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MUNICÍPIO DE CORIBE
PREGÃO PRESENCIAL N.° 006/2020
EDITAL PRORROGADO

OBJETO

^4''^7'H^'

Contratação de empresa especializada^erh-serv.iços de internet banda larga que permita acesso

à rede mundial de computadores para..ós órgãos?âõ- Município de Coribe - Bahia.
"■■■4>''
'
'
''

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

-■■'->

Poderão participar da presente jicitaçàOíempres.as do ramo que atendam às exigências deste
Edital e seus Anexos.
Anexos

' " ""

'" ''

' *' '

"■

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
Data: 28 de abril de 2020 - data prorrogada

Hora: 09hs00min
Local: Prefeitura Municipal de Coribe
Av. Bandeirantes, 285
Centro
.Coribe - Bahia

A
.

-

Rocha

Prefeito

.Município de Coribe
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Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE CORIBE
PROTOCOLO DE ENTREGA

Pregão Presencial n.° 006/2020

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Coribe, o edital e
anexos do Pregão Presencial n.° 006/2020, referente à Contratação de empresa
especializada em serviços de internet banda larga que permita acesso à rede
mundial de computadores para os órgãos do Município de Coribe - Bahia, com

características e condições em conforme com Ò*instrumento Convocatório.

Razão Social:

Nome do Responsável:

CNPJ N.°:
Telefone / Fax:

E-mail:
Pessoa para Contato:

2020
cidade - uf

dia

mas

ano

Assinatura do Responsável

As empresas que obtiverem o edital deverão preencher este comprovante imediatamente. Este
procedimento se faz necessário com vistas a comunicação com as empresas licitantes caso haja
alguma alteração no Edital.
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N." 006/2020

PROCESSO LICITATÓR1ON.0 008/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.° 006/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

O Município de Coribe, pessoa jurídica de direito público interno, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na
modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo menor preço, conforme descrição contida
neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei n.° 10.520/2002, à Lei

n.° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto Municipal n.° 011/2011,
Decreto Municipal n.° 077/2009, à Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.°
147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, e subsidiariamenle à Lei n.° 8.666/1993, bem
como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos:
Data de entrega e abertura dos envelopes: 28 de abril de 2020 - data prorrogada
Horário: -

09hs00m'm - horário local

Endereço:

Departamento, cie Licitações

Rua Bandeirantes, 2S5, Centro, Coribe, Bahia
Credenciamento: das 09hs00nun'as'09h'sl()min, incluso neste interstício o tempo para
recebimento de proposta retarda/árias.

I. DO OBJETO
1.1. O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada em serviços de
internet banda larga que permita acesso à rede mundial de computadores para os órgãos do

Município de Coribe - Bahia, conforme especificações e quantidades estabelecidas no
Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.
1.2.0

crilério

de julgamento

adotado

será

o

menor preço

global,

observadas as

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.'

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus Anexos.
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

2.2.1.0 Microempreendedor Individual - MEI não poderá explorar serviço de
telecomunicações, porque não ser uma das atividades constantes do Anexo XIII da
Resolução CGSN n.° 94/2011 (art. 91, I, da Resolução CGSN n.° 94/2011).
2.2.2. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;
2.2.3. Em dissolução oü em liquidação;

.

.
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2.2.4. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n.° 8.666, de 1993;
2.2.5. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município, nos termos do
artigo 7o da Lei n.° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
2.2.6. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos

do artigo 72, §8°: inciso V, da Lei n.6 9.605, de 1998;
2.2.7. Que

tenham

sido

declaradas

inidôneas

para

.
licitar

ou

contratar

com

a

Administração Pública;
2.2.8. Que estejam reunidas em consórcio;

2.2.9. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2.2.10. Estrangeiras que não funcionem no País;

2.2.11. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9o da

Lei n.° 8.666, de 1993.

■

."■

'

2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
3. DO CREDENCIAMENTO

3.1.0 licitante. ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido da sua carteira de .identidade, ou de outro documento
equivalente, e- do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão
pública em nome do licitante,

3.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus

poderes estará

impedido de apresentar lances,

formular intenção de

recurso ou

manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão.

3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos
do estatuto ou contraio social, do instrumento público de procuração, ou particular com
firma reconhecida, ou documento equivalente.

3.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem
ostentar a competência do representante do licilante para representá-lo perante terceiros.
3.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com Firma reconhecida, deve
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos

os demais atos inerentes ão certame, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituição da empresa ou do registro como empresário individual.
3.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
4. DA ABERTURA DA SESSÃO
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4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase
de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
4.1.1. Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo
anexo;

4.1.2. Declaração de Micrõcmprcsa ou Empresa de Pequeno Porte, quando for o

caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar n.° 123, de 2006;
4.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em

qualquer das vedações do artigo 3o, parágrafo 4o, da Lei Complementar n.° 123/2006
e alterações das Leis Complementares n.° 147/2014 e 155/2016, não poderá usufruir
do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar
a respectiva declaração.

4.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo
anexo, sob pena de desclassificação da proposta;
4.1.4. Envelopes da proposta de preços è da documentação de habilitação, separados,

fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas parles externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

PREGÃO PRESENCIAL N.° 006/2020
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ N.° XXXX

ENVELOPE N.° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

PREGÃO PRESENCIAL N.° 006/2020
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE

...

CNPJ N.° XXXX ...

4.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar

de entrega." mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 01 (uma)
hora antes da abertura da sessão pública.
4.2.1. Nessa hipótese., os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro

único, endereçado diretamente
identificação:

.

.

à

Equipe

de

Pregão

Presencial,

.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N.° 006/2020
SESSÃO EM 28/04/2020, ÀS 09hs00min

. +Â

Rua Uandeirantes, 285 ■ Centro ■ Coribe - Bahia ■ CEP47.690-000
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com a

seguinte
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4.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não
gerarão efeitos como proposta.
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas neste Edital.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua

portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitanle ou seu
representante, deverá conler:

5.1.1. As características do objeto de forma c,[ara e precisa, as procedências e demais

dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
5.1.2. Preço unitário e total, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional

(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as necessidades
constantes do Termo de Referência.
5.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os serviços e insumos que o
compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer

outros que incidam na contratação do objeto.
5.1.3. Prazo de prestação dos serviços, conforme parâmetro máximo do Termo de
Referência.
. 5.1.4. Prazo de validade da proposta não: inferior a 60 (sessenta) dias.corridos;a contar
da data da sua apresentação.

.

t

. .

.

.

5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1.0 Pregoeiro verificará as propostas, apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ala.

6.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.

;

6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo,.três propostas escritas de preços nas
condições definidas-no.subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subseqüentes, alé o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que.sejam os preços oferecidos.-

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
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7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos.,licitantes, que deverão ser formulados de. forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo1 valor global.
7.2.0

Pregoeiro

convidará

individualmente

os

licitantes

classificados,

de

forma

seqüencial, a apresentar lances ..verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior
preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
7.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45,
da Lei Complementar n.° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n.° 6.204, de 2007.

7.4.1.0 Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que
sejam iguais ou até 5% (cinco por .cento) superiores ao menor preço, desde que a
primeira colocada não seja uma ME/ÊPP.. ,

7.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com. a primeira colocada è oilicilante ME/EPP melhor classificado terá o
direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos.
7.4.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.

7.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitanles ME/EPP empatadas, no referido
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes
primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
7.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a
melhor oferta inicial apresentada por- ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP
participante, prevalecerá"a classificação inicial.

7.4.6. Somente após .o procedimento de desempate fictício,'quando houver, e a
classificação final dps licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor
classificado em primeiro lugar..
7.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3o, §2°, da Lei n.° 8.666, de 1993, assegurando-se

a preferência, sucessivamente,, aos bens e serviços:
a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que
desenvolvimento de tecnologia no País.

invistam

7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.

•
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7.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações das Leis Complementares
n.° 147/2014 e 155/2016, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do
Governo Federal (www.portaklatransparencia.GOv.br'), seção "Despesas - Gastos Diretos
do Governo - Favorecido (pessoas físicas, empresas e oulros)'\ para verificar se o
somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior,
extrapola o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocenlos mil reais), previsto no
artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações das Leis
Complemenlares n.° 147/2014 e 155/2016, ou o limite proporcional de que trata o artigo
3o, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.
8.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá
o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por
ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites
acima referidos; acrescidos do percentual de-20% (vinte por cento) de que trata o artigo
3o,

§§9°-A

e

12,

da

Lei

Complementar

n.°

123/2006

e

alterações

das

Leis

Complemenlares n.° 147/2014 e 155/2016.

8.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite
legal, o Pregoeiro, indeferiráv a aplicação do tratamento diferenciado em favor do
licitante, conforme artigo 3o, §§ 9o, 9°-A; 10 e 12, da Lei Complementar n.° 123/2006 e
alterações das Leis Complementares n.° 147/2014 e 155/2016, com a conseqüente

recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.
8.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro examinará
a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao
valor estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento
das especificações do objeto.
8.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a

padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos, o
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar.apresente amostra, sob
pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis
contados da solicitação.

-

...,.,

.

.

8.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e
horário para a continuidade da mesma.. ■ .
■
8.5. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada,
o Pregoeiro examinará a proposta.subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
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8.5.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.

8.6. No julgamento das propostas, o. Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
8.7. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitanle deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da

proposta

classificada

em

primeiro

lugar,

o

Pregoeiro

verificará

o

eventual

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

9.1.1. Certificado de Registro Cadastral- CRC, ou com os requisitos de habilitação
deste instrumento convocatório;

■ ■ 9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - CNPJ do Tribunal de Contas da União,
no endereço eletrônico./7ff/?.sv//ce;7idoes-apf.apps.tcu.xov.br/, e diretamente nos sílios
oficiais para emissão das certidões do CPF do sócio majoritário:
a.

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CE1S, mantido pela
Controladoria-Geral da União - www.portaldatransparencia.gov.br/ceis:

b.

Cadastro

Nacional

Administrativa,

de

Condenações

mantido

pelo

Cíveis
Conselho

por Atos

de

Nacional

Improbidade
de

Justiça

www.cni.ius.br/inwrobidade adm/consultar reauerido.php.
c.

Sistema Nacional de Inabilitados e Inidôneos, mantido pelo Tribunal de
Contas da União - TCU, contas.leu.eov.br/ords/f?p=inabilitado:certidao:

. 9.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992, que prevê,

dentre as sanções impostas ao responsável

pela prática de' ato de "improbidade

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o ücitante inabilitado, por

falta de condição de participação.
9.2. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.
9.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em
órgão da imprensa oficial.

9.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
9.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sed&7
Rita liandcirant.es, 285 - Centro - Caribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000
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b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada

-

EIREU:

ato

constitutivo,

estatuto

ou

contrato

social

em

vigor,

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
b.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;
c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das

pessoas Jurídicas do local desuásede, acompanhada de prova da indicação dos seus
' !
■
■'

administradores;

d. No caso de micruempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso,

que comprove a condiçüo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do artigo 8o da Instrução Normativa n.°:'í03, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;
"
' .
' '

9.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal e/ou estadual,
relativo ao domicílio ou sede do licitante. pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com,o objeto contratual;

'

■

'

c. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta
negativa de débitos, ou .positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos
federais e à Dívida Ativa da União;

d. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

c. Prova de Regularidade pára com a Fazenda Municipal, do domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto

contratual;

f. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições

previdenciárias e às de terceiros;

g. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

h. Prova de Inexistcnciade débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - GNDT, ou certidão positiva

com efeitos de negativa. ■

'

" ■"

9.3.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
9.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financcira: /X
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a. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou liquidação judicial,
ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do

licitante. ou-de seu domicílio.''dentro do prazo de validade previsto na própria
certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da
data da sua apresentação;

b. Balanço Patrimonial c 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 03 (três)
meses da data de apresentação da proposta.

bl. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade. A comprovação exigida no item anterior
deverá ser feita da seguinte forma:

bl.1.

No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço
palrimoniale demonstrações contábeis, publicados, no Diário Oficial do Estado
/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;

,

bl.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das
páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial,

Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro
na Junta Comercial e, nocaso de sociedades simples (cooperativas), no cartório
competente.

bl.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos índices de
Liquidez .Geral (LG)? Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou
maiores que I (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os
valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta in
loco, no caso de empresas inscritas no CFMC:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

.

Ativo. Total

;

■
.

;

.

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

c. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos índices de Liqüidez Geral. Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá
comprovar que possui Patrimônio Líquido equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratação.

9.3.4. Relativos à Qualificaçüo Técnica:

Rua Bandeirantes, 285 • Centro ■ Caribe • Bahia ■ CEP 47.690-000
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a. Comprovação

mediante

a . apresentação

do

Termo

de

Autorização

para

Exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, conforme Resolução n.° 614, de

28 de maio de 2013 da Agência'Nacional.de Telecomunicações - ANATEL;
b. Comprovação com

um ou

mais Atestado(s) ou

Declaração de Capacidade

Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a
prestação de serviços de fornecimento de link de internei, para fins da comprovação
de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados
com as seguintes características mínimas:
a.l. Apresentar 01

(um) ou mais alestado(s) / declaração(ões) de capacidade

técnica, em nome da Licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou

privado, que comprovem o fornecimento de serviço de acesso à Internet na
velocidade de, pelo menos, 300 Mbps.
a.2. Para fins da comprovação de que'trata este subitem, os atestados deverão

dizer respeito a serviços executados com características semelhantes ao serviço
contratado.
.
.
í,
a.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social
vigente.
a.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato
ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se

firmado para ser executado em prazo inferior, conforme Item 10.8 do Anexo
Vll-A da IN SEGES/MPDG n.° 5/2017.

a.5. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante, pois essa situação'se eqüivale, para fins de comprovação de
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do Item
10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.° 5/2017.

a.l. O licilante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação
da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual
da contratante e local em-que foram prestados os serviços, consoante o disposto
no Item 10.10 do Anexo Vll-A da IN SEGES/MPDG n.° 5/2017.

9.3.5. Documentos Complcmcntares

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este
Edital;

h. Declaração de que a empresa, não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de
menores, conforme Lei n.° 9.854/1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de
2002, conforme modelo anexo a este Edital.
'■■
c. Alvará de Funcionamento expedido peía Prefeitura Municipal, sede da empresa
licitante.
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9.4. O licitante que já estiver cadastrado no Certificado de Registro Cadastral - CRC, em

situação regular, até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, ficará
dispensado de apresentar os documentos comprobalórios abrangidos pelo referido cadastro
que estejam validados e atualizados. ■

'

9.4.1. Na hipótese de algum' documento que já conste do Certificado de Registro
Cadastral - CRC'estar com-o seu prazo-de."validade vencido, e caso o Pregoeiro não
logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante deverá
apresentar imediatamente documento válido que comprove o atendimento às exigências
deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da

regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.
9.4.2. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de
fato impeditivo da habilitação.

9.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.- •
■
9.5.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de

julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente,
'

na ordem de classificação.

9.6. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades
emissoras de certidões por sítios oficiais.

9.7. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

9.9. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação.
.. ■

9.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

■

.

9.10.1.'Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis^a contar do momento em que for declarado vencedor do
certame, prorrogável por .igual período, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de Certidão Negativa.

9.10.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

9.10.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização

, fiscal para a abertura da fase recursal.
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9.10.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.°
8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.11. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem
ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes
presentes.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
48 (quarenta e oilo) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.

10.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou

digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. A proposta final deverá conler.a indicação do banco, número da conta e agência
do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, vinculam a Contratada.
U.DOSRFXURSPS

;

11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o

licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer licitante
poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.

11.2. A falia de manifestação, imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.

11.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à

autoridade competente quando mantiver sua decisão.

11.3.1. A análise quanlo ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará

■ adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de
recorrer.

11.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme
o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
1

t

11.5. Não serão conhecidos, os recursos cujas .razões forem apresentadas fora dos prazos

legais.

.
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12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposiçüo de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

13. DO CONTRATO

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

13.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta ao Certificado de
Registro Cadastral - CRC e verificar a manutenção das condições de habilitação, cujos
resultados serão anexados aos autos do processo.
13.3. Se a Adjudicalária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as

condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato,
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para,
após feita a

negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os

requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste

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

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

13.5. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto do contrato.
13.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
13.7. Durante a ■vigência da contratação,, a fiscalização será exercida por um representante

da Contratante, ao qual competirá registrar em; relatório todas as ocorrências e as
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual,
de ludo dando ciência à Administração.- "■ .
■■
14. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

14.1. A vigência da contratação tem seu prazo inicial contado a partir da data da assinatura
do instrumento e o final para o dia 31/12/2020, considerando o prazo máximo para
pagamento da última parcela e emissão de Nota Fiscal, nos termos do artigo 57 da Lei n.°
8.666/1993.
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14.2.0 contrato poderá ser prorrogado desde que'justificado por escrito e previamente
autorizado pela autoridade competente para celebrar o termo aditivo e observada a vigência
do crédito orçamentário.

15. DO REAJUSTE

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

15.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
índice de Serviços de Telecomunicações - IST normatizado pela Anatel por intermédio da
Resolução n° 532 de 03/08/2009, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas
após a ocorrência da anualidade.

, ■' .. .-

.

.:

,

■

15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
15.4. No, caso de atraso ou não divulgação do índice .de reajustamento, o Contratante

pagará à Contratada.a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

15.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
15.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
15.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as parles elegerão novo

índice oficial, para reajustamenlo do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

15.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de

Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.
17. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
serviços, nos termos abaixo.

17.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatórjado cumprimento da
obrigação contratual;

17.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial
ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acirra, da seguinte forma:
.Rua Bandcirantes.,205- Centro • Caribe -.Rahia ■ CEP 47.690-000
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17.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.

17.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal
técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se
for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a
ser encaminhado ao gestor do contraio.

17.3.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização
não alestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

17.3.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

17.3.5. Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento mensal, o fiscal
administrativo deverá verificar as rotinas previstas no Anexo VI11-B da IN SEGES/MP
n.° 5/2017, no que forem aplicáveis à presente contratação, emitindo relatório que será
encaminhado ao gestor do contrato;

■

■

■

•

■ .

17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir'do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal oú a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em' consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do
contrato.

17.4.1. quando a fiscalização .for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências
na execução do contraio, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

17.4.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
último.

17.4.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser
procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumandò-se o
recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

17.5. No prazo de até 10 (dez), dias corridos'a partir do recebimento provisório dos
serviços, o Gestor do. Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que

concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.5.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correções;
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17.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para eleito de

recebimento definitivo dos

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
17.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado
(IMR), ou instrumento substituto.

17.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.1 ou. em qualquer

época, das garantias concedidas e das< responsabilidades, assumidas em contrato e por força
das disposições legais em vigor (Lei n.° 10.406, de 2002).

17.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser

corrigidos/refeitos/substiluídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do início do
mês subsequente e mediante a apresentação do Documento Auxiliar da Nota Eletrônica DANFE de prestação dos serviços em cada período mensal.

18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderão ser efetuados no : prazo de-até 05
■ (cinco) dias úteis, contados da data da" apresentação da Nota Fiscal/Fatura; nostermos
■ doart. 5V§3°;daLein.°-8:666,de 1993.■
' ■ "■
-.,-.■.
18.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada,
-.-■'■■

18.2.1.0 "atesto" fica' condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

18.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento

ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18.4. Antes do pagamento, a Contratante poderá realizar consulta ao Certificado de
Registro Cadastral - CRC e. se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a,manutenção
das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado
e juntado ao processo de paganiento.
.'
'
. '
18.5. Quando do pagamento, será efetuada.a retenção tributária prevista na legislação

aplicável. ._

,

.

'

18.5.1. A Contratada regularmente optanle pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo
12 da Lei Complementar n.° 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e

contribuições abrangidos pelo referido regime.
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18.6.0 pagamento será efetuado-por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito

em

conta-corrente,

na

agência

e

estabelecimento

bancário

indicado

pela

Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
18.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura nào tenha sido acordada no contraio.

18.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 5% (cinco pon.cento), ap-ano.
aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EMf Encargos Moratórios a Serem acrescidos ao valor originariamente

devido

■ ..

■ .-.

_..'/..

.

,

I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
(5/100)

365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a

data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

■■

;'-; <" '

*

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

19.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento.deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:
02.02.00 - Secretaria Municipal de Administração c Planejamento

04.122.007.2017 - Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde

10.122.032.2297 - Manutenção e Desenvolvimento da Secretaria Munic. de Saúde
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
02.04.00 - Secretaria Municipal da Educação

.

12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

_

'

'

02.08.00 - Fundo Municipal de Assistência Social

'08.244.027.2057-1- Manutenção do FM ÀS

'

'

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica f7\
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19.2. Em caso de prorrogações do contrato as despesas correrão à conta de Dotações
Orçamentárias aprovadas para os exercícios subseqüentes.

20. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infração administrativa, nos .termos da Lei n.° 10.520 de 2002, do Decreto

Municipal n.°.011 de 2011, a lícitante/Âdjudiçatária que, no decorrer da licitação:

20.1.1. Não retirar'a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2. Apresentar documentação falsa;
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

20.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
20.1.6. Cometer fraude fiscal;
20.1.7. Fizer declaração falsa;

20.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

20.2. A licilante/Adjudicaiária que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeita; sem.prejuízo .da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

-

a. Multa de até

;

■

'

■■■■■.-

10% (dez .por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

prejudicado(s) pela conduta dolicitante:

b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamenlo do
Certificado de Registro Cadastral - CRC, pelo prazo de até cinco anos;
20.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.

20.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.
20.4. A

aplicação de

qualquer das penalidades previstas

administrativo que assegurará. o

contraditório. e

realizar-se-á

em

processo

a .ampla defesa, observando-se o

■procedimento previsto na Lei n.° 8.666, de 1993.
20.5. A autoridade competente, na aplicação das'sanções, ■ levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo dá pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.6. As multas serão recolhidas èm*favor do Município, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa Municipal e cobradas
judicialmente.

20.7. As

■

penalidades serão

-

"

obrigatoriamente registradas

no

Certificado de

Registro

Cadastra] - CRC.
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20.8. As sanções aqui previstas sãó.independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente,; serri prejuízo de outras medidas cabíveis.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Até dois dias úteis anies da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.

21.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas.
21.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame, observando-se as exigências quanio à divulgação das
modificações no Edital.

21.2. Qualquer modificação no Edital exige divulgação- pelo -mesmo instrumento1 de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração nüo afetar a formulação das propostas.
21.3. Nào havendo.expediente .ou .ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação dó Pregoeiro em contrário.

21.4. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

21.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.6. A horhologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.7. A autoridade competente para a1 aprovação do procedimento licitatório poderá
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado^, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

-

21.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
21.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importarão afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
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21.11. As normas que'disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.12. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.
21.13.0 Edital e'seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no

endereço Rua Bandeirantes, 285. Centro. Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, nos dias úteis,
no horário das 08hs00min às l2hs00min.
21.14. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.° 10.520, de

2002; do Decreto Municipal n.° 011 de 2011,. da Lei n.° 8.078 de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor, da Lei Complementar n.° 123, de 2006, e da Lei n.° 8.666 de 1993,
subsidiariamenle.

21.15. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária
de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro.

Coribe, Bahia, 13 de abril de 2020.

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito
Município de Coribe
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Contratação de empresa especializada em serviços de internei banda larga que permita acesso à rede mundial de
computadores para os órgãos do Município de Coribe - Bahia

1.

OBJETO

1.1.
Constitui objetivo desta licitação a Contratação de empresa especializada em serviços
de internet banda larga que permita acesso à rede mundial de computadores para os órgãos do
Município de Coribe - Bahia.

2.

JUSTIFICATIVA

2.1.

Compreende o objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de fornecimento de link para acesso à.rede mundial'de:computadores_internet para os órgãos do poder executivo do Município de Coribe, destinados às Secretarias
de Administração, Educação. Saúde e Assistência Social e demais que órgão e departamento

vinculados, . .
2.2.

.„..:..

Os serviços de fornecimento de link de acesso à internet tratam-se de serviços comuns

conforme disposto no art. II da Lei n.° 10.520/2002, tendo o caráter continuado, sem o

fornecimento de mão de obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em
sua forma presencial.
2.3.

O elevado grau aos quais estão sendo exigidos e implementados nos processos

operacionais e administrativos levam o Município a confiar e depender cada vez mais de sua
infraestrutura tecnológica para viabilizar aplicações e serviços implementando rapidamente
novas soluções que aumentem a agilidade, a capacidade de adaptação, a otimização de custos
e a melhoria dos serviços prestados, de forma continuada, aos seus colaboradores e a
população do Município.

2.4.

O Município almeja atender à todas as demandas com a mais alta qualidade e

eficiência com economia, confiabilidade, flexibilidade,, agilidade e racionalização de fluxos de
trabalho, por tratar-se de um preocupação constante de todos os1 departamentos e órgãos, o
que tornou-se naturalmente uma ferramenta estratégica que deve estar alinhada com as áreas
de atuação de todo o Município de Coribe.
3.

DOS SERVIÇOS PE INTERNET

3.1.
Os serviços de internet trata-se de um serviço de telecomunicações que possibilita a
oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia,
utilizando quaisquer meios, dentro de uma área de prestação de serviço. A autorização do
Serviço de Comunicação Multimídia - SCM será expedida pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL às empresas que preencherem as condições previstas
no Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução n.° 614,
de 28 de maio de 2013.

3.2.
O SCM é um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em
âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a.oferta de capacidade de
transmissão, emissão e recepção de informações multimídia - sinais de áudio, vídeo, dados,
voz e outros sons, imagens, textos e outras informações de qualquer natureza, permitindo

inclusive o provimento de conexão à internei, utilizando quaisquer meios, a Assinantes dentro

de uma"Área de Prestação de Serviço. "

Rua Bandeirantes, 285 - Centro ■ Coribe ■ Bahia - CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2120 / 3480.2130
CNPj n.913.912.084/0001-81

r"">^

24

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 04/06/2020 10:10:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82cdac3d-2a82-4263-82ab-c06768bfc310

MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
3.3.

A Secretaria Municipal de Administração unificou as demandas dos órgãos públicos

municipais aos quais necessitam da continuidade destes serviços, com melhorias sendo
incorporadas em referência ao processo anterior dado o aumento natural e exponencial
vivenciado ao longo dos anos nesta atual administração municipal, considerando que a cada
ano tem sido ainda mais utilizada como ferramenta de trabalho em todas as áreas de atuação.

3.4.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da

Contratada e a Administração Contratante., vedando-se qualquer relação entre estes que

caracterize pessoalidade e subordinação direia.

:

4.

REQUISITOS MÍNIMOS LINK

4.1.

O fornecimento dos serviços de link de acesso a internet é imprescindível para a

comunicação de informações multimídias nestes órgãos do setor de Educação, Saúde,
Administração e Assistência Social. Neste novo processo para a continuidade dos serviços
serão exigidos conexões com links de acesso mais rápidos para cada setor nas Secretarias
Municipais, considerando o aumento substancial de computadores, dados e acessos
necessários para a prestação de serviços internos e os externos prestados aos cidadãos do
Município de Coribe.

4.2.

Esta Administração Municipal promove inicialmente o processo para a contratação

deste

links/conexões

nas

unidades

administrativas, e

que

naturalmente

podem

ocorre

inclusões ou mesmo exclusões, a serem distribuídos conforme relacionados abaixo na-sede da
Prefeitura e nos demais órgãos da Administração Pública Municipal na sede do Município e
em seu interior, e serão assim distribuídos:

(

. LOTE 01

Dcstinaçâo
Fornecimento

de

link

cabeado . de

Quant.

internet

para

a

para

a

Secretaria Municipal de-Administração de Coribe.
Fornecimento

de

link

cabeado.de

internet

Secretaria Municipal de Assistência Social de Coribe.

Fornecimento de link cabeado de internei
Secretaria Municipal de Educação de Coribe.

para

a

Fornecimento de link cabeado de internet
Secretaria Municipal de Saúde de Coribe.

para

a

4.3.

Velocidade
Mínima por ponto

30 pontos

60Mbps

12 pontos

60Mbps

14 pontos

60Mbps

16 pontos

60Mbps

A empresa contratada estará obrigada a fornecer e disponibilizar no mínimo um link

dedicado, com IP fixo; composto pela parte lógica e física devidamente configurado no
servidores/roteadores/svvitchesdo1 Município, e a partir destes devidamente configurado, o
Município fará o gerenciamento dos acessos e da velocidade disponibilizada a cada usuário.

4.4.
Serviço dedicado de acesso à Internei com no mínimo 01 (um) endereço IP Fixo
válido, por link de cada Secretaria Municipal contratada, livre para uso pela Contratante.

Coribe°X^
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4.5.

Os links de acesso à Internet deverão possuir dimensionamento correto para garantir a

transmissão de dados de acordo com a velocidade contratada.

4.6.

Todos os equipamentos e acessórios necessários para ativação do link instalados em

cada ponto devem ser fornecidos pela Contratada em regime de comodato.

4.7.
A Contratada deverá disponibilizar meios de aferir a velocidade do link instalado.
Caso esse requisito nâo seja atendido, a contratada não poderá refutar os meios utilizados pela
Contratante para aferir a velocidade Contratada.

4.8.

É facultado à Contratante solicitar ativação de novos links de acesso à Internet,

respeitando sempre o quantitativo máximo permitido, bem como a desativação de links em
uso conforme sua demanda.

4.9.

Os

serviços devem

ficar

ativos

na

modalidade

24h/dia,

7dias/semana,

sem

a

necessidade de procedimentos para conexão/desconexão.
4.10.

Os links para os acessos à internet deverão ser instalados nas sedes das Secretarias

Municipais em suas redes e deverão atender a quantidade de pontos de computadores em seus
órgãos públicos observando o quantitativo de pontos iniciais, conforme abaixo:

.

.

,

4.10.1. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

■ 4.10.1.1.

Quantidade de Pontos - 30 (trinta) unidades; '■'

4.10.2. Secretaria Municipal de Assistência Sociaí
4.10.2.1.

Quantidade de Pontos - / 2 (doze) unidades;

4.10.3. Secretaria Municipal de Educação
4.10.3.1.

Quantidade de Pontos - 14 (quatorze) unidades;

4.10.4. Secretaria Municipal de Saúde

4.10.4.1. Quantidade de Pontos - 16 (dezesseis) unidades.
Quantidade Total Pontos - 72 (setenta e dois) pontos distribuídos na sede e no interior.

4.11.

Os licitantes deverão incluir nas propostas a responsabilidade de realizar todas as

ligações das impressoras laser, multifuncionais e jatos de tinta na rede por intermédio de
conexões com cabo de rede RJ45, cabos USB ou wireless considerando que deverão ficarem
interligadas e compartilhadas na rede .para, serem utilizadas por cada colaborador nos

departamentos nas Secretarias Municipais.
4.12. Os links de internet a serem disponibilizados pela Contratada deverão possuir garantia
de banda, sendo exigido o patamar mínimo de 80% (oitenta por cento) do link contratado, e
deverá estar disponível no mínimo 90% (noventa por cento) do tempo durante cada dia,
semana e mês durante a execução do contrato.
5.

OOS EQUIPAMENTOS

5.1.
Os equipamentos necessários mínimos para implantação e para prestação dos serviços
nas Secretarias Municipais, seus órgãos ou departamentos vinculados deverão ser
disponibilizados pela Contratada devendo estarem inclusos todos os serviços, materiais,
equipamentos, ferramentas e insumos, tais como: cabos, antenas receptoras, antenas
transmissoras, retransmissores, replicadores, conectores RJ-45, clipes, ferramentas, escadas,
alicates, alicates de crimpar, fitas, colas, parafusos,,etc, bem. como toda a mão-de-obra
necessária para a disponibilização do link nós locais determinados até o terminal do servidor
Rua Bandeirantes; 285 ■ Centro ■ Caribe - Uahiu - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120/3480.2130
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e/ou em todos os roteadores e switches que s3o de propriedade do Município, sendo de
responsabilidade da Contratada as devidas configurações dos equipamentos.

5.2.

Todos os equipamentos que forem necessários até a chegada da conexão em cada

ponto deverão ser disponibilizados pela Contratada, a qual serão os únicos responsáveis pela
manutenção dos mesmos, sendo estes cedidos em regime de comodato, e ficarão com o

Contratante até o término do contrato, devendo os mesmos serem devolvidos à Contratada ao
final do contrato.

5.2.1.

É responsabilidade da empresa apresentar a lista completa com todos os dados e
localização de todos os equipamentos, cabos, clipes, etc, aos quais ficaram
cedidos em regime de comodato ao Município de Coribe, devendo a mesma ser
assinada pelo representante da empresa e pelo colaborador da Secretaria ou
Departamento onde os mesmos foram instalados.

5.3.

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades inicialmente previstas e
que sejam de boa construção com vistas a evitar desconexões por má qualidade, e que ao
longo do fornecimento dos serviços de internei, não sejam objeto de constante manutenções
e/ou substituições.

5.4.
Todos os equipamentos para acesso do ponto principal aos secundários computadores dos colaboradores serão fornecidos em regime de comodato. O Município
deverá fornecer apenas o espaço para a instalação dos equipamentos, assim como ponto de
energia elétrica estabilizado.

5.5.

Na implantação, instalação e manutenção quando houver qualquer necessidade de

serviços de alvenaria, pintura ou carpintaria, estes ficarão a cargo do Município de Coribe.
5.6.
Na execução dos serviços não é necessário nenhum software para a utilização do
serviço em si, porém se faz necessário o Município possuir em seus computadores, roteadores

e/ou rede local sistemas operacionais que sejam plenamente funcional e com suporte a rede
TCP/IP.

6.

OBRIGAÇÕES PA CONTRATANTE

6.1.

Exigir o cumprimento de.todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

6.2.
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
6.3.

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando .prazo para a sua
;

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

6.4.

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições

estabelecidas neste Termo de Referência.

6.5.

■ .

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da

contratada, no que couber, em conformidade com o Item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.°
5/2017.
■
■'--•■ ■ ■
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6.6.

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços

objeto do contrato.

6.7.

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

6.8.

Cientificar a Secretaria de Administração e Planejamento e/ou Departamento Jurídico

para

adoção

das

medidas

cabíveis

quando

do

descumprimento

das

obrigações

pela

Contratada.

6.9.
Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e notificações expedidas.
6.10.

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a Contratada houver se

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3o, §5°, da Lei n.° 8.666, de 1993.

7.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1.

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua

proposta, coma alocação dos empregados-necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo.de Referência e
em sua proposta;

7.2.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais Empregados;
7.3.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado ao Município de Coribe, devendo ressarcir imediatamente a
Administração em sua integralidade,

ficando a Contratante autorizada a descontar dos

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
7.4.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
7.5.

Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de

agente público ocupanie de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante,

nos termos do artigo 7o do Decreto n.° 7.203, de 2010;
7.6.

Quando não for possível a verificação da regularidade no Cadastro de Fornecedores do
Município de Coribe - CFMC, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, até. o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os
seguintes documentos:
7.6.1.

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

7.6.2.

Certidão conjunta relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

7.6.3.

Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal e Distrital
do domicílio ou sede do contratado;

7.6.4.

Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e

7.6.5.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alínea "C" do liem
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.° 5/2017.
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7.7.
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à
Contratante.

7.8.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinle e quatro) horas, qualquer

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
7.9.

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
7.10.

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens
de terceiros.

7.11.

■ *

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

7.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este
Termo de Referência, no prazo determinado.

7.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
7.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo-. .
7.15.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do-menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
7.16.

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.17.

Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pela Lei n.° 13.146. de 2015.
7.18.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do

contrato;

7.19.

Arcar com

o

ônus

decorrente

de eventual

equívoco

no dimensionamento

dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos-variáveis decorrentes de-fatores
futuros e incertos, tais- como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento do objeto da licitaçãoj exceto quando ocorrer algum dos,eventos arrolados
nos incisos do § l?do art. 57 da Lei n.° 8.666, de 1993.
7.20.

Cumprir, além dos postulados

legais

vigentes de âmbito

federal, estadual

ou

municipal, as normas de segurança da Contratante.
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7.21.

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo .todos ps

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com.a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
■ ..
7.22. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte'subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando
se tratar da subcontrataçao prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n.° 123, de 2006.
7.23. A empresa deverá ter e disponibilizar todos os equipamentos, serviços, ferramentas
necessários para a devida instalação e funcionamento de cada link de internet até o
computador de cada um dos pontos relacionados nesta Termo de Referência.

7.24.

Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, dados, senhas,

tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a
capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos
serviços.

8.

SUBCONTRATAÇAO

8.1..

.Nãoserá admitida a subcontrataçãp total ou parcial do objeto licitatóriò. ^

9.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1.

O acompanhamento e a fiscalização da.execução do contrato consistem na verificação

,

,

■;

__-

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n.° 8.666, de 1993.

9.2.

O

representante - da

Contratante

deverá

ter

a

qualificação

necessária

para

o

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do conlralo.
9.3.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos

critérios previstos neste Termo de Referência.
9.4.

A

fiscalização

do

contrato,

ao

verificar

que

houve

subdimensionamento

da

produtividade e velocidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável

para que esta promova a adequação contratual à

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no § Io do,artigo 65 da Lei n.° 8.666, de. 1993.

9.5.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

9.6.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ Io e 2o do art. 67 da Lei n.° 8.666, de 1993.

9.7.
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n.° 8.666, de 1993. "
'
;-

l

——"—■■
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9.8.

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a
distinção dessas

atividades e,

em

razão do

volume

de

trabalho,

não

comprometa o

desempenho de Iodas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
9.9.

A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objelo e

utilizará o Instrumento de Medição de Resultado - ÍMR, ou outro instrumento substituto para
aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:
9.9.1.

não produzir os resultados ou velocidade, deixar de executar, ou.não executar com

a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
*. >.

9.9.2.

deixar de utilizar materiais c recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

9.9.3.

A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos
para a avaliação da prestação dos serviços.

9.10.

Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o

nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer
à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
9.11.

O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução

do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizada.

9.12.

Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação

de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

9.13. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios
ao controle do prestador.

9.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos
toleráveis previstos nos. indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanções à Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
9.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestação dos serviços.

9.16.

A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser

veri ficada j untamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de

acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na -proposta, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9.1.7.

A fiscalização de que Irata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda'que resultante de

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n.° 8.666. de 1993
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10.

DO VALOR

10.1.
está

O valor estimado ao qual o Município, realizará a contratação dos serviços de internei,
baseado

em

devida

pesquisa

de

mercado

junto

aos

praticados

em

Municípios

circunvizinhos, bem como nos valores efetivamente pagos no exercício anterior por este
Município.
Valor Unitário
Item

Descrição dos serviços

Contratação

de

Unid.

Quant.

Valor Total

RS

RS

Máximo

Máximo

empresa

especializada para prestação de
serviços no fornecimento de link
01

de acesso à internei, destinados a
Secretaria

Municipal

mês

09

R$3.600,00

R$ 32.400,00

de

Administração com a instalação
de 30 (trinta) pontos.

Contratação

de

empresa

especializada para prestação de
(, ■■

serviços no fornecimento de link
.02

[de acesso à internei, destinados a
Secretaria

Municipal

Assistência

Social

com

-■...*.

mês

09

R$ 1.416,00

R$ 12.960,00'

mês

09

R$ 1.652,00

R$ 15.120,00

mês

09

R$ 1.888,00

R$ 17.280,00

Valor Total - Estimado

RS 77.760,00

de
a

instalação de 12 (doze) pontos..
Contratação

de

empresa

especializada para prestação de

serviços no fornecimento de link
03

de acesso à Internet, destinados a
Secretaria

Municipal

de

Educação com a instalação, de 14
(quatorze) pontos.

Contratação

de

empresa

especializada para prestação de
serviços no fornecimento de link
04

de acesso à internet, destinados a

Secretaria Municipal de Saúde
com

a

instalação

(dezesseis) pontos.

11.

de

16

,

PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias úteis, após o início do mês subseqüente
ao vencido, por tratar-se de prestação de serviços a empresa deverá apresentar Nota Fiscal de

Prestação de Serviços tradicional ou Nota Piscai de Serviços Eletrônica, neste último caso
aplica-se aos licitantes cuja sede esleja localizada em Municípios que tenham sido instituídos.
11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei n.° 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n.° 8.666, de 1993.
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11.2.

A empresa Contratada deverá juntamente com a Nota Fiscal ou Fatura deverá vir

obrigatoriamente acompanhada da comprovação da Regularidade Fiscal - com as certidões
negativas - Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e do FGTS, constatada por meio de
consulta on-line nos sítios oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n.° 8.666,
de 1993.

11.3.

A empresa Contratada deverá realizar a emissão de 05 (cinco) Notas Fiscais de acordo

com a destinação dos serviços, conforme segue: 01 - Secretaria Municipal de Administração;

02 - Secretaria Municipal de Assistência Social; 03 - Secretaria Municipal de Educação; 04 Fundo Municipal de Saúde, sendo que os valores para cada Secretaria em conformidade com
os links devidamente instalados em cada Secretaria Municipal.
11.4.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documentò,-tais como:
11.4.1. o prazo de validade;

-'-. ;

11.4.2. a data da emissão;

11.4.3. os dados do contraio e do .órgão contratante;

11.4.4. o período de prestação dos serviços;
11.4.5. o valor a pagar; e
11.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
11.5.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, nüo acarretando qualquer ônus para a Contratante;
11.6.

Nos termos do item I, do Anexo VIM-A da Instrução Normativa SEGES/MP n.° 05, de

2017, será efetuada a retenção ou glosa no•• pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
11.6.1. não produziu os resultados acordados;
11.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;

11.6.3. deixou de utilizar os materiais e.recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
11.7.

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

bancária para pagamento.

11.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = lxNx VP, sendo: '.

'

'

" ' "

EM = Encargos moratórios;.

..

. .

■

'
....

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efelivo pagamento;
VP = Valor da parcela a.scr paga.

—

«_

V*57
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I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
••—

_

(6/100)-..

■ 1 =0,00016438

~ .

'I"X = Percentual da taxa anual = 6%
365

11.9.

A Contratada não poderá suspender o fornecimento dos serviços por motivo

relacionado à pendência-de-pagamento devido por.parte da Contratante, por tratar-se de
serviços contínuos inerentes ao funcionamento da Administração Municipal.
12.

DA DURAÇÃO DO CONTRATO

12.1.
O prazo de vigência do presente contrato será contado a partir de sua assinatura até o
dia 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo
até o limite do inciso II, art. 57 da Lei n.° 8.666/1993, por tratar-se de serviços contínuos e ser
houver interesse da contratante.

13.

REAJUSTE

13.1.

Os preços.são fixos e irreajusláveVno prazo desuni ano'contado da data limite para a

apresentação das propostas.

13.2.

-:-,,

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

preços contratados poderão sofrer reajuste npps, o intérregriò de' um ano. áplicando-se o índice
de Serviços de Telecomunicações^1 1SÁ''excjusj\íamènte para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da áriuálidíiclé.
13.3.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado

a partir dos efeitos financeiros àó ultimòYeàjuste.
13.4. No caso de atraso pu.rião^divDlüaçãtído1 índice de reajustamento, o Contratante pagará
à Contratada a importância calculada 'pelai última'Variaçào conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

13.5.

Nas aferições

definitivo.

13.6.

finais,

..

o

índice

utilizado para reajuste

.-.....■,■..

.,

será,

obrigatoriamente, o

'

Caso' ò :-ín.dice*"éstábelecido para reajustamento venha a ser exiinlo ou de qualquer

forma não possa mais ser utilizado,- será. adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então çm;y.i^or.:.. -,■ .. ; {i _ -.,.. ,. ,

13.7.

Na ausência'deiprevisão legal 'i-liiánto-ab-^ndiceiáubstituto, as partes elegerão novo

índice oficial, para reajukamehtokioApr^çò-cio valor'remanescente, por meio de termo aditivo.
13.8.

O reajuste será rcalizado:por aposliJamento

14.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ■!•

14.1.

Comete infração administrativa rios termos da Lei n.° 10.520, de 2002, a Contratada

^

que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente
decorrência da contratação;

qualquer

das

obrigações

Rua Hatulcinintcs. 2&S ■ Cuntro - Coribc - Bahia - CEP 47.690-000

Telefones: 77.3480.2320/.34Q0.2130......
.iC.'-

. ■ií..iO Ciji .'•,[.:'.)}

■. . .

.

■.

.

assumidas

em

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 04/06/2020 10:10:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0619281-fefb-462a-bbd5-f8ce233ac5c6

ESTADO DA BAHIA

.

i";?
.

,

■

. ■■

.•■....,'■...

"

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

• '.!.'• J

!

.

.' .. ■

.

:."

] 4.1.2. ensejar o retafdaméhtb^Üá^ècuç^d' dd objeto;
14.1.3. falhar ou fraudar;ria.cKccüção::d'o:'còritràto;
14.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
14.1.5. cometer fraude fiscal. \" ". ""

14.2.

...\".

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar

à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. ADVERTÊNCIA por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidasaquelas que não

acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
14.2.2. MULTA de:
14.2.2.1.

; '

•

-

'

,.,,;/.,

0,1% (unvdécimo por cento) 316:0.2%:(dois décimos-por cento) por dia

sobre o valor adjudicado em caso de alraso na execução dos serviços,
limitada a incidência à 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a

critério dá.Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer a. não-aceilação

do

objeto,

de

forma

a configurar,

nessa

hipótese, ririexecuçãò total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão.unilateralida avença;
14.2.2.2.

0.1% .(.um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor

adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

14.2.2.3.

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

14.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do conlrato, conforme
detalhamento constante das tabelas ! e 2, abaixo; e

14.2.2.5. P,p,7%/"(sete.;cènté^imps^p.or céntò^rdo"valor1 dó contrato por dia de
alraso na. apreseniaçãò. dagaraii.Ua. (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogarão), pbs^eryaclo, o máximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior .a, 25. (vinte-; e icinco)

dias

autorizará

a

Administração

CONTRATANTE a.prpniQver a rescjsã0 do contrato;

14.2.2.6. as penalidades-'dê1 -multa decorrentes
consideradas independenies entre si.

de

fatos

diversos

serão

14.2.3. SUSPENSÃO de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade

administrativa

pela

qual

a

Administração

Pública

opera

e

atua

concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.4. SANÇÃO de impedimento de licitar e contratar com órgüos e entidades da União,
com o conseqüente descredenciamenionoSlGAF-peloprazo de até cincoanos.

14.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista-neste subitem

também é-- aplicável., em -quaisquer^ das - hipóteses-previstas como infração

administrativa no subitem 19:1 desie Ternio, de Referência.

14.2.5. Declaração de: inidonejdüderparâ licitar ou<,bontratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem...'os^mQfiyòs deferminantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitaçãfvperante a-própria autoridade que aplicou apenalidade,
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que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;

14.3.

...

As sanções previstas nos sübiterÍsT4.2".í! V4":2;3V 14.'2:4 e l!4.:2.5 poderão ser aplicadas

à CONTRATADA juntamente com,as. de-multa1, dèscontando-a dos; pagamentos a serem

efetuados.
14.4.

;:...

.

-,

■..■■.■ •

■■■■

^.-.;i .■■.;'-'-'■

■':■' .'.:■•[-'•

". •

Para efeitò de áplitàçãòk cíè" müItãss às infrações1 saò atribuídos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

■

'

,

''.■■,..■■:.,-^. :-.z-.\ ,iji _:.-:,.

Tabela I

Grau

Correspondência

1

0.2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5

3.2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

; ■
Item

1

2

3

4

5 ,

. .

Infração '

'
Grau

Descrição

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou conseqüências letais; por ocorrência;
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços

05

04

03

contratados, por empregado e por dia;
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e
por dia;

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente,
sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia';

02

01

Para os itens a seguir deixar de:

6

7

8

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente,
sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Cumprir determinação formal ou
ilscalizador, por ocorrência;
:

instrução complementar do órgão

Substituir empregado, que se conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;
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Cumprir quaisquer dos:'itêns:do,Édital.elséüs Anexos não previstos nesta
9

04

tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão
fiscalizador, por itenre por ocorrência; ■

10

11

14.5.

indicar e manter durante a execução do contraio os prepostos previstos no

edital/contrato;

-

.■

\

05

'

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na

06

relação de obrigações da Contratada.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.° 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:
14.5.1.. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

„,.-.;,.

:,

,

■,.

„ *;

14.5.2. tenham praticado atos. ilícitos visando a frustrar, os objetivos da licitação;
14.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

14.6.

A

aplicação de

qualquer das

penalidades

previstas

realizar-se-á

em

processo

administrativo que assegurará o; contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n.°
9.784, de 1999.

14.7.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando

for o caso, serão inscritos na Dívida Ativada União e cobrados judicialmente.
14.8. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias,' a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

■

■

.... ,

.

.

...

•

.

;

\ .

14.9. Caso o valor da multa"nà"o'seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitanle, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.
.. ,
14.10. A autoridade competente,,' na- aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator..o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
14.11. Se, durante o processo.de aplicaçàode penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei n.° 12.846, de Io de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração

de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

14.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n.°

12.846, de Io de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

14.13. O processamento do PAR; não interfere no' seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
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Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.

14.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CFMC.

15.

SUSTENTABILIDÁDE AMBIENTAL

•

15.1. A prestação do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM é regida pela Lei n.°
9.472, de 16 de julho" de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações - LGT, e pelo Regulamento
do Serviço de Comunicação Multimídia, Anexo I à Resolução n.o6l4, de 28 de maio de 2013.
por outros regulamentos, normas e planos aplicáveis ao serviço, pelos termos de autorização
celebrados entre as prestadoras e a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e
particularmente no Regulamento n.° 272/2001 da agência.

15.1.1. O cumprimento das normas ambientais vigentes para a execução do fornecimento,
no que diz respeito à poluição ambiental e destinação de resíduos
15.2.

O licitante/adjudicatário deverá tomar Iodos os cuidados necessários para que da

consecução dos fornecimentos não decorra qualquer degradação ao meio ambiente.
15.3.

O licitante/adjudicatário deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas

cabíveis para a correção dos danos que.vierem a ser causados caso ocorra passivo ambiental
em decorrência da execução de suas atividades objeto desta licitação.

15.4.

O licitante/adjudicatário deverá-cumprir as orientações da Instrução Normativa n.° 1

de 19/01/2010, referente aos Critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seu Art. 5o, no que
couber

15.5.

...

A

comprovação

do '.disposto

,

no

subilem

anterior

poderá

ser

feita

mediante

apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada,

ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o produto fornecido cumpre com as
exigências ambientais
15.6. Nos termos do Art. 3o da Lei n.° 8.666. de 21 de junho de 1993, as especificações para
aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de
sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e
descarte dos produtos e matérias-primas. Dessa forma fica estabelecido que a adjudicatária,
além de atender a todas as obrigações advindas, deverá, ainda, em seuprocesso de produção
ou comercialização de produtos, adotar,-no que couber, as práticas de suslentabilidade
ambiental dispostos no Capítulo 111 da Instrução Normativa n.^ 01,' de 19 de janeiro de 2010,
em especial, os seguintes:

16.

CONDIÇÕES GERAIS

16.1.

A prestação do Serviço, de Comunicação Multimídia - SCM é regida pela Lei n.°

9.472, de 16 de julho de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações - LGT, e pelo Regulamento
do Serviço de Comunicação Multimídia, Anexo I á Resolução n.°614, de 28 de maio de 2013.
por outros regulamentos, normas e planos aplicáveis ao serviço, pelos termos de autorização
celebrados entre as prestadoras e a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.

16.2. O Serviço de Comunicação Multimídia é um serviço fixo de telecomunicações de
interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que
possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações

Z
Z_
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multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de prestação de
serviço.

■

.

■

.

■

..

16.3. A prestação dos serviços de internei objeto desta licitação deverão ser executados sob
a inteira responsabilidade funcional'e operacional da Contratada, sobre cujos empregados
deverá manter estrita e exclusiva fiscalização.

16.4.

É vedada a subconlratação parcial do objeto, a associação da Contratada com outrem,

a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da Contratada, não se responsabilizando o Contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.

Coribe, Bahia, 22 de março de 2020.

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito

Município de Coribe

—

._

V|3Í
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada em serviços de internei banda larga que permita acesso à rede mundial de
computadores para os órgãos do Município de Coribe - Bahia

A

Prefeitura Municipal de Coribe
Prcgociro c Equipe de Apoio

Rcf.: Pregão Presencial n.° 006/2020

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto
desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no
Edital do Pregão Presencial em epígrafe.
1.

Identificação do Licitante:

a.

Razão Social:

b.

CNPJ n.°:

c.

Inscrição Estadual:

d.

Endereço completo:

e_.. Telefone, fax, e-mail:
f. Banco, Agência e n.° da cònla corrente:
2.

Condições Gerais da Proposta:

a.

a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua
apresentação;

b.

o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos
quais estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração,
inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros,
peças de reposição, materiais/serviços utilizados na manutenção e quaisquer outras
despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o
cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.

3.

Pelo presente Termo declaramos e garantimos que:

a. examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele
,■, estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância
de entendimento com relação ao Edital;

b. cumprimos plenamente as disposições normativas relalivas ao trabalho do menor, contida
na Lei n.° 9.854, de 27/10/1999 e.na Constituição Federal de 1988;
c. em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução do objeto

licitado, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham incidir sobre o referido objeto;

d. informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso
venha a ocorrer.

4.

.

.

Condições de Pagamento:
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a. O prazo para pagamento será efetuado em 10 (dez) dias úteis do mês subsequente ao
vencido e após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada, e com a devida
conferência e liberação do órgão solicitante e/ou fiscalizador de cada Secretaria Municipal.
5.

Proposta de Preços

LOTE 01
Dcscriçflo

Item

Unid.

Quant

mensal

09

Valor

Valor

Unitário

Tolal

Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços no fornecimento de link
01

de acesso à internei, destinados a Secretaria
Municipal

de

Administração

com

a

;

'*

--• M.

■

instalação de 30 (trinta) pontos.
■-...

Contratação de empresa especializada para

. J

prestação de serviços no fornecimento de link
02

de acesso à intemet, destinados a Secretaria
Municipal

de

Assistência

Social

com

mensal

09

mensal

09

mensal

09

a

instalação de 12 (doze) pontos.
Contratação de empresa especializada

para

prestação de serviços no fornecimento de link
03

de acesso à internei, destinados a Secretaria
Municipal de Educação com a instalação de
14 (quatorze) pontos.

Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços no fornecimento de link
04

de acesso à internet, destinados a Secretaria

Municipal de Saúde com a instalação de 16
(dezesseis) pontos.

■ ..->.
Total Geral

O valor total de cada item são - Item 01 é R$ XXXXXXX,XX (XXXXX XXXXXXX

XXXX); Item 02 é R$ XXXXXXX,XX (XXXXX XXXXXXX XXXX); Item 03 é R$

XXXXXXX,XX (XXXXX XXXXXXX JÍXXX); Item 04 é R$ XXXXXXX,XX (XXXXX
XXXXXXX XXXX), aos quais perfazem o Valor Global da nossa proposta em R$
XXXXXXX,XX (XXXXX XXXXXXX XXXX).

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo

Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJn.°

A TENÇA O: A licitante deverá confeccionar este documento em papel íimbrado da empresa.

Córibe
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE

Contratação de empresa especializada cm scn>iços de intenta banda larga que permita acesso à rede mundial de
computadores para os órgãos do Município de Caribe - Bahia.

A

'

Prefeitura Municipal de Coribc
Pregoeiro e Equipe de Apoio

Ref.: Pregão Presencia! n.° 006/2020

DECLARAÇÃO

A empresa

, inscrita no CNPJ n.°

, DECLARA, em

atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL N.° 006/2020, no art. 32, §
2o. da Lei n.° 8.666/1993, e no item 7.I., inciso IV, da Instrução Normativa MARÉ n.°
05/1995, a inexistência de falo superveniente impeditivo da sua habilitação.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinalum do Rcprcscntunic Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa

CNPJn.°

ATENÇÃO: A licitanie deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa
Rua Bandeirantes, 285 - Centro ■ Caribe ■ Bahia - CEP 47.690-000
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MODELO DE DECLARAÇÃO - PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR

ANEXO IV

Contratação de empresa especializada em serviços de. internei banda larga que permita acesso à rede mundial de
computadores para os órgãos do Município de Coribe - Bahia.

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR
Modelo de c/ecluração relativa àproibição do trabalho do menor (Lei n."9.854/99)

Prefeitura Municipal de Coribe
Pregoeiro e Equipe de Apoio
: V •: 5 ..' i ^ »

Ref.: Pregão Presencial n.° 006/2020

A empresa

n.°

,

,

por

intermédio

.

.'; \S

..

de1

seu

;'_- j

, inscrita no CNPJ

representanle

legal

, porlador(a) da Carteira de Identidade n.°

o(a)

Sr(a)

e do CPF n.°

, DECLARA', para fins dó disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

).

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Kcprcscmnnic Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante

&

Social da Empresa

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar esie documento em papel timbrado da empresa
Rua Bandeirantes. 285 ■ Cancro - Coribe - Bahia ■ CEP 47.690-000
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO - MICRO EMPRESA OU EPP

Contratação de empresa especializada em serviços de internei banda larga que permita acesso à rede mundial de
computadores para os órgãos do Município de Caribe - Bahia.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE
Modelo cie declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.

A

Prefeitura Municipal de Coribe

Prcgociro c Equipe de Apoio

Ref.: Pregüo Presencial n.° 006/2020

(razão social da empresa)

inscrita no CNPJ n.°

,

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
Carteira de Identidade n.°

e do CPF n.°

, portador(a) da
, DECLARA, para

fins do disposto no Edital da PREGÃO PRESENCIAL N.° 006/2020, sob as sanções
administrativas cabíveis ,e sob as penas .çla. lei,.,que esta empresa, na- presente# data, é
considerada:

(

) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do arligo 3o da Lei Complementar n.° 123, de

14/12/2006;

(

) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,

conforme Inciso II do Artigo 3o da Lei

Complementar n.° 123, de 14/12/2006.
(
) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme § Io do art. 18-A da Lei
Complementam.0 123, de 14/12/2006.

(

) A EMPRESA NÃO SE ENQUADRA em nenhum das anteriores.

Declara ainda que a empresa não se enconlra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas
no § 4o, do art. 3o, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura tio Representante Legal

Nome Completo
' Càrgó'na Empresa/ Representante
Razão Social da Empresa
CNPJn.0

Obs.: I) Assinalar com um "X" a condição da empresa.

ATENÇÃO: A liei/ante deverá confeccionar este documento em papel timb/atlp da empresa
Rua BandelranCes-Z85 ■ Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Contratação de empresa especializada em serviços de. internei banda larga que permita acesso à rede mundial de
computadores para os órgãos do Município de Caribe • Bahia.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Coribe
Prcgoeiro c Equipe de Apoio

Ref.: Pregão Presencial n.° 006/2020

(razão social da empresa)

inscrita no CNPJ n.°

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)

Carteira de Identidade n.°'

'.....'.... e do CPF n.°

,
, porlador(a) da

, DECLARA, para

fins do disposto no Editai da PREGÃO PRESENCIAL N.° 006/2020, sob as penas da lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que os envelopes n.° 1 e 2 contêm a
indicaç3o do objeto, o preço oferecido e a documentação de habilitação, respectivamente.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinnium tio Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

A TENÇA O: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro • Coriba - Bahia - CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2120 /3480.2130
CNPJ n.s J 3.912.084/0001-81
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ANEXO VIT

MODELO DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÃO INDEPENDENTE

Contratação de empresa especializada em serviços de internei banda larga que permita acesso à rede mundial de
computadores para os órgãos do Município de Coribe - Bahia.

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que (rala a Instrução Normativa
n,a 2, de 16 de setembro de 2009. da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
A

Prefeitura Municipal de Coribe

Prcgoeiro c Equipe de Apoio

Ref.: Pregão Presencial n.° 006/2020

(Identificação
devidamente

completa

constituído

de

do

representante

(Identificação

completa

da

licitante),

da

como

empresa

representante

licitante)

doravante

denominado Licitante, para fins do disposto no edital do Pregão Presencial n." 006/2020,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada' para'participar do Pregão Presencial n.° 006/2020 foi

elaborada de maneira independente pelo' Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro

participante potencial ou de fato no Pregão Presencial n.° 006/2020, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial

N.° 006/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial n.° 006/2020, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de

qualquer outro participante potencial ou-de (ato do Pregão Presencial n.° 006/2020 quanto a
participar ou não da referida licitação;

'

■

■

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregüo Presencial N.°

006/2020 não será, no todo ou em parte! direta oü indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de- fato do Pregão Presencial n.° 006/2020 antes
da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n.°

006/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou

R"a Sandeirantcs- 285' Centro - Coribe • Bahia ■ CEP 47.690-000
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recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Coribe antes da abertura oficial
das propostas; e

.

.

(f) que está plenamente ciente do leor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para1 firmá-la.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Rcprcscmnntc Legal ■ ,

■

t

\ X.

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razüo Social da Empresa
CNPJn.°

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel limbfvdo da empresa.
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MODELO DE DECLARAÇÃO - PROCURAÇÃO PRÁTICA DE ATOS

ANEXO VIII

Contratação de empresa especializada em serviços de internei banda larga que permita acesso à rede mundial de
computadores para os órgãos do Município de Caribe - Bahia

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRATICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME

A

Prefeitura Municipal de Coribe
Pregoeiro e Equipe de Apoio

Ref.: Pregão Presencial n.° 006/2020

CREDENCIAL

Através

do

presente

instrumento,

nomeamos

e

constituímos

o(a)

Senhor(a)

, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro

de Identidade n.°

Físicas

do

, expedido pela

Ministério

da
,

devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas

Fazenda.
n."

sob

como

o

n.°

,

residente

à

rua

nosso mandatário, a quem outorgamos

amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado
acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles,
contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar

compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame etc).

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo

Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa

CNPJn.°

A TENÇAO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timfrqdo da empresa.
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ESTADO DA BAHIA

ANEXO IX

DECLARAÇÃO-TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

Contratação de empresa especializada em serviços de internei batida larga que permita acesso à rede mundial de
computadores para os órgãos do Município de Corihe

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

Prefeitura Municipal de Coribc
Pregociro e Equipe de Apoio
■*.

.* -

Ref.: Pregão Presencial n.° 006/2020

A

,

empresa

privado, com sede a
de

pessoa

_, bairro
. Estado de

sob n.°

de

direito

, na cidade

, devidamente inscrita no CNPJ
, inscrição estadual n.(

neste ato representado por seu representante legal,

estado civil, profissüo, portador da Cédula de Identidade n.°_

CPF n.°
bairro,

jurídica

_, nacionalidade,
, e inscrito no

, residente e domiciliado a
^____

na

cidade

de

Estado

de

, através da presente declaração, DECLARO que n3o possuo, em

minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando
o disposto nos incisos III e IV do art. Io e no inciso III do art. 5o da Constituição Federal de
1988.

E por ser verdade, assina a presente declaracüo sob as penas da lei.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assimiiuni tio 'Representante Legal

: .Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa

CNPJn.°

ATENÇÃO: A licilaníe deverá confeccionar este documento em papel fúnfocido da empresa.
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Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 04/06/2020 10:10:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0619281-fefb-462a-bbd5-f8ce233ac5c6

MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

Contratação de empresa especializada em sen<iços de internei banda larga que permita acesso à rede mundial de
computadores para os órgãos do Município de Coribe - Bahia

MINUTA PE CONTRATO

N." XXX/2020
TERMO

DE

PRESTAÇÃO
,-■•■

\

CONTRATO

DE

FORNECIMENTO

ENTRE

SI

CORIBE

-

O

BAHIA

DE

SERVIÇOS
QUE

DE

FAZEM

MUNICÍPIO
E

A

DE

EMPRESA

XXXXXXXXXX.

0 MUNICÍPIO DE CORIBE. BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNFU n.n 13.912.084/0001-81, com sede na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da
Bahia,

CEP

47.690-000,

doravante denominado simplesmente

Contratante,

legalmente

representado pelo Senhor Manuel Azevedo Rocha - Prefeito, brasileiro, portador do RG n.°
XXXXXXX e CPF n.° XXXXXXX, residente e domiciliado a XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXX,

Bairro XXXXXXX, Cidade XXXXXXX, XXXXXXX,

CEP XXXXXXX,

doravante denominado Contratante, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrita no CNPJ n.° XXXXXXXXXXXXXXX, situada à XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXX.

Bairro

XXXXXXX,

Cidade

XXXXXXX, XXXXXXX,

CEP

XXXXXXX,

representada neste ato pelo(a) Sr(a).

XXXXXXXXXXXXXXX, portador ;dp, CPF n.°

XXXXXXXXXXXXXXX

n.°

e

RG

XXXXXXXXXXXXXXX,. XXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXX,.

;residente

na

Bairro; c,XXXXXXX,. ...Cidade. XXXXXXX,

XXXXXXX. CEP XXXXXXX, doravante designada-.,Gontratada, tendo em vista o que consta
a observância às disposições da Lei n.° IO.52O/2OO2.,e: Decreto Municipal n.° 011/2011, c
subsidiariamcnte a Lei n.° 8.666. de 2! de junho de 1,993 e suas alterações, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da licitação Pregão Presencial n.° 006/2020, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas:

DA LICITAÇÃO

;.

As parles acima identificadas têm,

entre si, justo e acertado o presente contrato a

Contratação de empresa especializada em serviços de internei banda larga que permita
acesso à rede mundial de computadores para os órgãos do Município de Coribe - Bahia, o

qual justifica-se a Pregão Presencial n." 006/2020. que se regerá pelas cláusulas seguintes e
pelas condições descritas no presente: .■-*■ —

■

.

\ %

;

. ■ »

•

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO.OBJETO
I.

O objeto do presente instrumento -é a>Contratação de empresa especializada em

serviços de iniernet banda larga que permita acesso à rede mundial de computadores para os
órgãos do Município de Coribe.
1.1.

"

'".■;.'

.'

Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão

Presencial n.° 006/2020, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição:

——™«-

Vwí7

L0riDG°Í!&n£-
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■ ■'

Item

• ■ ■ ■•■

Descrição1"

Qminl

Unid.

■ ■ ' : '

Valor

Valor

Unitário

Total

Contratação de empresa .especializada para
prestação de serviços .no fornecimento de link
01

de acesso à internet,- destinados a Secretaria mensal
Municipal
de
Administração
com
a
instalação de 30 (trinta) pontos.

..

09

■

Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços no fornecimento de link
02

de acesso à internei, destinados a Secretaria
Municipal

de

Assistência

Social

com

mensal

09

mensal

09

mensal

09

a

instalação de 12 (doze) pontos.
Contratação de empresa especializada

para

prestação de serviços no fornecimento de link
03

de acesso à internet, destinados a Secretaria

i

,

-

,

Municipal de Educação com a instalação de
14 (quatorze) pontos.

Contratação de empresa", especializada

para

prestação de serviços no fornecimento de link
04

de acesso à internet, destinados a.Secretaria

Municipal de Saúde com a instalação de 16
(dezesseis) pontos.

,
Total Geral

2.

2.1.

CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no edital, com início a

partir de sua assinatura, e encerramento previsto para 31/12/2020.

2.2.

O contrato poderá ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60

(sessenta) meses, por tratar-se de serviços contínuos.'

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1.

O valor mensal total é de R$ XXXXXXX (XXXX XXXX XXXXXXX), o que perfaz

o valor global do contrato em R% XXXXX,XX(XXXX XXXX XXXXXXX), pelo período
contratado.

3.2.

Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários,. fiscais e .comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3.

Os valores acima são certos e ajustados, de forma que os pagamentos devidos à

CONTRATADA deverão ser tão somente estes, após os serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.. .As

despesas

Còribeâ

decorrentes; .desta

contratação

estão

programadas

Rua Bandeirantes. 285- Centro -Caribe- Bahia - CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2220/ 3480.2130

CNPJ n." 13.912.084/0001-81
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Dotações
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Orçamentárias própria, previstas no Orçamento para o Exercício de 2020, nas classificações e
valores abaixo especificados:
02.02.00 - Secretaria Municipal de Administração c Planejamento
04.122.007.2017 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Sob o valor total de R$ XXXXX.XX

02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.122.032.2297 - Manutenção e Desenvolvimento da Secretaria Munic. de Saúde

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Sob o valor total de R$ XXXXX,XX
02.04.0U - Secretaria Municipal da Educação

12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

Sob o valor total de R$ XXXXX.XX ."
02.08.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.027.2057 - Manutenção do FMAS
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Sob o valor tota! de R$ XXXXX;XX

5. CLÁUSULA QUINTA-PAGAMENTO
5.1.

O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do início do mês

subsequente e mediante a.apresentação do Documento Auxiliar da Nota Eletrônica - DANFE
de prestação dos serviços em cada período mensal.
5.1.1.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderão ser efetuados no prazo de até

05 (cinco) dias úteis, contados da data da apreseníação da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 5o, §3°, da Lei n.° 8.666, de 1993.

5.2.

O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
5.2.1.

O

"atesto"

fica

condicionado

à

verificação

da

conformidade

da

Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das
obrigações assumidas.

5.3.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará

pendente até que a Contratada providencie .as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para

pagamento

iniciar-se-á

após a

comprovação

da

regularização da

situação,

não

acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.4.

Antes do pagamento, a Contratante poderá realizar consulta ao Certificado de Registro

Cadastral - CRC e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar/jryrjanulenção
das
w?
Rua Bandeirantes. 285 - Centro ■ Coribe ■ Bahia - CEP 47.690-000
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condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento..

5.5.

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

aplicável.
5.5.1.

A Contratada regularmente oplante pelo Simples Nacional, instituído pelo
artigo 12 da Lei Complementar n.° 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanlo
aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime.

5.6.

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

depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada,
ou por outro meio previsto na legislação vigente.
5.7.

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

bancária para pagamento.

5.8.

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

pela Contratada, que porventura não lenha sido acordada no contrato.
5.9.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos

moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 5% (cinco por cento) ao ano, aplicandose a seguinte fórmula:
EM = lxNx VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido

I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
|=

(5/100)
365

N - Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a
data do efetivo pagamento '
VP = Valor da Parcela em atraso

6, CLÁUSULA SEXTA - INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE
6.1.

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

apresentação das propostas.

6.2.

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

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

de Serviços de Telecomunicações - IST normalizado pela Anatel por intermédio da Resolução
n° 532 de 03/08/2009, exclusivamente,para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anual idade.

•

,

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Caribe • Bahia ■ CEP47.690-000
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6.3.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 6 interregno mínimo de um ano será contado

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará

à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

■

6.5.

índice

Nas aferições

finais, o

■

utilizado para reajuste será,

obrigatoriamente, o

definitivo.

6.6.

Caso o índice estabelecido para reajustamenlo venha a ser extinto ou de qualquer

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
6.7.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.

O reajuste será realizado por aposlilamento.

7. CLÁUSULA

SÉTIMA

-

REGIME

DE

EXECUÇÃO

DOS

SERVIÇOS

E

FISCALIZAÇÃO
7.1.t

O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os

materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos
noTerpio de Referência, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1.

Exigir o cumprimento de Iodas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.2.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

8.3.

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

8.4.

Pagar à Contratada o valor, resultante da prestação do serviço, no prazo e condições

estabelecidas neste Termo de Referência.

8.5.

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Piscai/Fatura da

contratada, no que couber, em conformidade com o Item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.°
5/2017.

8.6.
_

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
._

\s3Q
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objeto do contrato.

8.7.

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

8.8.

Cientificar a Secretaria de Administração e Planejamento e/ou Departamento Jurídico

para

adoção

das

medidas cabíveis quando

do

descumprimento das

obrigações

pela

Contratada.

8.9.

Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos,

termos de recebimento, coniralos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e notificações expedidas.
8.10.

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a Contratada houver se

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3°, §5°, da Lei n.° 8.666, de 1993.
-l

'

n

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1.

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais c equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e
em sua proposta;

9.2.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes dà execução ou dos materiais Empregados;
9.3.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como

por lodo e qualquer dano causado ao Município de Coribe, devendo ressarcir imediatamente a
Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.4.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.5.

■

Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante,
nos termos do artigo 7o do Decreto n.° 7.203, de 2010;

9.6.

Quando não for possível a verificação da regularidade no Cadastro de Fornecedores do

Município de Coribe - CFMC, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os
seguintes documentos:

9.6.1.

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

9.6.2. Certidão conjunta relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

9.6.3. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal e
Distrital do domicílio ou sede do contratado;
9.6.4. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
——._. „_

.Jft(í

Conbe°M
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9.6.5.

Certidão Negaliva.de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alínea "C" do
Item 10.2 do Anexo Vlll-B da IN SEGES/MP n.° 5/2017.

9.7.

Responsabilizar-se

pelo

cumprimento

das

obrigações

previstas

em

Acordo,

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência nao transfere, a responsabilidade à
Contratante.
9.8.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.9.

Prestar todo esclarecimento,ou informação solicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos à execução do empreendimento.

9.10.

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens
de terceiros.

9.11.

.......

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do conlralo.
9.12.

Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este
Termo de Referência, no prazo determinado.

9.13.

Conduzir os trabalhos com estrita ;obseirvância às normas da legislação pertinente,

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos
serviços e nas melhores condições de segurança,' higiene e disciplina.
9.14.

Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
9.15.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.17. Cumprir, durante todo o período de execução,do contrato, a-reserva de.càrgos prevista
em,lei para pessoa com deficiência oü para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pela Lef-n.°. j-3J46.'de 2015.

9.18.

Guardar sigilo sobre todas as informa.çpes obtidas em decorrência do cumprimento do

contrato;

9.19.

■

■

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
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futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta mio seja satisfatório
para o atendimento do objeto da; licitação; .exceto, quando ocorreralgum dos eventos arrolados
nos incisos do § Io do art. 57 da Lei n.° 8.666; de 1993.

9.20.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito

federal, estadual ou

municipal, as normas de segurança da Contratante.

9.21.

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
9.22.

Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas

e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando
se tratar da subcontralação prevista no artigo 48, 11, da Lei Complementar n.° 123, de 2006.
9.23.

A empresa deverá ter e disponibilizar todos os equipamentos, serviços, ferramentas

necessários para a devida instalação e funcionamento de cada link de internei até o
computador de cada um dos pontos relacionados nesta Termo dê Referência.
9.24.

Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, dados, senhas,

tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a
capacitação dos técnicos da contratante ou dá nova empresa que continuará a execução dos
serviços.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1.

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no instrumento

convocatório, bem como as previstas na Lei n.° 8.666/1993, e as dispostas abaixo:
10.1.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 10.520 de 2002, do

Decreto Municipal n.° 011 de 2011, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer
da licitação:

.

'

10.1.2. Não retirar a nota de enipenho. ou não assinaro contrato; quando convocada
:

dentro do prazo de validade da proposta;

10.1.3. Apresentar documentação falsa;

;.

10.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
10.1.5. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
10.1.6. Comportar-se de modo. inidônep;
10.1.7. Cometer fraude fiscal;
10.1.8. Fizer declaração falsa;

10.1.9. Ensejar o retardamento da execução do certame.

10.2.

A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem

anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminaLèsseguintes sanções:
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10.2.1. Multa de até

10%'(dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

prejudicado(s) pela conduta do licitante;
10.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento do
Certificado de Registro Cadastral - CRC, pelo prazo de até cinco anos;
10.2.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.

10.3.

As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estào

previstas no Termo de Referência.
10.4.

A

aplicação

de

qualquer

das

penalidades

previstas

realizar-se-á

em

processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei n.° 8.666, de 1993.
10.5.

A

autoridade

competente,

na

aplicação das sanções,

levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.6.

As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 05 (cinco)

dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente, ou, quando

for o caso,

inscritas

na Dívida Ativa Municipal

e

cobradas

de

Registro

judicialmente.
10.7.

As

penalidades

serão

obrigatoriamente-registradas

no

Certificado

Cadastral - CRC.

10.8.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
11.1.

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78

da Lei n.° 8.666, de 1993, com.as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório.
11.2.

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

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n.° 8.666 de 1993.

"

.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES
12.1.

E vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou
financeira;

utilizar este Termo de

Contrato

para qualquer operação

-■■...

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte
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■ da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES
13.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-Üo pela disciplina do art. 65 da Lei n.° 8.666,

de 1993.

.

■

.

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

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cenlo) do valor inicial atualizado do
contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO
14.1.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por

extrato, conforme disposições e no prazo previsto na Lei n.° 8.666 de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1.

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de

Contrato será o da Seção Judiciária da Comarca de Coribe.

E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias
de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas

partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais,
comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em todas suas
cláusulas e condições.
, Coribe, Bahia, XX de XXXXXX de 2020.

Manuel Azevedo Rocha

Nome do Representante

Prefeito Municipal

Cargo na Empresa

Município de Coribe

Empresa Contratada

CNPJn.° 13.912.084/0001-8

CNPJ n.° XX.XXX.XXX/XXXX-XX

CONTRATANTE

CONTRATADO

"est em unhas:
1"

2a

CPF n.

CPF n.°
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ANEXO XI

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO

Conirataçdn de empresa especializada em serviços de iniernel banda larga que permita acesso à rede mundial de
computadores para os ôrgilos do Município de Coribe - Bahia

FOLHA DE DADOS
DADOS DA EMPRESA
Razão Social:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:
Bairro:

Cidíide:

CEP:

Telefone(s):

Fax:

DADOS DA PESSOA QUE ASSINARÁ O CONTRATO
Nome Completo:
Endereço Residencial:
Cidade:

CEP:

Cargo:

RG N.n

CPF N.°:

CONTATO NA EMPRESA
Nome Completo:
Cargo:

'elefone(s):

.

Fax: (

)

E-mail:
Ohs,: Caso a rcpreseniacílo scju por procurador, juntar o insinimcnto de mandaio específico para assinatura do contrato.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJn.0

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher esteformulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes c/a
presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes ciados facilitarão a elaboração e assinatura do
contrato referente a este procedimento licitatòrio. A não apresentação dessa folha mio implicará a inabilitação
da Proponente.

/TV^
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