caso de ser vencedor do certame. 

2 - DA PARTICIPAÇÃO:  

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da licitação que preencherem as condições de credenciamento 

constantes deste Edital;  

2 – Esteja presente no ato de credenciamento, munidos dos documentos 

necessários o representante devidamente autorizado pela empresa, com poderes 

outorgados em procuração ou ato constitutivo para a prática dos atos de lance, 

negociação e recurso;  

3 – Não poderão participar da presente licitação empresas que tenham sido 

declaradas inidôneas pela Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, 

empresas que estejam cumprindo suspensão de participar em licitações públicas, 

e ainda empresas que não se enquadrem dentro do ramo atividade pertinente a 

este edital;  
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4 – Não será permitida a participação de empresas em forma de consórcio sob 

nenhuma forma. 

2 – DO CREDENCIAMENTO 

 

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura;  

 

b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do 

qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 

alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.  

 

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto.  

 

3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

 

4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do 

Pregoeiro.  

 

5 – Como será permitida a partição de microempresa e empresa de pequeno porte, 

aquela que pretender auferir os benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, além de legislação posterior, deverá apresentar declaração 

de enquadramento e solicitação da condição, conforme modelo. 

 

OBS: Todos os documentos, exigidos para o credenciamento, deverão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 

ou funcionário desta administração. A autenticação por funcionário público desta 

administração somente será realizada até trinta minutos antes do horário de 

credenciamento, as vistas do documento original. 

 

3. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

 

3.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado com a 

identificação da empresa licitante e contendo ainda na parte externa do envelope 

as informações abaixo: 
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3.2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, redigida em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas 

páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 

entrelinhas, com apenas duas casas decimais após a vírgula, datada e assinada 

pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

 3 – A proposta deverá conter ainda:  

a) Detalhamento do serviço cotado.  

b) Preço Unitário e  total do item;  

c) Valor total geral da proposta.  

d) Razão social e CNPJ da empresa licitante; 

e) Referência ao número do Pregão;  

f) Declaração de que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como 

fretes, seguros, taxas, impostos, materiais e outros gravames que possam incidir 

sobre o objeto licitado;  

g) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;  

h) Prazo de entrega da prestação do serviço após a expedição da ordem de 

compra;  

j) Local, data e assinatura do responsável legal. 

Município de São Martinho da Serra 

Pregão Presencial nº. 010/2021 

Envelope nº. 01 – Proposta                                                               

Proponente: (nome completo da 
empresa) 

 

 

4 – DA HABILITAÇÃO 

 

 1 – A documentação de Habilitação deverá ser apresenta em envelope lacrado, 

com a identificação da empresa licitante e contendo ainda na parte externa do 

envelope as informações abaixo: 

 

 

Município de São Martinho da Serra 

Pregão Presencial nº. 010/2021 

Envelope nº. 02 – Documentação                                                             

Proponente: (nome completo da 
empresa) 

 

 2.A documentação de habilitação deverá ser apresentada nessa ordem: 
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5. DA HABILITAÇÃO: 

 

Para fins de habilitação nesse Pregão, o licitante deverá apresentar dentro do 

envelope Nº. 02, os documentos de habilitação: 

 

5.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: ART. 28 

 I - cédula de identidade dos sócios; 

 II - registro comercial, no caso de empresa individual;  

III - 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;  

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

 V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.2 - HABILITAÇÃO FISCAL: ART. 29  

I - Prova no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

 III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei.  

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do a) prova de inscrição 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

5.3 - HABILITAÇÃO TÉCNICA: ART. 30  

a) Comprovação de aptidão técnica por meio de, no mínimo, 01 (um) atestado de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo 

qual tenha sido contratado para a execução de serviço similar em características 
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ao objeto do certame, sendo que este atestado deverá ser de serviço já concluído. 

Para o pleno atendimento deste item será considerado o atestado de capacidade 

técnica que indique a que contrato se refere, a vigência contratual e a especificação 

do serviços prestados em consonância com os objetivos da presente licitação, com 

pelo menos, os seguintes dados: Nome da contratante, período dos serviços 

prestados, local de prestação dos serviços, identificação do contrato (tipo ou 

natureza), serviços executados (com respectivos totais).  

b) Comprovação de que a atividade econômica da empresa é de serviços de 

tecnologia da informação e/ou telecomunicações, tal comprovação deverá ser 

realizada através de cópia do cartão CNPJ, onde deverá constar esta informação. 

 c) Declaração do licitante, assinada por seu representante legal, de que tem pleno 

conhecimento dos serviços a serem executados, nas disposições deste Termo de 

Referência, conhecendo plenamente as questões topográficas e de ocupações 

existentes sobre a área de intervenção, e que se sujeita a todas as condições 

estabelecidas.  

d) Comprovação por meio de CERTIFICADO, emitido por órgão de auditoria ou 

entidade independente, que ateste que Centro Operacional de Segurança (ou SOC 

– Security Operations Center) possui a certificação NBR ISO/IEC 27001:2013, de 

forma a comprovar a notória especialização da LICITANTE em atividades de 

Segurança da Informação.  

5.4 – HABILITAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: ART. 31 

 I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta;  

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial;  

5.5 – DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 I - Declaração da licitante de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 

ressalvado na condição de aprendiz;  

II - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 

da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 

contratar com a Administração.  

III – Alvará de licença e funcionamento ou equivalente 
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IV-  Termo de Autorização para a prestação de Serviço Comunicação Multimídia 

(SCM) outorgado pela ANATEL. 

 

V – Declaração de Ciência ( Modelo do anexo VI). 

 

6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

 

1 – A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará 

na inabilitação da proponente/licitante.  

 

2 - É facultado aos proponentes licitantes nos termos do § 2º do Art. 32 da Lei nº 

8.666/93 a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste edital, pelo 

comprovante de registro cadastral (CRC). Desde que emitidos pela Prefeitura 

Municipal de São Martinho da Serra/RS a partir de janeiro de 2021, o qual deverá 

ser apresentado acompanhado dos documentos não apresentados para o 

cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de 

validade vencidos na data de apresentação das propostas, além das declarações 

citadas nos subitens I e II do item 7.5. 

 

7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

  1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados 

em participar do certame.  

 

2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

 

b) Apresentação equivocada de proposta com referência a outros processos que 

não o presente;  

 

c) Que não estejam claramente entendidas, que deixem dúvidas quanto a sua 

elaboração e posterior execução;  

 

d) Que contenham informações duvidosas ou confusas;  

 

7.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 
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correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços 

unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 

proposta.  

 

a) não serão corrigidos valores unitários, caso ocorra erros nos valores unitários a 

proposta será de pronto desclassificada.  

 

7.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes.  

 

7.3 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 

com observância dos seguintes critérios:  

 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superior 

àquela; 

 

 b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  

 

7.4 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 

a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço 

e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no 

caso de empate de preços.  

 

7.4.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 

ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente 

até a definição completa da ordem de lances.  

 

7.5 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço. 

 

7.6 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinarem da formulação de lances.  

 

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 

não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, 

considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  

 

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 

à redução do preço.  
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10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito.  

 

10.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 

da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 

licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento e sempre com vistas 

à redução do preço. 

 

10.2 – Em havendo participação de Micro e Pequenas Empresas no procedimento 

licitatório serão cumpridas as determinações da Lei Complementar 123 de 14 de 

dezembro de 2006 e legislação posterior.  

 

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.  

 

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 

até a decisão sobre a habilitação, no que couber perante a legislação pertinente;  

 

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 

autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente justificada.  

 

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 

não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante 

será inabilitada. 

 

 13 - Para aferir o exato cumprimento das condições de habilitação, o Pregoeiro, se 

necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de 

São Martinho da Serra.  

 

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 

a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

 

15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, 

negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos de habilitação, caso em que 

será declarada vencedora, objetivando-se sempre a obtenção do menor preço;  

 

8 - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO 
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 1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, fundamentando minimamente o pretendido recurso, 

abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação formal e por escrito 

do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 

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

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação.  

 

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

 

 4- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação 

dos beneficiários para a assinatura do contrato. 

 

 6 - A licitante que convocada para assinar o contrato deixar de fazê-lo no prazo 

fixado, dela será excluída.  

 

9. DAS PENALIDADES 

9.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora. 

 

9.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez 

por cento), sobre o valor total que foi adjudicado. 

 

9.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 

10% (dez por cento), sobre o valor total da obrigação. 

 

9.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, 

sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, e descredenciamento do cadastro do Município, nos casos 

de: 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 
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c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Comprometimento de fraude fiscal; 

g) Fraudar a execução do contrato; 

h) Falhar na execução do contrato; 

 

9.5. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 

licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 

justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº. 

8666/93. 

 

9.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 

caso. 

 

9.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO 

10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

10.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

inabilitará o licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das 

licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de 

uma que atenda o edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, ocasião 

em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 

obtido preço melhor. 

 

10.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 

proclamará os vencedores, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes, 

para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa 

manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso 

por parte do licitante. Constarão na ata da sessão às sínteses das razões de 

recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes 

ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no 

prazo de três dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-

se, a todos, vista imediata do processo. 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

11 
 

11. RECURSOS 

11.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na 

sessão pública do pregão, terá ele o prazo de (03) três dias corridos para 

apresentação das razões de recurso. 

 

11.2. Os demais licitantes, já intimados na sessão pública supracitada, terão o 

prazo de (03) três dias corridos para apresentarem contrarrazões que começará a 

correr no término do prazo da recorrente. 

 

11.3. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

 

11.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, 

ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste edital. 

 

11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso. 

 

12. DOTAÇÃO 

12.1. Origem dos recursos: 

12.1.1. O recurso e dotação orçamentária será informado por cada secretaria, 

conforme a necessidade de se adquirir o objeto licitado, conforme descritas abaixo: 

3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

13. DA ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

13.1. Prazo para Instalação e Configuração do Link Central:  

• O Link Central deverá ser instalado e configurado nos equipamentos fornecido 

pela Prefeitura Municipal (Servidor de Internet) no prazo de 30 dias (trinta 

dias),podendo ser prorrogado até 60 (sessenta)dias a critério da administração 

13.2. Instalação do Link Dedicado: 

 • O Link Dedicado (100Mbps – Mega bits por segundo) deverá ser instalado até a 

Sala On Line da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra/RS, localizada na 

Avenida 24 de Janeiro, n° 853, centro, no qual será  de responsabilidade do TI do 

Centro  Administrativo a sua distribuição nos pontos descritos abaixo: 

- Secretaria de Administração 

• Ponto Central – Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

• Endereço: Rua 24 de Janeiro, 853,CENTRO 
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- Secretaria de Saúde 

• Ponto Central – Unidade Básica de Saúde 

• Endereço: Rua 24 de Janeiro, 568,CENTRO 

- Secretaria de Assistência Social - CRAS 

• Ponto Central – CRAS 

• Endereço: Rua 07 de Setembro, n° 1181 

- Conselho Tutelar  

• Ponto Central – Prédio do Conselho Tutelar 

• Endereço: Avenida 24 de Janeiro, n°853 

- Escola Municipal de Ensino Fundamental Ignez Sofia  

• Ponto Central – Escolinha  

• Endereço: Rua Possidônio Pedroso n° 320 

13.2.1 O Link Dedicado de 100 Mbps com a Internet deve ser entregue no Ponto 

Central da Secretaria de Administração (centro administrativo) , conectado via fibra 

ótica e nas outras secretarias e entidades, com redundância, através de 2 (duas) 

conexões distintas entre o ponto de presença da Empresa e o Ponto Central. A 

conexão que ficar como a de “backup” deverá suportar no mínimo 100% (cem por 

cento) da velocidade de 100Mbps. Neste Link de Backup/Contingência a Empresa 

poderá ficar no máximo em 24hs. 

13.3. A fiscalização do Contrato é de competência da Secretária Municipal 

Administração, a quem caberá verificar se, estão sendo cumpridos os termos do 

Edital.  

 

14. DAS CARACTERITICAS DO OBJETO 

• Garantia de conexão 24 horas por dia e 7 dias por semana; 

• Garantia total da banda contratada com redundância; 

• Link Simétrico, mesma velocidade de download e upload; 

• 05 endereços IP fixos; 

• Velocidade do Link de conexão com a Internet de no mínimo 100Mbps 

• Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado em horário de expediente da 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra/RS das 8h às 14h00min com prazo 
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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; 

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

• Prover uma conectividade à Internet, com taxa de transmissão de 100 Mbps (cem 

megabits por segundo) full duplex, isto é, a taxa de transmissão fornecida deverá 

suportar 100 Mbps (cem megabits por segundo) de tráfego de entrada e 100 Mbps 

(cem megabits por segundo) de tráfego de saída, simultaneamente. 

• A taxa de transmissão deverá sempre estar 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 

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, 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, 30 (trinta)dias. 

• 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 sub cláusula 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). 
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15.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Compete à CONTRATADA: 

I – Cumprir com o disposto no Pregão Presencial nº. 010/2021 e seus anexos, 

obedecendo ao objeto e as disposições legais e contratuais, prestando-os dentro 

dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade; 

16.  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

16.1. Compete à CONTRATANTE: 

I – Cumprir as competências, conforme o disposto no Processo Licitatório Pregão 

Presencial nº. 010/2021 e seus anexos; 

II – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos 

estabelecidos neste contrato; 

III – Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com 

informações necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato; 

IV – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na 

execução da entrega do objeto; 

17 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  

17.1 Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura e poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitados a 60 

(sessenta) meses, conforme descrito no Art.57, Inc. II, da Lei 8.666/93. 

18 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

18.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 

cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

19 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO  

19.1 O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá 

ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93.  

19.2 Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, 

da Lei n. 8.666/93, ao Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, 

incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.  
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20 - DA FISCALIZAÇÃO 

20.1 A fiscalização sobre o fornecimento/recebimento do serviço da presente 

licitação, será exercida por um representante do Contratante, nos termos do art. 67 

da Lei nº 8.666/93. 

 20.2 A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ou em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo em qualquer 

circunstância, a corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e 

prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93.  

20.3 O Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto, 

se considerados em desacordo com os termos do presente contrato administrativo. 

21. DISPOSIÇOES GERAIS 

21.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada 

de fato superveniente comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado.  

 

21.1.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que 

o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a do pedido de compra, sem 

prejuízo de demais sanções cabíveis.  

21.1.2. É facultada a Comissão de Licitações, ou à autoridade a ele superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

21.1.3. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão de Licitações, sob 

pena de desclassificação/inabilitação. 

21.1.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 

e a exata compreensão de sua proposta. 

21.1.5. As normas que disciplinam este Processo Licitatório serão sempre 

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

não comprometam o interesse do Município, a finalidade e a segurança da 

contratação. 
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21.1.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de 

Licitações, com base na legislação vigente. 

21.1.7. A participação do proponente nesta licitação implica aceitação de todos os 

termos deste Edital. 

21.1.8. Os anexos fazem parte, na íntegra, deste Edital. 

21.1.9. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante:  

I – Termo de Referência; 

II – Modelo da Proposta; 

III – Termo de Credenciamento; 

IV – Declaração que não emprega menor; 

V - Declaração de inexistência de fatos impeditivos à habilitação; 

VI – Declaração de Ciência; 

VII -  Minuta do Contrato 

 

21.1.10. Conforme Art. 41 e seus incisos da Lei 8.666/93 que regi esse processo, 

qualquer cidadão é parte legítima para impugnar esse edital, devendo protocolar o 

pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes 

junto ao Departamento de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal de São 

Martinho da Serra/RS.  

21.1.11. Mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 

08h00min às 14h00min, na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, sito 

Avenida 24 de janeiro, 853 ou pelo telefone: (55) 3277-1100/1101 ou pelo e-mail 

licitacaosaomartinhodaserra@hotmail.com. 

São Martinho da Serra, 22 de Abril de 2021. 

 

_______________________ 

Robson Flores da Trindade 

Prefeito Municipal 

 

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA: 

Este processo foi analisado, sob o prisma jurídico-formal, e se acha aprovado por esta 

Assessoria Jurídica, podendo ter regular prosseguimento nos termos da Lei. 

 

____________________________ 

Larissa Thomé Englert Paiva 

Procuradora Jurídica 

OAB/RS 82.850 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

acesso à internet através de link dedicado para a Secretária de Administração e 

Finanças e demais setores. 

1. - OBJETIVO 

1.1 – O presente Termo de Referência tem por objetivo definir o conjunto de 

elementos que nortearão a contratação de empresa especializada nos serviços de 

provedor de internet. 

2. – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 – A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

provedor de acesso à internet faz-se necessário para que esta SECRETÁRIA e 

demais setores que são interligados a mesma, possam usufruir dos benefícios 

oferecidos pela internet, especialmente no tange a eficiência no andamento dos 

procedimentos administrativos. 

3. – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1 - A contratação objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, na Lei nº 

10.520/2002 subsidiada pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

4. DAS ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Item 1 – Link de Internet Dedicados de 100Mb (Mbps – Mega bits por segundo) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS 

- Secretaria de Administração 

• Ponto Central – Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

• Endereço: Rua 24 de Janeiro, 853 

- Secretaria de Saúde 

• Ponto Central – Unidade Básica de Saúde 

• Endereço: Rua 24 de Janeiro, 568 

- Secretaria de Assistência Social - CRAS 

• Ponto Central – CRAS 

• Endereço: Rua 07 de Setembro, n° 1181 

- Conselho Tutelar  
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• Ponto Central – Prédio do Conselho Tutelar 

• Endereço: Avenida 24 de janeiro, n°853 

- Escola Municipal de Ensino Fundamental Ignez Sofia  

• Ponto Central – Escolinha  

• Endereço: Rua Possidônio Pedroso nr 320 

5.LOCAL DE INSTALAÇÃO: 

O Link Dedicado de 100Mbps com a Internet deve ser entregue no Ponto Central 

da Secretaria de Administração (centro administrativo) e conectado via fibra ótica 

nas outras secretarias e entidades, com redundância, através de 2 (duas) conexões 

distintas entre o ponto de presença da Empresa e o Ponto Central. A conexão que 

ficar como a de “backup” deverá suportar no mínimo 100% (cem por cento) da 

velocidade de 100Mbps. Neste Link de Backup/Contingência a Empresa poderá 

ficar no máximo em 24hs. 

Características Mínimas solicitadas: 

• Garantia de conexão 24 horas por dia e 7 dias por semana; 

• Garantia total da banda contratada com redundância; 

• Link Simétrico, mesma velocidade de download e upload; 

• 05 endereços IP fixos; 

• Velocidade do Link de conexão com a Internet de no mínimo 100Mbps 

• Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado em horário de expediente da 

Prefeitura 8h às 14h00min 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; 

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

• Prover uma conectividade à Internet, com taxa de transmissão de 100 Mbps (cem 

megabits por segundo) full duplex, isto é, a taxa de transmissão fornecida deverá 

suportar 100 Mbps (cem megabits por segundo) de tráfego de entrada e 100 Mbps 

(cem megabits por segundo) de tráfego de saída, simultaneamente. 

• A taxa de transmissão deverá sempre estar disponível na totalidade do fluxo 

contratado e não deve incluir a taxa de overhead de protocolos até a camada 2 do 

modelo OSI; 
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• A interligação deve ser em conexão permanente, dedicada e exclusiva, desde as 

dependências da Prefeitura até a conexão à infraestrutura de comunicação da 

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, 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, 30 (trinta)dias. 

• 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 sub cláusula 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). 

 

Instalação do Link Dedicado: 

 • O Link Dedicado DEVERÁ SER INSTALADO ATÉ A SALA ON LINE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL. 

 Prazo para Instalação e Configuração do Link Central:  

• O Link Central deverá ser instalado e configurado nos equipamentos fornecido 

pela Prefeitura Municipal (Servidor de Internet) num prazo de 30 dias (trinta dias) 

podendo ser prorrogado até 60 (sessenta dias) a contar da data de assinatura do 

Contrato. 

• 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 
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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 do Link Central e/ou Unidades Remotas, 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 4 (duas) horas após aberto o 

chamado. 

• 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 Central. 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de aptidão técnica por meio de, no mínimo, 01 (um) atestado de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo 

qual tenha sido contratado para a execução de serviço similar em características 

ao objeto do certame, sendo que este atestado deverá ser de serviço já concluído. 

Para o pleno atendimento deste item será considerado o atestado de capacidade 

técnica que indique a que contrato se refere, a vigência contratual e a especificação 

do serviços prestados em consonância com os objetivos da presente licitação, com 

pelo menos, os seguintes dados: Nome da contratante, período dos serviços 

prestados, local de prestação dos serviços, identificação do contrato (tipo ou 

natureza), serviços executados (com respectivos totais). 

 b) Comprovação de que a atividade econômica da empresa é de serviços de 

tecnologia da informação e/ou telecomunicações, tal comprovação deverá ser 

realizada através de cópia do cartão CNPJ, onde deverá constar esta informação.  

c) Declaração do licitante, assinada por seu representante legal, de que tem pleno 

conhecimento dos serviços a serem executados, nas disposições deste Termo de 

Referência, conhecendo plenamente as questões topográficas e de ocupações 

existentes sobre a área de intervenção, e que se sujeita a todas as condições 

estabelecidas.  
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d) Comprovação por meio de CERTIFICADO, emitido por órgão de auditoria ou 

entidade independente, que ateste que Centro Operacional de Segurança (ou SOC 

– Security Operations Center) possui a certificação NBR ISO/IEC 27001:2013, de 

forma a comprovar a notória especialização da LICITANTE em atividades de 

Segurança da Informação. 

VALOR REFERENCIAL ESTIMADO MENSAL 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO 
 MENSAL 

ESTIMADO 

PREÇO ANUAL 
ESTIMADO 

01 Contratação de 
empresa 
especializada em 
prestação de 
serviços de acesso à 
internet através de 
link dedicado para a 
Secretária de 
Administração e 
Finanças e demais 
setores. 

 

12 meses R$ 3.208,17 R$ 38.498,04 
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ANEXO II – (MODELO DE) PROPOSTA DE PREÇO 

Apresentamos nossa proposta para participação no PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 

010/2021, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 

Razão social completa da empresa: 

Endereço atualizado: 

CNPJ: 

Telefone/fax/e-mail (se houver): 

Nome da pessoa indicada para contatos; 

Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias. Na falta 

de indicação deste prazo será considerado como prazo de validade 60 dias. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO 

 MENSAL 

PREÇO 

TOTAL 

01 Contratação de 
empresa 
especializada em 
prestação de 
serviços de acesso à 
internet através de 
link dedicado para a 
Secretária de 
Administração e 
Finanças e demais 
setores. 
 

12 meses   

 

Do preço Total: ________________ 

 

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta 

da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital. 

Local e data 

Assinatura 

Nome 

CARIMBO 
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ANEXO III – (MODELO DE) CREDENCIAMENTO 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) _______________________, 

portador (a) da cédula de identidade nº.____________ e do CPF nº. 

_____________, a participar da licitação instaurada pelo Município de São Martinho 

da Serra, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL sob o nº. 010/2021, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa _________________________, CNPJ nº. 

_________________, concordando plenamente com os requisitos deste certame. 

 

 

 

Local e Data. 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

(firma reconhecida) 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR 

 

Ao 

Município de São Martinho da Serra 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

A empresa _________________________________________________, inscrita 

no CNPJ n.º ________________________________, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

_________________________________________ 

(data) 

 

_________________________________________ 

(representante legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À 

HABILITAÇÃO 

 

 

(Nome da Empresa) 

...................................................................................................................................

........, CNPJ nº .............................................., sediada em 

........................................................, DECLARA, sob as penas da lei, que até a 

presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(local),. ....... de ............................. de 2021. 

 

 

 

 

.................................................................... 

Nome completo e assinatura do declarante 

CPF e RG 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

 

 (NOME DA EMPRESA)___, (n.º do CNPJ), sediada ____________(endereço 

completo)_____________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) 

_____, portador(a) da Carteira de Identidade n.º_____ e do CPF n.º ____, firmado 

abaixo, declara sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições 

contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação; bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no edital, referente ao Pregão Presencial n° 010/2021 da Prefeitura 

Municipal de São Martinho da Serra/RS. 

 

___(localidade)___, em ___ de ___ de _____ . 

 

 

 

 

 

___(assinatura)___ 

___(nome por extenso)___ 

___(cargo)___ 
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ANEXO VII-MINUTA DO CONTRATO 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

ESPECIALIZADO DE INTERNET. 

 

CONTRATO que celebram entre si a  MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA 

SERRA, CNPJ n.º 94.444.403/0001-73 estabelecido à Avenida 24 de janeiro, 853, 

nesta cidade, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Robson Flores da 

Trindade, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 

_________________________________, com sede em _____________________ 

na Rua __________________ N°_____ CEP___________, CNPJ Nº 

____________________, neste ato representado pelo (a) Sr.(a) 

_________________ , portador(a) RG nº________________e do CPF 

nº_____________________, doravante designado(a) simplesmente por 

CONTRATADA, mediante as seguintes CLÁUSULAS e CONDIÇÕES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à 

internet através de link dedicado para a Secretária de Administração e Finanças 

e demais setores. 

1.2 DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

1.2.1 O Link Dedicado de 100Mbps com a Internet deve ser entregue no Ponto 

Central da Secretaria de Administração (centro administrativo) e conectado via fibra 

ótica nas outras secretarias e entidades, com redundância, através de 2 (duas) 

conexões distintas entre o ponto de presença da Empresa e o Ponto Central. A 

conexão que ficar como a de “backup” deverá suportar no mínimo 100% (cem por 

cento) da velocidade de 100Mbps. Neste Link de Backup/Contingência a Empresa 

poderá ficar no máximo em 24hs. 

Características Mínimas solicitadas: 

• Garantia de conexão 24 horas por dia e 7 dias por semana; 

• Garantia total da banda contratada com redundância; 

• Link Simétrico, mesma velocidade de download e upload; 

• 05 endereços IP fixos; 
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• Velocidade do Link de conexão com a Internet de no mínimo 100Mbps 

• Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado em horário de expediente da 

Prefeitura 8h às 14h00min 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; 

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

• Prover uma conectividade à Internet, com taxa de transmissão de 100 Mbps (cem 

megabits por segundo) full duplex, isto é, a taxa de transmissão fornecida deverá 

suportar 100 Mbps (cem megabits por segundo) de tráfego de entrada e 100 Mbps 

(cem megabits por segundo) de tráfego de saída, simultaneamente. 

• A taxa de transmissão deverá sempre estar 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 

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, 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, 30 (trinta)dias. 

• 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 sub cláusula anterior, deverão ser realizadas pela 

Contratada em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas; 
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CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS PARA INSTALAÇÃO.  

2.1 Prazo para Instalação e Configuração do Link Central:  

• O Link Central deverá ser instalado e configurado nos equipamentos fornecido 

pela Prefeitura Municipal (Servidor de Internet) em um prazo de 30 dias (trinta dias) 

a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até 60 

(sessenta dias) a critério da administração. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO LOCAL DE ENTREGA: 

3.1 A Instalação do Link Dedicado (100 Mbps – Mega bits por segundo) 

 • O Link Dedicado deverá ser instalado até a Sala On Line da Prefeitura Municipal. 

3.2 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). 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

4.1. O valor total do contrato passa a ser de R$ (______________).  Será pago a 

contratada 12 (doze) parcelas mensais de R$______________, conforme o 

ANEXO II – (modelo de) proposta de preço. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. Os recursos para o processamento e pagamento do objeto ocorrerão a conta 

do Orçamento Municipal dos recursos alocados nas seguintes rubricas 

orçamentárias: 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

 

6.1 O pagamento será de forma mensal  até o 10º dia do mês subsequente a 

prestação do serviço contratado, mediante  apresentação de Nota Fiscal e atestado 

pela  Secretária de Administração e Finanças . 

6.2. O pagamento do objeto fica condicionado à aceitação e aprovação da 

Secretaria Municipal de Administração. 

6.3. No caso de inadimplemento do Contratante serão obedecidos o que dispõe o 

art. 40, inc. XIV, alínea "c" da Lei nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IGPM - 

FGV pro rata die. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Compete à CONTRATADA: 

I – Cumprir com o disposto no Pregão Presencial nº. 010/2021 e seus anexos, 

obedecendo ao objeto e as disposições legais e contratuais, prestando-os dentro 

dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade; 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Compete à CONTRATANTE: 

I – Cumprir as competências, conforme o disposto no Processo Licitatório Pregão 

Presencial nº. 010/2021 e seus anexos; 

II – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos 

estabelecidos neste contrato; 

III – Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com 

informações necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato; 

IV – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na 

execução da entrega do objeto; 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  

9.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura 

e poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitados a 60 (sessenta) 

meses, conforme descrito no Art.57, Inc. II, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

10.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 

cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO  

11.1 O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá 

ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93.  

11.2 Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, 

da Lei n. 8.666/93, ao Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, 

incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

 12.1 A fiscalização sobre o fornecimento/recebimento da prestação do serviço  da 

presente licitação, será exercida por um representante do Contratante, nos termos 

do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
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 12.2 A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ou em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo em qualquer 

circunstância, a corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e 

prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93.  

12.3 O Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto, 

se considerados em desacordo com os termos do presente contrato administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES  

13.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o objeto adjudicado acarretará multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora. 

 

13.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% 

(dez por cento), sobre o valor total que foi adjudicado. 

 

13.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 

10% (dez por cento), sobre o valor total da obrigação. 

 

13.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, 

sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, e descredenciamento do cadastro do Município, nos casos 

de: 

 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 

c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Comprometimento de fraude fiscal; 

g) Fraudar a execução do contrato; 

h) Falhar na execução do contrato; 

 

13.5. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 

licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 

justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº. 

8666/93. 
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13.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 

caso. 

 

13.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria para dirimir quaisquer 

controvérsias decorrentes do presente contrato. 

14.2. Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma que após lido, conferido e achado conforme, vai 

assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas. 

 

       São Martinho da Serra, _____ de _________ de  2021.    

 

 

 

 

___________________________ _____________________________ 

Robson Flores da Trindade Nome Empresa 

Prefeito Municipal Representante Legal 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________                _____________________________ 

     Larissa Thomé Englert Paiva                               Roselaine Naidon 

   Procuradora Jurídica                          Secretária Municipal de Administração 

            OAB/RS 82.850                                            Fiscal do Contrato 

                        

 


