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MUNICÍPIO DE GIRUÁ

“CAPITAL DA PRODUTIVIDADE”
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 080/2022

Município de Giruá

Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Suprimentos

Edital de Pregão Eletrônico nº 080/2022

Tipo de julgamento: menor preço 

Modo de disputa: aberto

Data de abertura: 30 de Junho de 2022, às 8h30min

Data limite para envio das propostas: 30 de Junho de 2022 até 06:00 horas

Pregão Eletrônico – Contratação de Empresa
Especializada para prestação de serviços de
conexão à rede internet.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ no uso de suas atribuições torna público,

para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade pregão, na

forma eletrônica, do tipo menor preço, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de

julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 1.592/2020, de 09 de Abril de 2020, com aplicação

subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, além das

demais disposições legais aplicáveis, e pelas condições estabelecidas no presente edital e

seus anexos para aquisição do objeto abaixo descrito.

A  sessão  virtual  do  pregão  eletrônico  será  realizada  no  seguinte  endereço:

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, no dia 30 de Junho de 2022, às 8h30min, podendo as

propostas e os documentos ser enviados até as 6 horas do mesmo dia, sendo que todas

as referências de tempo observam o horário de Brasília.

1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação contratação de empresa para executar serviço de

acesso à internet via cabo de fibra óptica e fornecimento de material para comunicação em

regime de comodato,  locação de equipamento,  com instalação e manutenção,  para uso

exclusivo da prefeitura, secretarias e praças. Cujo lote deverá ser integrado pelos seguintes

subitens:
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Item Qtde Descrição Valor Máximo

01 1 ponto Link de acesso à internet de 300 Mbps Full Duplex
(Dedicado).

R$ 2.083,33

02 15 pontos Interligação  de  unidades  –  VPN  (Rede  Virtual
Privada),  com  capacidade  de  100  Mbps  Full
Duplex disponibilizada entre Cliente x Operadora. R$ 165,00

03 4 pontos Link de acesso internet de 200 Mbps Down x 100
Mbps  Up,  sem  necessidade  de  ser  dedicado.
Porém com autenticação via Hotspot e acesso via
Roteador  com  capacidade  de  mais  de  100
acessos simultâneas. R$ 351,66

1.2. A descrição detalhada, assim como as especificações técnicas, estão apresentadas no

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste edital.

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

2.1.  Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com

atribuição  de  chave  e  senha,  diretamente  junto  ao  provedor  do  sistema,  onde  deverá

informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta

utilização.

2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, ou solicitadas por meio do seguinte endereço de e-mail:

suprimentos@girua.rs.gov.br. 

2.3.  É de  responsabilidade  do  licitante,  além  de  credenciar-se  previamente  no  sistema

eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir

como firmes  e  verdadeiras  suas  propostas  e  seus  lances,  inclusive  os  atos  praticados

diretamente ou por seu representante, excluído a responsabilidade do provedor do sistema

ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso

indevido da senha, ainda que por terceiros;

2.3.2. Acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico  durante  o  processo  licitatório  e

responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa

comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
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2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na

forma eletrônica; e

2.3.5. Solicitar  o  cancelamento  da  chave  de  identificação  ou  da  senha  de  acesso  por

interesse próprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por

meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando

os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão

pública.

3.2.  O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da

declaração sujeitará o licitante às sanções legais:

3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta

com as exigências do edital, como condição de participação;

3.2.2 O  cumprimento dos  requisitos  legais  para  a  qualificação  como  microempresa  ou

empresa  de  pequeno  porte,  microempreendedor  individual,  produtor  rural  pessoa  física,

agricultor  familiar  ou sociedade cooperativa de consumo, se for  o caso,  estando apto a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº

123, de 2006, como condição para aplicação do disposto no item 9.1 deste edital. (ANEXO

III)

3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham

a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 2 (duas)

horas.

4. PROPOSTA

4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura

da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando

as diretrizes do Anexo II – Modelo de Proposta Comercial, com a indicação completa

do produto ofertado, incluindo marca, modelo, referências e demais dados técnicos,

bem como com a indicação dos valores unitários e totais dos itens, englobando a

tributação,  os  custos  de  entrega  e  quaisquer  outras  despesas  incidentes  para  o

cumprimento das obrigações assumidas.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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5.1.  Para  fins  de  habilitação  neste  pregão,  a  licitante  deverá  enviar  os  seguintes

documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:

5.1.1. Declarações conforme modelo do Anexo III, e Anexo IV se a licitante pretender

usufruir dos benefícios descritos no item 3.2.2 deste edital.

5.1.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo,  estatuto ou contrato social  em vigor,  devidamente registrado,  em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de

documentos de eleição de seus administradores;

c) decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

5.1.5 REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver,

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

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

c) prova  de  regularidade  quanto  aos  tributos  e  encargos  sociais  administrados  pela

Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  –  RFB  e  quanto  à  Dívida  Ativa  da  União

administrada pela  Procuradoria  Geral  da Fazenda Nacional  –  PGFN (Certidão  Conjunta

Negativa);

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.1.6. REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

5.1.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
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a) Certidão  negativa  em  matéria  falimentar,  concordatária,  recuperação  judicial  e

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de validade

de até 03 (três) meses, contados a partir da data de emissão da certidão, conforme Decreto

Municipal  nº.  012/2002,  porém  não  há  óbice  que  a  empresa  em  recuperação  judicial

participe  do  certame  desde  que  comprove  a  capacidade  econômica  e  financeira  para

execução do objeto.

5.2.  Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída

pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o

objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

5.2.1.  A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido

efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da

sessão, constante no preâmbulo.

5.2.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo

de validade  expirado,  o  licitante  deverá  regularizá-lo  no órgão emitente  do  cadastro  ou

anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a

utilização de sua chave e senha.

6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua

chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações

realizadas  no  sistema  eletrônico  durante  toda  a  sessão  pública  do  pregão,  ficando

responsável pela perda de negócios diante  da inobservância de mensagens emitidas pelo

sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.

6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens

em campo próprio do sistema eletrônico.

6.4.  Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor

estarão disponíveis na internet.

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

7.2. Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
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b) forem omissas em pontos essenciais;

c) contiverem  opções  de  preços  ou  marcas  alternativas  ou  que  apresentarem  preços

manifestamente inexequíveis.

7.3.  Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for

conflitante com o instrumento convocatório.

7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à

fase  competitiva,  oportunidade  em  que  os  licitantes  poderão  encaminhar  lances

exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário

fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:

7.6.1 O  licitante  será  imediatamente  informado  do  recebimento  do  lance  e  do  valor

consignado no registro.

7.6.2.  O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e

registrado primeiro.

8. MODO DE DISPUTA

8.1.  Será adotado o  modo de disputa  aberto,  em que os licitantes  apresentarão lances

públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 7.

8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após

isso,  será  prorrogada  automaticamente  pelo  sistema quando  houver  lance  ofertado  nos

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá

sucessivamente  sempre  que  houver  lances  enviados  nesse  período  de  prorrogação,

inclusive quando se tratar de lances intermediários.

8.4.  Na  hipótese  de  não  haver  novos  lances,  a  sessão  pública  será  encerrada

automaticamente.

8.5. Encerrada a sessão pública  sem prorrogação automática pelo  sistema,  o  pregoeiro

poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances,

em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.
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8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa

de envio  de lances da sessão pública  e permanecer  acessível  aos licitantes,  os lances

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7.  Quando  a  desconexão  do  sistema  eletrônico  para  o  pregoeiro  persistir  por  tempo

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas

vinte  e  quatro  horas  após  a  comunicação  do  fato  aos  participantes,  no  sítio  eletrônico

www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos

dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006,  sendo assegurada, como critério do

desempate,  preferência  de contratação para as beneficiárias  que tiverem apresentado a

declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital;

9.1.2.  Entende-se  como  empate,  para  fins  da  Lei  Complementar  nº 123/2006,  aquelas

situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores

em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a)  A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para

apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até

então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta,

inferior  à  de  menor  preço,  será  facultada,  pela  ordem  de  classificação,  às  demais

microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  ou  cooperativas  remanescentes,  que  se

enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no

prazo previsto na alínea a deste item.

9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor

inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.

9.2.  Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os

critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993.

9.3.  Persistindo  o  empate,  a  proposta  vencedora  será  sorteada  pelo  sistema eletrônico

dentre as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.

10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO
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10.1.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização

do  desempate,  se  for  o  caso,  o  pregoeiro  deverá  encaminhar,  pelo  sistema  eletrônico,

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,  para que seja obtida

melhor proposta.

10.2.  A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários

ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance

ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado

no item 3.3 deste Edital.

10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro

lugar  quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade  do preço em relação valor  de

referência da Administração.

10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no

edital.

11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1 e 5.2, enviados nos termos

do item 3.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões

junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.

11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração

exigida  no  item 3.2.2  deste  Edital  e  que  possua  alguma  restrição  na  comprovação  de

regularidade  fiscal  e/ou  trabalhista,  terá  sua  habilitação  condicionada  ao  envio  de  nova

documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá

ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja

requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

11.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às

exigências  para  habilitação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta  subsequente  e  assim

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao

edital.

11.4.  Constatado  o  atendimento  às  exigências  estabelecidas  no  edital,  o  licitante  será

declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

12. RECURSO
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12.1.  Declarado o vencedor,  ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor,  os

licitantes poderão manifestar  justificadamente a intenção de interposição de recurso,  em

campo próprio do sistema, sob pena de decadência do direito de recurso.

12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três)

dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando

os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua

decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade

competente.

12.4.  O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.3.  Na ausência  de  recurso,  caberá  ao  pregoeiro  adjudicar  o  objeto  e  encaminhar  o

processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 5 (cinco) dias,

assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital.

14.2  Para  a  assinatura  do  contrato,  no  mesmo  prazo  do  item  14.1,  deverão  ser

comprovadas as condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação

dos documentos originais ou cópias autenticadas, caso solicitado.

14.3. As certidões referidas nos itens 5.1.5 e 5.1.6, que tenham sido expedidas em meio

eletrônico,  serão  tidas  como  originais  após  terem  a  autenticidade  de  seus  dados  e

certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto

se vencido o prazo de validade.

14.4.  O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo

prazo.

14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante

será  convocado,  respeitada  a  ordem  de  classificação,  para,  após  a  comprovação  dos
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requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares

e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções.

14.6.  A  não  apresentação  dos  originais  ou  cópias  autenticadas  dos  documentos  de

habilitação,  no  prazo  do  item  14.1,  será  equiparada  a  uma  recusa  injustificada  à

contratação.

15. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1. O prazo de vigência do Contrato Administrativo será de 12 (doze) meses, a contar

da  assinatura  do  instrumento  próprio, podendo  ser  prorrogado  por  iguais  e  sucessivos

períodos, conforme a Lei 8.666/93.

16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. A(s) despesa(s) decorrente(s) do fornecimento/entrega do(s) objeto(s) desta licitação

correrá à conta do(s) recurso(s) provenientes do Orçamento das Diversas Secretarias do

Município, previstos na Lei Orçamentária Anual de 2022.

Desp FR Órgão Programas de Trabalho

1223 0001 SMAD
04 0122 0002 2008 – Manutenção do Depto. Administrativo de Gestão
Pública  –  3390  40  00  00  0000  SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

7303 0001 SMAD
04 0126 0026 2574 – Manutenção do Programa Cidade Digital – 3390
40 00 00 0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

9616 0001 SMEC
12 0122 0002 2201 – Manutenção do Departamento Administrativo da
SMEC  –  3390  40  00  00  0000  SERVIÇO  DE  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

6966 0001 SMIR
04 122 0002 2422 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura Rural –
3390 39 00 00 0000 SERVIÇO DE TERCEIROS

1230 4500 SMS
10 0301 0028 2176 – Manutenção do atendimento PSF – 3390 40 00
00  00  –  SERVIÇO  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  E
COMUNICAÇÃO

5976 1210 SMPH
08 0244 0043 2415 – Manutenção do CREAS – 3390 40 00 00 0000
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

7193 0001 SMPH
08 0243 0011 2120 – Manutenção Abrigo Provisório  –  3390 39 00 00
0000 SERVIÇO DE TERCEIROS

545 0001 SMPH
08 0243 0011 2131 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar-
3390 39 00 00 0000 SERVIÇO DE TERCEIROS 

4880 1290 SMPH
08 0244 0042 2383 – Manutenção do CRAS – 3390 39 00 00 0000
SERVIÇO DE TERCEIROS

16.2. Para os serviços prestados serão pagos mensalmente o valor estipulado no contrato,

até o dia 15 do mês subsequente a realização dos serviços, mediante apresentação da nota

fiscal/fatura e relatórios para cada canal de comunicação, que deverão conter informações

sobre  disponibilidade,  utilização  de  banda  e  taxas  de  erros,  para  avaliar  os  serviços
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prestados,  com  a  finalidade  de  apontar  problemas  iminentes  e  sugerir  as  correções

necessárias.

16.3. A  entrega/instalação/prestação  dos  serviços  deverá  ser  feita  junto  a  Prefeitura

Municipal de Giruá, Secretarias e Praças Públicas. A nota fiscal deverá, obrigatoriamente,

ser entregue junto ao momento da prestação dos serviços, bem como enviada via correio

eletrônico.

16.4. O local para entrega/instalação/prestação dos serviços deve ser feita conforme locais

indicados.

16.5. A  Contratada  não  poderá  estar  em débito  com as  Fazendas  Federal,  Estadual  e

Municipal, sob pena de bloqueio dos pagamentos a que fizerem jus.

16.6.  A  Contratada  ficará  responsável  pelo  pagamento  da  taxa  de  transferência

bancária  (TED),  quando  a  unidade  bancária  indicada  para  pagamento  for  distinta

daquela utilizada pela Contratante

17. RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 A empresa vencedora do certame deverá fornecer o objeto desta licitação em um prazo

de até 30 (trinta) dias.

17.2.  O objeto da presente compra será recebido provisoriamente para efeito de posterior

verificação de sua conformidade com a especificação;

17.2.1. Devidamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos, com a sua

consequente aceitação;

17.3.  Serão  rejeitados  no  recebimento,  os  produtos  fornecidos  com  especificações

diferentes das contidas no objeto e das informadas na proposta, devendo a sua substituição

ocorre na forma e prazos definidos no edital.

17.4.  Constatadas irregularidades quanto à especificação do objeto o contratante poderá

rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação,

sem prejuízo das penalidades cabíveis;

17.4.1. Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a

indicação  da  administração,  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  da

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

17.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades e

multas:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar

e contratar  com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor

estimado da contratação;

b) Apresentar documentação falsa no certame: suspensão do direito de licitar e contratar

com a Administração pelo prazo de até 03 anos e multa de até 10% sobre o valor estimado

da contratação, além das demais sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002.

c)  manter  comportamento  inadequado  durante  o  pregão:  afastamento  do  certame  e

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos.

d) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor

estimado da contratação;

e) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem

prejuízo ao resultado: advertência;

f)  executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 02(dois) dias, após os quais

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado

do contrato;

g)  inexecução  parcial  do  contrato:  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a

Administração  pelo  prazo de 03  anos e  multa  de 8% sobre  o  valor  correspondente  ao

montante não adimplido do contrato;

h) inexecução  total  do  contrato:  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a

Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

i)  causar prejuízo material  resultante diretamente de execução contratual:  declaração de

inidoneidade com multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.

18.2. Na  aplicação  das  penalidades  previstas  no  Edital,  o  Município  considerará,

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

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

protocoladas no prazo de 05(cinco) dias contados da abertura de vista ao licitante vencedor

nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº 8.666/93.

18.3. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
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18.4. Nenhum  pagamento  será  efetuado  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer

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

inadimplência contratual.

18.5. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, a contar da

data de recebimento da comunicação enviada pelo município, através do órgão responsável

pelo recebimento das mercadorias e prestação de serviço;

18.6. Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento a

que o licitante fizer jus;

18.7. Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa será convertida em dívida

ativa não tributária, a ser cobrada na forma da lei;

18.8. As multas e outras sanções só poderão ser aplicadas se observado e assegurado à

licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa;

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

ou cumulativamente com multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

19.1.  Os pedidos de esclarecimentos e impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro,

até 3 (três) dias úteis, conforme art. 23 e 24 do Decreto Municipal 1.592/2020, anteriores à

data fixada para abertura da sessão pública,  por  meio do seguinte endereço eletrônico:

suprimentos@girua.rs.gov.br e/ou licitacoes@girua.rs.gov.br.

19.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no

seguinte sítio eletrônico da Administração www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

20.1. É  obrigação  do  contratado  de  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

20.2.  A  proponente  que  vier  a  ser  contratada  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas

condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  necessários,  por

conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº

8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

20.3.  Após a apresentação da proposta,  não caberá desistência,  salvo  por  motivo  justo

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
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20.4. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo

anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49

da Lei Federal nº 8.666/1993).

20.5. O instrumento contratual a ser assinado pelo licitante vencedor regular-se-á pelas suas

cláusulas  e  pelos  preceitos  de  direito  público,  aplicando-se-lhes,  supletivamente,  os

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, com observância

em  todos  os  casos  da  Lei  nº.  10.520/2002  e  subsidiariamente  à  Lei  8.666/93  e  suas

alterações.

20.6. Todos os serviços devem apresentar, na proposta e na Nota Fiscal, o preço unitário

com 02 casas decimais após a vírgula.

20.7.  A participação nesta licitação implicará em plena aceitação nos termos e condições

deste Edital, bem como das normas administrativas vigentes.

20.8. Obriga-se  o  licitante  vencedor,  sob  pena  de  rescisão,  a  prestar  e/ou  entregar  os

serviços contratados de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital.

20.9. O licitante vencedor é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,

defeitos ou incorreções resultantes da execução/entrega do objeto licitado.

20.10.  O  licitante  vencedor  é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo

órgão interessado.

20.11.  O  licitante  vencedor  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,

fiscais, comerciais, bem como todas as despesas diretas e indiretas com transporte/frete e

quaisquer  outras  que  eventualmente  incidam  sobre  a  contratação  e  que  em  nenhuma

hipótese poderão ser transferidas para o Município.

20.12.  A licitante vencedora fica expressamente vinculada à proposta apresentada nesse

Pregão  Eletrônico,  devendo  prestar  o  serviço  conforme  indicado  na  referida  proposta,

durante todo o prazo de validade do contrato a ser assinado, sob pena de aplicação das

sanções cabíveis.

20.13.  Fica eleito o Foro da Comarca de Giruá para dirimir quaisquer litígios oriundos da

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais

privilegiado que seja.
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Giruá/RS, 15 de Junho de 2022.

___________________________
RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022

1  –  DESCRIÇÃO  DO  OBJETO:  Constitui  objeto  da  presente  licitação  contratação  de
empresa para executar serviço de acesso à internet via cabo de fibra óptica e fornecimento
de  material  para  comunicação  em regime de  comodato,  locação  de  equipamento,  com
instalação e manutenção, para uso exclusivo da prefeitura, secretarias e praças. Cujo lote
deverá ser integrado pelos seguintes subitens:

Item Qtde Descrição Valor Máximo

01 1 ponto Link de acesso à internet de 300 Mbps Full
Duplex (Dedicado).

02 15 pontos Interligação  de  unidades  –  VPN  (Rede
Virtual  Privada),  com capacidade de 100
Mbps  Full  Duplex  disponibilizada  entre
Cliente x Operadora.

03 4 pontos Link de acesso internet de 200 Mbps Down
x 100 Mbps Up, sem necessidade de ser
dedicado.  Porém  com  autenticação  via
Hotspot  e  acesso  via  Roteador  com
capacidade  de  mais  de  100  acessos
simultâneas.

2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
2.1 - Características Link IP de Acesso Internet
Fornecimento de link de acesso à internet dedicada na SEDE da Prefeitura de Giruá – RS
com objetivo de conectar a rede interna do município à rede mundial de computadores, com
velocidade mínima de 300 Mbps, com as seguintes características:
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a) Garantia de 80% oitenta por cento da velocidade contratada para Download e Upload;
b) A banda deverá ser bidirecional (full-duplex);
c) Fornecer endereçamento IP válido e fixo através de bloco IPv4 /32;
d) Fornecer a configuração de DNS Reverso;
e) Entregar o link já roteado em formato Ethernet;
f) Os índices de latência e perdas de pacotes deverão ser de no máximo  1% (um porcento),
salvo  momentos  em que  o  link  esteja  com a  utilização  de  100% da  banda  contratada
(saturado), período em que os índices não serão considerados para fins de penalização.

2.2 - Características Interligações – VPN
Interligar  as  unidades/secretarias  à  rede  do  município,  possibilitando  a  comunicação
unificada e transparente entre elas.

2.3 - A infraestrutura a ser disponibilizada deverá suportar as seguintes tecnologias: 
a) Tecnologia de transmissão MPLS (MultiProtocolLabelSwitching), conforme RFC 3031;
b) Utilização de redes privadas virtuais (VPN - Virtual Private Networks) sobre o protocolo
MPLS, de acordo com a RFC 2547, tendo um salto de roteamento entre a CPE do ponto
remoto com o roteador instalado na prefeitura;
c) Possuir serviço DHCP servidor e cliente para cada segmento de rede, entregando pilha
dupla, IPv4 e IPv6;
d) Todos os Roteadores do segmento VPN deverão participar da mesma área OSPF;
e) Possuir Firewall que permita ou não a comunicação entre os participantes;
f)  A topologia empregada deverá ser em Layer 3 da Camada OSI;
g)  Garantir  isolamento  do  tráfego  do  backbone  da  Contratada,  sendo  utilizados  rótulos
(labels) e tabela de roteamento nos pacotes para roteamento exclusivo de suas VPNs;
h) Configuração de endereços sem sobreposição, garantindo que estejam na mesma tabela
de  roteamento  e  que  este  roteamento  no  roteador  de  borda  da  operadora  (PE)  esteja
isolado por meio de uso de VRF, conforme boas práticas constantes nas RFC 1918 e RFC
7246.

3 - Fornecimento de link de internet e infraestrutura para rede Wi-fi em áreas públicas
A Internet Wi-fi em áreas públicas, de forma gratuita ao cidadão, visa atender, dentre outras,
as seguintes demandas:
• Conectar o cidadão aos serviços sociais on-line;
• Proporcionar inclusão digital à população;
• Facilitar os serviços on-line para quem está em trânsito.

O  Ponto  de  Conectividade  Wi-fi  é  definido  como  um  conjunto  agrupado  de  serviços  e
equipamentos  para  prover  conectividade  a  Internet  para  usuários  que  estiverem até  40
metros  do  local.  Este  sistema  deverá  operar  no  modo  Hot-spot  com  Portal  de
autenticação/identificação centralizada do usuário (de todos os pontos de conectividade) e
deverá atender os seguintes requisitos:
a) Interligação por meio de link exclusivo destinado a atender as demandas de acesso em
locais  públicos  abertos  (praças  e  parques  municipais)  através  de  rede  IP/MPLS  com
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conexão dedicada entre o CONCENTRADOR e o PONTO DE CONECTIVIDADE WI-FI com
disponibilidade mínima 99,00% a.m. (noventa e nove por cento ao mês), latência máxima de
10 ms (dez milissegundos).
b) Se necessário, fornecimento de 01 (um) poste de concreto armado duplo a ser instalado
na via pública conforme definição de local pela Prefeitura e com instalação da parte elétrica
ligada na rede já existente no local, sendo este cedido pela Prefeitura.
c) Access Point Outdoor 5 GHz com as características mínimas:
• Antena com capacidade para emitir sinal para pelo menos 40 metros de cada lado;
• Suporte para pelo menos 100 conexões simultâneas em cada ponto;
• Suporte a VLAN para isolar este segmento (Ponto Wi-fi) do restante da rede Administrativa
da Prefeitura.
d) Sistema de alimentação de energia elétrica do ponto com autonomia para pelo menos 2
(duas) horas sem energia AC (Corrente Alternada);
e) O Hot-Spot deverá ser personalizado para o município, com brasão e outras informações
a ser m fornecidas pela equipe de TI da prefeitura;
f) O Hot-Spot deverá ter autocadastro através de login social ou formulário pré-definido;
g) O setor de TI deverá ter acesso em interface WEB para gerenciamento dos usuários,
realizando alterações e exclusões;
h) A empresa fornecedora do serviço deverá se dirigir aos locais de instalação da rede wi-fi,
a fim de se certificar da quantidade de equipamentos necessários para garantir a qualidade
do serviço.

Da Contratação Unificada 
Devido às características de integração e interdependência dos serviços relacionados neste
projeto,  bem como a essencialidade  e criticidade dos mesmos,  além da segurança das
informações,  faz-se necessário  o agrupamento destes itens em lote  único,  devendo ser
entregues por um mesmo fornecedor habilitado para tal.
O objetivo é afastar uma solução híbrida (adaptada), com diferentes fornecedores e/ou de
diferentes  soluções  técnicas  que  causarão  a  perda  de  importantes  funcionalidades
convergentes,  além  de  onerar  a  equipe  de  Informática  da  Prefeitura  na  resolução  de
possíveis  problemas,  também  de  possíveis  conflitos  entre  fornecedores,  desvirtuando  a
administração pública da missão frente a este município.
Neste sentido, a contratação separada dos serviços relacionados neste projeto, proporciona
uma desvantagem na economia de escala para a PREFEITURA, indo ao encontro ao que
determina a Lei 8.666/1993, Art. 23, parágrafo 1o. O formato deste Termo de Referência
prevê que uma única infraestrutura será compartilhada e gerenciada para atender todos os
itens do projeto, viabilizando o menor custo dos serviços que serão prestados.
A  contratação  dos  serviços  pelo  prazo  de  12  meses  prorrogáveis  em  até  60  meses
oferecerá à contratada maior prazo para diluição dos custos iniciais do projeto ao longo do
contrato, proporcionando o não repasse destes à Prefeitura no início do projeto (Custos de
Implantação). Dessa forma a Prefeitura não contrairá endividamento com a busca de crédito
para aquisição e imobilização de patrimônio.
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Características Equipamentos:
a) Os equipamentos deverão ser Homologados pela ANATEL; 
b) A versão do sistema operacional de cada roteador deverá ser a mais atual que esteja
disponível, a partir da data de publicação do edital e que suporte todas as características
especificadas neste Termo de Referência;
c) Cada roteador deverá ser fornecido com todos os acessórios e programas necessários à
sua instalação, operação e monitoração inclusive com licenças as quais forem necessárias;
d) Todos os equipamentos deverão suportar o respectivo tráfego da banda completamente
ocupada, sem degradação do desempenho e do QoS;
e) A  configuração  de  memória  DRAM,  memória  Flash  e  CPU,  de  forma  qualitativa  e
quantitativa,  deverão  ser  compatíveis  com  as  características  descritas  neste  Termo  de
Referência para todos os roteadores; 
f) Cada  roteador  deverá  suportar  todo tráfego  com a  banda  do  circuito  completamente
ocupada sem exceder 70% (setenta por cento) de utilização de CPU e memória durante a
utilização normal do circuito;
g) Caberá à Contratada substituir qualquer roteador sempre que forem excedidos os limites
de 85% (oitenta e cinco por cento) de utilização de CPU ou memória; 
h) A substituição ocorrerá mediante prévio acordo com a Prefeitura e sem qualquer ônus; 
i) Suportar o padrão IEEE 802.1p;
j) Possuir porta LAN com detecção automática de velocidade e suporte aos padrões 802.3,
802.3u, 802.3q, 802.1d e 802.1q; 
l) Suportar a aplicação de QoS para tráfego de dados e multimídia (incluindo voz e vídeo),
de forma a garantir a prioridade na transmissão de determinadas aplicações;
m) Suportar a configuração de métodos de priorização de tráfego por tipo de protocolo, por
endereçamento IP e por serviços da pilha TCP/IP; 
n) Suportar a implementação de listas de acesso (ACLs);
o) Suportar protocolo de gerenciamento SNMP nas versões 2 ou 3 e a especificação MIB-II,
implementados em conformidade com as RFCs 1157, 1213 e 2570, respectivamente; 
p) Possuir capacidade de geração de logs; 
q) Possibilitar configuração remota segura; 
r) Trabalhar com tensões de entrada de 110 VCA e 220 VCA, com detecção automática de
tensão. 

ENDEREÇOS REPARTIÇÕES
Locais preestabelecidos, havendo necessidade de instalação de novos pontos em quaisquer
dos itens, a solicitação será feita por termo aditivo.

1. A - Link de acesso à internet de 300 Mbps Full Duplex (Dedicado).
Centro Administrativo – Prefeitura - Rua Independência, 90, Bairro Centro - Giruá/ RS

1. B - Interligação de unidades – VPN (Rede Virtual Privada), com capacidade de 100 Mbps
Full Duplex disponibilizada entre Cliente x Operadora.
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• Secretaria da Saúde – Unidade Central/Central de Vacinas/Farmácia Central (Rua Borges
de Medeiros - 100 – Centro- Giruá/ RS )

• Secretaria da Saúde – Posto PSF1 – São José (Rua Itaqui, 279 - Bairro São José - Giruá/
RS )

• Secretaria da Saúde – Posto PSF2 – Hortêncio (Rua 28 de janeiro, 300- Bairro Hortêncio -
Giruá/ RS)

 • Secretaria da Saúde – Posto PSF3 – Leimann (Rua Aimoré, 270 - Bairro Leimann  - Giruá/
RS)

• Secretaria da Saúde – Posto PSF4 - Santo Antônio (Rua Palmeira das Missões, 85, Bairro
Santo Antônio  - Giruá/ RS)

• Secretaria da Saúde – Posto PSF5 – Santa Rita (Travessa Santa Rita, 180 - Bairro Santa
Rita - Giruá/ RS )

• Secretaria da Saúde - CAE  (Avenida Presidente Castelo Branco, 1071, Bairro Centro  -
Giruá/ RS)

• Secretaria da Saúde – CAPS (Rua Independência, 473 - Centro  - Giruá/ RS)

• Ginásio – COMTUR – Rua Raul Pilla ,200 – anexo  ao Ginásio Municipal de Esportes Elias
Saffi

• Promoção Humana / Secretaria do Trabalho e Cidadania – Rua Sete de Setembro, 305 –
Bairro Zimpel - Giruá/ RS

• Promoção Humana - CRAS – Rua Sete de Setembro, 462 – Canova -  Giruá/

 RS

• Infraestrutura Rural – Bairro Moura -  Giruá/ RS

• Centro Cultural – Rua Sete de Setembro, nº 410 – Centro -  Giruá/ RS

• Abrigo Provisório – Rua Porto Xavier, 500 – Hortêncio – Giruá – RS.

• Conselho Tutelar/Procon – Rua Haroldo Kegler 143 sala 1 – Giruá – RS.

1. C - Link de acesso internet de 200 Mbps Down x 100 Mbps Up, sem necessidade de ser
dedicado. Porém com autenticação via Hotspot e acesso via Roteador com capacidade de
mais de 100 acessos simultâneas.
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 • Parque Integrado Elso Pilau – Área Verde 

 • Parque de Exposições

 • Praça Aládio Ferreira – Centro 

 • Praça Jardins de Lutero – Atrás do Ginásio Elias Saffi
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022

Apresentamos  nossa  proposta  para  fornecimento  do  objeto  do  Processo  Licitatório
Modalidade Pregão Eletrônico  nº 080/2022,  acatando todas as especificações do Edital,
conforme abaixo.

 Declaramos que, no preço abaixo ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao
cumprimento do objeto, assim como tributos e outros.

a) Razão Social, endereço/telefone/fax/e-mail:_____________________________________

b) Do Local e entrega:_________________________________(Cfe especificação no edital)

Item Qtde Descrição Valor

01 1 ponto Link de acesso à internet de 300 Mbps Full
Duplex (Dedicado).

02 15 pontos Interligação  de  unidades  –  VPN  (Rede
Virtual  Privada),  com capacidade de 100
Mbps  Full  Duplex  disponibilizada  entre
Cliente x Operadora.

03 4 pontos Link de acesso internet de 200 Mbps Down
x 100 Mbps Up, sem necessidade de ser
dedicado.  Porém  com  autenticação  via
Hotspot  e  acesso  via  Roteador  com
capacidade  de  mais  de  100  acessos
simultâneas.

c) Preço:_________________________

O pagamento será efetuado diretamente na conta do BANCO _______________, AGÊNCIA Nº
_________, C/C Nº ______________, em nome da Contratada.

Obs.:  O preenchimento  do presente  ANEXO acarretará  a  conformidade  da proposta  da
licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no Edital.

_____(LOCAL), ___ de ______ de 2022.

_______________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal

 e Carimbo/CNPJ da empresa
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022

 A empresa___________________________CNPJ nº ________________________,
através de seu representante legal, Sr.______________________ CPF ________________,
DECLARA  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  para  sua  participação  da  licitação
instaurada pelo Município de Giruá/RS, modalidade ______________________________e,
sob as penalidades cabíveis, declara que a empresa é idônea e que não há superveniência
de fato impeditivo a sua habilitação. 

Declaramos ainda: 
a) Que a empresa não está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida
de contratar com a Administração do Município de Giruá /RS, bem como não foi declarada
inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública nas esferas Federal, Estadual
e Municipal; 
b) Que não possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito
anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do
art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal; 
c) Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista,  bem como não se enquadra nos
demais impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93; 
d) Que concorda, na íntegra, com todos os preceitos, termos e condições gerais do Edital e
seus respectivos anexos; 
e) Que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora afirmada será
imediatamente comunicada, por escrito, ao Município de Giruá/ RS; 
f) Que entregará o objeto licitado em conformidade com o Anexo I - Termo de Referência;
g) Que acatará integralmente qualquer decisão que vier a ser tomada pelo Pregoeiro, CPL
e/ou  pela  Administração  Municipal  com  relação  à  aquisição,  classificação  da  proposta,
adjudicação e homologação do objeto da presente, bem como de qualquer outra fase deste
processo. 

_____(LOCAL), ___ de ______ de 2022.

_______________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal

 e Carimbo/CNPJ da empresa
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ANEXO IV-MODELO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022

   

   (Nome da empresa) _______________________________inscrita no CNPJ sob Nº
___________________________,  com  sede  na
_________________________________________,  representado  neste  ato  por  seu
Representante  Legal,  Sr(a)  ____________________________,  inscrito  no  CPF  sob  Nº
_________________,  DECLARA, sob as penas da lei  e para fins de direito ao uso dos
benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
que a empresa acima identificada se enquadra como:
(     ) Microempresa
(     ) Empresa de Pequeno Porte
(     ) Cooperativa, com receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00, e esta de acordo com o
art. 34 da lei n° 11.488 de 15 de junho de 2007.

   Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Local e data.

____________________________________________
Assinatura e identificação do Representante Legal da Empresa
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2022

Contratação de Empresa Especializada para serviços de acesso à internet.

Ref. PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022

CONTRATANTE:  O  MUNICÍPIO  DE  GIRUÁ,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,
inscrito  no  CNPJ  sob  Nº  87.613.048/0001-53,  com  sede  e  administração  na  rua
Independência, Nº 90, bairro Centro, nesta cidade de Giruá RS, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal Sr. RUBEN WEIMER, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua
Leopoldo  Vontobel,  N.º  687,  bairro  Centro,  neste  Município,  inscrito  no  CPF  sob  Nº
533.314.600-44 e portador do RG Nº 4028064261,  doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE;

CONTRATADA:  _________________________,  empresa  inscrita  no  CNPJ  sob  Nº
_________________,  estabelecida  na  _____________________,  na  cidade
de________________,  CEP ________________,  Fone  __________________,  nesse ato
representada  por  seu  representante  legal, Sr. _________________, inscrito  no  CPF  Nº
__________________, e portador do RG Nº __________________, doravante denominado
simplesmente CONTRATADO;

Tendo em vista a homologação do Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico Nº
080/2022, homologado em ___________, e de conformidade com as Leis nº 10.520/2002 e
8.666/93, têm justos e contratados mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas o
que segue abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação contratação de empresa para executar serviço de 
acesso à internet via cabo de fibra óptica e fornecimento de material para comunicação em 
regime de comodato, locação de equipamento, com instalação e manutenção, para uso 
exclusivo da prefeitura, secretarias e praças. Cujo lote deverá ser integrado pelos seguintes 
subitens:

Item Qtde Descrição Marca Valor

01 1 ponto Link de acesso à internet de 300 Mbps
Full Duplex (Dedicado).

02 15
pontos

Interligação  de  unidades  –  VPN  (Rede
Virtual Privada), com capacidade de 100
Mbps  Full  Duplex  disponibilizada  entre
Cliente x Operadora.

03 4 Link  de  acesso  internet  de  200  Mbps
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pontos Down x 100 Mbps Up, sem necessidade
de  ser  dedicado.  Porém  com
autenticação  via  Hotspot  e  acesso  via
Roteador  com  capacidade  de  mais  de
100 acessos simultâneas.

PARÁGRAFO ÚNICO: DEVERES DO CONTRATADO:

A responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos é da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre
que  detectadas  impropriedades  que  possam  comprometer  a  consecução  do  objeto
conveniado.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do item descrito na cláusula primeira,
o valor total de R$ ____________(__).

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A(s) despesa(s) decorrente(s) do fornecimento/entrega do(s) objeto(s) desta licitação correrá

à conta do(s) recurso(s) provenientes do Orçamento das Diversas Secretarias do Município,

previstos na Lei Orçamentária Anual de 2022.

Desp FR Órgão Programas de Trabalho

6999 0001 SMAMA
2153 Manutenção e Apoio a Atividade Rural – SMAMA – 4490 52 00 00
00

9586 1377 SMAMA
2153 Manutenção e Apoio a Atividade Rural – SMAMA – 4490 52 00 00
00

Para os serviços prestados serão pagos mensalmente o valor estipulado no contrato, até o

dia  15 do mês subsequente  a  realização  dos serviços,  mediante  apresentação da nota

fiscal/fatura e relatórios para cada canal de comunicação, que deverão conter informações

sobre  disponibilidade,  utilização  de  banda  e  taxas  de  erros,  para  avaliar  os  serviços

prestados,  com  a  finalidade  de  apontar  problemas  iminentes  e  sugerir  as  correções

necessárias.

A entrega/instalação/prestação dos serviços deverá ser feita junto a Prefeitura Municipal de

Giruá, Secretarias e Praças Públicas. A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue

junto ao momento da prestação dos serviços, bem como enviada via correio eletrônico.

O  local  para  entrega/instalação/prestação  dos  serviços  deve  ser  feita  conforme  locais

indicados.

A Contratada não poderá estar em débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,

sob pena de bloqueio dos pagamentos a que fizerem jus.
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A Contratada ficará responsável pelo pagamento da taxa de transferência bancária

(TED),  quando  a  unidade  bancária  indicada  para  pagamento  for  distinta  daquela

utilizada pela Contratante

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Contrato Administrativo será de 12 (doze) meses, a contar da

assinatura  do  instrumento  próprio,  podendo  ser  prorrogado  por  iguais  e  sucessivos

períodos, conforme a Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E DA FORMA DE ENTREGA:
A empresa vencedora do certame deverá fornecer o objeto desta licitação em um prazo de

até 30 (trinta) dias.

O  objeto  da  presente  compra  será  recebido  provisoriamente  para  efeito  de  posterior

verificação de sua conformidade com a especificação;

Devidamente,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  dos  mesmos,  com  a  sua

consequente aceitação;

Serão rejeitados no recebimento, os produtos fornecidos com especificações diferentes das

contidas no objeto e das informadas na proposta, devendo a sua substituição ocorre na

forma e prazos definidos no edital.

Constatadas irregularidades quanto à especificação do objeto o contratante poderá rejeitá-lo

no todo ou em parte,  determinando sua substituição ou rescindindo a contratação,  sem

prejuízo das penalidades cabíveis;

Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação

da administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por

escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

CLÁUSULA SEXTA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo inadimplemento das obrigações,  seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades e
multas:
a) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
b) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
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c) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 02(dois) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado
do contrato;
d)  Inexecução  parcial  do  contrato:  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a
Administração pelo prazo de 03 anos e multa de 08% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato; e) Inexecução total do contrato: suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o
valor atualizado do contrato;
f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade com multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.

Na  aplicação  das  penalidades  previstas  nesse  instrumento  contratual  o  Município
considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes
do contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas de defesa,
protocoladas no prazo de 05(cinco) dias contados da abertura de vista ao Contratado nos
termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93. 

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

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer  obrigação
financeira  que  for  imposta  ao  fornecedor  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência
contratual.

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da comunicação enviada pelo município, através do órgão responsável pelo
recebimento da prestação do serviço.

Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento a que
o Contratado fizer jus.

Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa será convertida em dívida ativa
não tributária, a ser cobrada na forma da lei.

As multas e outras sanções só poderão ser aplicadas se observado e assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente com multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

O  presente  contrato  administrativo  poderá  ser  rescindido,  a  qualquer  tempo,  por
conveniência  administrativa,  por  acordo  entre  as  partes  e  nas  hipóteses  previstas  nos
artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93, da seguinte forma: 

a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no instrumento contratual,
desde que haja conveniência para o Contratante;
b) Por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93;
c) Judicialmente.
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No  caso  de  rescisão  por  qualquer  das  hipóteses  previstas  na  alínea  “b”  do  item,  é
reconhecido ao Contratante,  sem prejuízo das sanções previstas  na Lei  nº.  8.666/93,  o
direito à:
a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Administração;
b)  ocupação  e  utilização  do  local,  instalações,  equipamentos,  material  e  pessoal
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do
inciso V do art. 58 da Lei nº. 8.666/93;
c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e indenizações a ela devidos;
d)  retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.

CLÁUSULA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

É  obrigação  do  contratado  de  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o
valor inicial atualizado do contratado.
Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-
la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei
Federal nº 8.666/1993).
O instrumento contratual a ser assinado pelo Contratado regula-se pelas suas cláusulas e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado, com observância em todos os casos
da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente à Lei 8.666/93 e suas alterações.
Obriga-se o Contratado, sob pena de rescisão, entregar o objeto contratado de acordo com
as especificações e condições estabelecidas neste instrumento contratual.
O Contratado é obrigado a reparar, corrigir,  remover ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços prestados.
O  Contratado  é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros,  decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,  não excluindo ou
reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou  acompanhamento  pelo  órgão
interessado.
O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
bem como todas as despesas diretas e indiretas com transporte/frete e quaisquer outras que
eventualmente  incidam  sobre  a  contratação  e  que  em  nenhuma  hipótese  poderão  ser
transferidas para o Município.
A contratada fica expressamente vinculada à proposta apresentada no Pregão Presencial,
devendo  prestar  os  serviços  indicados  na  referida  proposta,  durante  todo  o  prazo  de
validade do contrato a ser assinado, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
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CLÁUSULA NONA: DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Giruá para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e
do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado
que seja. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das 02(duas)
testemunhas abaixo identificadas e que também o subscrevem. 

Giruá/RS,____ de _____________ de 2022.

________________________________ 

RUBEN WEIMER
Prefeito Municipal

_______________________________

Contratada                               

VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA

Testemunhas:

________________________________                  ________________________________

Nome completo e CPF:                                             Nome completo e CPF:  
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