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EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO N.º 27/2014
PREGÃO PRESENCIAL n.º 21/2014

1 – PREÂMBULO
1.1 – O Município de Bituruna, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 81.648.859/0001-03 através do Prefeito
Municipal de Bituruna e Pregoeiro nomeado através do Decreto n.º 011/2014, observadas às disposições contidas na
Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, e suas alterações, Decreto Municipal
n.º 030/2006 de 20/03/2006, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas
alterações, torna público a realização de licitação, no dia 16/05/2014 às 10:00 horas marcado no relógio do
Departamento de Compras e Licitações no Prédio Sede da Prefeitura, no endereço Av. Dr. Oscar Geyer, 489 centro, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO.
1.2 - O recebimento dos envelopes, dar-se-á até às 10:00 horas do dia 16/05/2014, no Departamento de
Compras e Licitações da Prefeitura no endereço acima indicado.
2 - OBJETO
2.1 – Prestação de serviços de pessoa jurídica para implantação de estrutura a fim de disponibilizar acesso à internet,
telefonia IP e demais serviços de comunicação multimídia, na região das comunidades de Boa Vista e Augusto
Loureiro, na zona rural do município de Bituruna que é parte integrante do objeto, de conformidade com o Termo de
Referência e Anexo IV que são parte integrantes do objeto.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos.
3.2. Não se admitirá nesta licitação a participação de:
a) empresas que não atenderem às condições deste edital;
b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com o poder público no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e
nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas
de contratar com a Procuradoria-Geral de Justiça;
c) empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
d) pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os membros ou servidores do Ministério
Público, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
e) Empresas de sociedades e empresários que não estejam adaptadas às disposições do Código Civil de 2002, a teor
do seu artigo 2031.
f) Agentes políticos e servidores públicos do Município de Bituruna, Estado do Paraná.
4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação, serão suportadas pelas dotações do Município de
Bituruna a seguir:
2.009.3390.39 - 1504 - 20/2014 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

5 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão, devendo protocolizar o pedido junto ao
Pregoeiro, cabendo ao mesmo decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
5.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
5.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer
até
o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do pregão, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
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5.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.
6 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
6.1 - O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder ao
respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste procedimento
licitatório, INCLUSIVE COM PODERES PARA FORMULAÇÃO DE OFERTAS E LANCES VERBAIS.
6.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases
do procedimento licitatório e a responder pela empresa representada, por todos os atos e efeitos
previstos neste edital.
6.3 - A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na sua imediata exclusão,
salvo, por expressa autorização do pregoeiro.
6.4 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura; (copias autenticadas ou apresentar os originais para conferência)
b) tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, com reconhecimento
de firma do outorgante, NA QUAL CONSTEM PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, negociar
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga; (copias autenticadas ou apresentar os originais para conferência)
6.4.1 – Para enquadramento como Microempresa ou empresa de Pequeno Porte na Licitação deverá ser
apresentado o seguinte documento:
a) Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o Art. 8º da IN 103
do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007 ou documento equivalente aceito
pelo Pregoeiro.
6.4.1.1 – Caso a licitante possua Certificado de Registro Cadastral do Município de Bituruna e no mesmo
conste o documento mencionado neste item, a apresentação no ato do credenciamento poderá ser
dispensado pelo Pregoeiro.
6.4.1.2 – O Pregoeiro poderá a seu critério verificar o sítio da Receita Federal a opção da licitante pelo
simples nacional o que caracteriza o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
I - o representante legal e/ou procurador, deverão identificar-se exibindo o documento oficial de identificação que
contenha foto.
6.5 - Sendo A PROCURAÇÃO PARTICULAR, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada do documento
comprobatório dos poderes do outorgante (ato constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica - contrato social onde se
possa identificar o ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado no momento do credenciamento.
6.6 - Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do pregão. No caso de
cópias, as mesmas devem estar autenticadas por tabelião ou serem pelo pregoeiro ou membro da sua equipe de
apoio.
6.7 - A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento,
impedirá a participação do licitante no presente certame.
O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente credenciado.
6.8 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
7 - DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E DOS DOCUMENTOS DE
PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO
7.1 - No dia, hora e local, designados neste edital, na presença dos interessados ou seus representantes, devidamente
credenciados, em sessão pública, o pregoeiro, que dirigirá os trabalhos, receberá os documentos abaixo relacionados,
sendo registrados em ata os nomes dos licitantes:
a) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem
abaixo, dando ciência de que atende às condições do presente certame, conforme Modelo, constante do Anexo II
deste edital, e;
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b) Envelopes separados contendo a documentação exigida para Proposta de Preço (envelope n.º 01) e Habilitação
(envelope n.º 02), devidamente fechados.
7.2 - Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes.
7.3 - Os documentos relativos à proposta de preço e a habilitação deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante, o
número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e
"Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e “b” a seguir:
a) Envelope contendo os documentos relativos à proposta de preço:
AO PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA
PROCESSO N.º 27/2014
PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2014
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “01” (PROPOSTA DE PREÇO)
b)

Envelope contendo os documentos de habilitação:
AO PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA
PROCESSO N.º 27/2014
PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2014
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “02” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)

7.4 – Será admitida a remessa dos envelopes “01” e “02” - proposta de preço e habilitação, por via
postal.
7.5 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, no caso
de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio.
7.6 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos
apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
7.7 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.
7.8 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em língua
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do
Brasil por tradutor juramentado.
7.9 - O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da proposta
de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai fornecer o
objeto da presente licitação.
7.10 - A não-entrega da Declaração exigida na alínea “a” do item 7.1 deste edital implicará no nãorecebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta de preço e
de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame.
7.11 - Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
8 - DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “01”
8.1 - Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado como Envelope “01”.
8.2 - A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, com a indicação do preço unitário e total de cada item/lote,
em moeda nacional, com indicação do fabricante, devidamente datada, rubricada(s) por representante legal, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.
8.3 – Na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, deverão estar
incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas que se
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fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação.
8.4 - A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições
deste edital.
8.5 – Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas com frete, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os
demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado e prestado/entregue nos locais solicitados pelo
Município de Bituruna, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus para cumprimento do objeto.
8.6 - Não serão aceitas propostas abertas ou por via telex, fac-símile ou meio eletrônico.
8.7 - Em hipótese alguma serão aceitas alterações nos conteúdos dos envelopes já protocolizados.
8.8 – Prazo de entrega: os serviços deverão ser prestados de forma contínua de forma a dar cumprimento ao Termo
de Referência.
8.9 - Prazo de validade: a proposta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, independentemente de ausência ou
especificação diversa.
8.10 - A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitandose o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, combinado com o art. 7º, da Lei
n.º 10.520/2002.
8.11 – Na proposta Comercial impressa, não poderá ser ultrapassado o preço máximo previsto no Anexo
IV, deste Edital.
9 - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “02”
9.1 - Os licitantes deverão apresentar no envelope “02” – “Documentos de Habilitação”, que demonstrem atendimento
às exigências indicadas neste item.
9.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Em se tratando de empresário individual, registro na Junta Comercial;
b) Em caso de sociedade empresária, ato constitutivo registrado na Junta Comercial, bem como alterações contratuais
que constem o nome do administrador ou ato separado de sua designação e, em sendo sociedade anônima,
acompanhada de documento de eleição de seus atuais administradores. Fica facultada a apresentação da Certidão
Simplificada da Junta Comercial, em substituição aos documentos anteriores mencionados, contendo resumo das
disposições do ato constitutivo e suas alterações que estejam em vigor.
c) Em caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
acompanhado da prova de quem exerce sua administração.
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
e) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, comprovante do respectivo enquadramento
expedido pelo órgão competente (Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos).
f) Declaração de Idoneidade – Anexo III.
9.1.2 DA REGULARIDADE FISCAL
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei;
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDE de acordo com a Lei 12.440/2011.
9.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA
a) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
10.1.3.1 – Não havendo data de validade nesta certidão a validade será considerada de 60 (sessenta) dias contados da data de
emissão.

9.1.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Declaração/Atestado/Diploma de Conclusão de curso de graduação em engenharia da computação de
telecomunicações ou sistemas ou em informática ou em ciências da computação em instituição de ensino superior
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reconhecida pelo Ministério da Educação de no mínimo 01 (um) profissional do quadro social da empresa proponente
ou de empregado(s) devidamente registrado(s) em carteira de trabalho (neste caso apresentar comprovação);
9.1.5. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo –
Anexo I.
9.2 Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de
notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por
tabelião ou, apresentados os respectivos originais para conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio,
na sessão.
9.3 – A apresentação do Certificado de Registro Cadastral de Bituruna, válido na data de abertura da presente
licitação, substituirá no envelope n.º 02 (Documentos), os documentos que constarem no Certificado com validade.
9.3.1 – Com a apresentação do Certificado de Registro Cadastral do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, o Licitante poderá de deixar de apresentar os documentos que constem no referido Registro.
9.4 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida
para efeito de assinatura do contrato.
9.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
9.5.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.5.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.5.1, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
10 - DA SESSÃO - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
10.1 - No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da
documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo
credenciamento, COMPROVANDO, possuir os necessários poderes para formulação de propostas verbais
(lance) e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
10.2 - Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro, declaração dando ciência de
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17
de julho de 2002 (Anexo II) e, em envelope separado, a proposta e a documentação de habilitação.
10.3 - O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “01”, contendo as propostas, que deverão ser rubricadas por
ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edital,
sendo classificadas as propostas dos licitantes de menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em
valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço, para o item/lote licitado.
10.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem
acima, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que os licitantes
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas.
10.5 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances verbais serão feitos para o total de
cada item/lote até o encerramento do julgamento deste, sendo a forma de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
10.6 - O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, 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.
10.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das
propostas.
10.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor total do item/lote, inferiores à
proposta de menor preço. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço total do item
da proposta, sendo que no caso de lote incidirá proporcionalmente no valor unitário de cada item constante do lote.
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10.9 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e
o valor estimado para a contratação.
10.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas as propostas o pregoeiro examinará a aceitabilidade da
primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
10.11 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação “02” - do licitante que a tiver formulado para confirmação das suas condições habilitatórias.
10.11.1 - Na apreciação e no julgamento das propostas não serão consideradas quaisquer ofertas ou vantagens não
previstas neste instrumento, nem serão permitidas ofertas baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se
o licitante, a executar as condições da proposta apresentada.
10.11.2 – A aceitabilidade da proposta primeira classificada será decidida pelo pregoeiro que terá como parâmetro
de preço para contratação constante do Anexo IV deste Edital.
10.12 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe
adjudicado o(s) item(s) / lote(s) do certame.
10.13 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o(s) item(s)/lote(s) do certame.
10.13.1 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;
b) apresentem valores superiores aos constantes do Anexo IV ou manifestamente inexeqüíveis;
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.
d) cujo LOTE tenha ausência de preço unitário para algum item;
e) cujo LOTE tenha algum item que ultrapasse o Preço Máximo estabelecido.
10.14 - Nas situações previstas nos incisos 10.9 e 10.10, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente
para que seja obtido preço melhor.
10.15 – Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, licitantes e presentes.
10.16 – Fica assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte.
10.16.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
10.16.2 - Para efeito do disposto no item 10.16, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 10.16.1, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito.
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no item 10.16.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.16.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 10.16.1, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.16.4 - O disposto no item 8.5.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
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10.17 – As dúvidas que surgirem durante as sessões públicas, serão, a juízo da Comissão de Licitação, resolvidas por
esta, na presença dos proponentes ou deixadas para posterior deliberação.
11 - DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO
11.1 - O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação.
11.2 - É facultado ao Município de Bituruna, quando o convocado não comparecer no prazo estipulado, deixar,
injustificadamente, de executar os serviços dentro dos prazos previstos, ou, ainda, recusar-se de cumprir com sua
proposta vencedora, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas na legislação.
11.3 – Os serviços pretendidos deverão serem executados em estrita conformidade com as prescrições deste edital e
seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.
12 - DAS PENALIDADES
12.1 - Poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar à detentora de adjudicação as seguintes penalidades:
12.2 – multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
12.2.1 - de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da licitante
aceitá-la, ato que caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida;
12.2.2 - moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do serviço não
executado dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 dias, após o que
poderá a critério da Administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com
as conseqüências previstas em lei e nesta cláusula;
12.2.3 - de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do serviços não executado - observando-se que
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento
em que é atestado o recebimento definitivo - hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou
parcial do ajuste;
12.3 – A apresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por
si a penalidade, poderá contar favoravelmente à empresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os
argumentos apresentados.
12.4 – Nos termos do parágrafo 3º do art. 86 e do parágrafo 1º do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada
após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica;
12.5 – Além das multas, a licitante que apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão, garantida a prévia defesa, ser aplicadas as
seguintes sanções legais:
12.6.1 - advertência;
12.6.2 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos; e
12.6.3 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
13 - CRITÉRIO DE REAJUSTE
13.1 – Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão recomposição de
preços.
13.2 - para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição
da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na forma da alínea “d” do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
14 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1 - Os pagamentos dos serviços prestados relativos a manutenção serão efetuados mensalmente até o 10° dia do
mês subseqüente, após apresentação da Nota Fiscal, de acordo com empenho e liquidação, sendo que os serviços
prestados para implantação do objeto desta licitação serão efetuados de acordo com o Cronograma constante do
Termo de Referência.
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14.2 – Para o faturamento deverá ser apresentado o seguinte:
a) Nota Fiscal, com discriminação do objeto; número da licitação.
15 – PRAZOS
15.1 – O prazo de vigência da contratação decorrente da presente licitação será até 90 dias, contados da data de
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo de Acordo entre as partes.
15.2 - Os prazos de que tratam o item 16 poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafo
1°, da Lei n° 8.666/93.
16 - SUBCONTRATAÇÃO
16.1 – Será permitida a subcontratação parcial para a execução do contrato, devendo a contratada informar ao
Município de Bituruna quais as etapas subcontratadas.
17 – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
17.1 – A prestação dos serviços objeto desta licitação deverá ser realizada de conformidade com Termo de Referência,
devendo os mesmos ser atestados na respectiva nota fiscal.
17.2 – O Contratado deverá possuir todos os veículos, materiais, equipamentos, ferramentas e quaisquer outros
elementos necessários para o fiel cumprimento do objeto.
17.3 - O Contratado deverá arcar com as despesas fiscais e previdenciárias, incidentes sobre a prestação dos serviços.
18 - DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 – Estabelece-se que a simples apresentação de proposta pelas licitantes implicará a aceitação de todas as
disposições da presente;
18.2 – Assegura-se ao Município de Bituruna o direito de:
18.2.1 - promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93);
18.2.2 - revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 8.666/93), decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado;
18.2.3 - adiar a data da sessão pública;
18.2.4 - rescindir unilateralmente o ajuste nos termos do inciso I do artigo 79 da Lei nº 8666/93.
18.2.5 - adquirir ou não os itens objeto do certame.
18.3 – As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados, em qualquer época ou fase do processo licitatório;
18.4 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos à
presente licitação.
18.5 – Na contagem dos prazos será observado o disposto no artigo 110 da Lei nº 8666/93.
18.6 - Cópias deste edital poderão ser obtidas, na Av. Dr. Oscar Geyer, 489 – Centro, bem como informações
adicionais e esclarecimentos, no mesmo endereço ou pelo telefone 42 3553 8080, das 13:30 h às 17 h.
18.7 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em
qualquer fase da licitação.
18.8 - Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações
complementares.
18.9 - No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá
ser:
a) adiada a data da abertura desta licitação;
b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.
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18.10 - Não será permitida a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento de propostas pelos licitantes, após
a sua entrega.
18.11 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
sejam possíveis a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública de Pregão.
18.12 - 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, a finalidade e a segurança da contratação.
19 – FORO
19.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir todas as questões desta licitação, que não forem
resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil.
20 – ANEXOS DO EDITAL
I - Declaração (inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal);
II - Declaração (inciso VII do art. 4° Lei 10.520 de 17/07/2002);
III - Declaração de Idoneidade
IV - ITENS DA LICITAÇÃO
V - MINUTA DO CONTRATO
Bituruna, 5 de Maio de 2014.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS

Pr ef eito Int er ino
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TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DOS SERVIÇOS:
- Implantação de estrutura necessária a fim de disponibilizar acesso à internet, telefonia IP e demais serviços de
comunicação multimídia, na região das comunidades de Boa Vista e Augusto Loureiro, na zona rural do município de
Bituruna. O mínimo a ser disponibilizado são os seguintes serviços:
•

VoIP (Voice over Internet Protocol) – proporciona maior dinamismo na comunicação e economia para o
usuário.

•

Internet – acesso a internet de alta velocidade para conexão com a rede mundial de computadores.

- A largura de banda a ser disponibilizada aos munícipes que desejarem usufruir do presente projeto deve ser de no
mínimo 600Kbps, com garantia de banda de no mínimo 60% do plano a ser contratado pelo munícipe junto ao
vencedor do presente certame. O Município de Bituruna se reserva o direito de fiscalizar medições a qualquer tempo a
qualidade da banda fornecida aos munícipes por um período de 3 anos a partir da assinatura do contrato.
- O acesso aos serviços objeto desta licitação, ocorrerá através de equipamentos wireless, que deverão operar na
frequência livre de 2,4GHz.
- Moradores de todas as localidades de Bituruna próximas da região poderão usufruir dos serviços e terão o direito ser
atendidos, desde que haja disponibilidade técnica para funcionamento do serviço a contento.
- A estrutura a ser implantada no município, não pode em hipótese alguma ser utilizada para levar acesso a internet
para outros municípios, sob pena de rescisão imediata do contrato e ressarcimento de todos os valores desembolados
pela Município de Bituruna. Trata-se de um projeto do município de Bituruna para os munícipes biturunenses.
- A empresa vencedora dessa licitação terá os seguintes direitos:
•

Receberá um valor como subsidio aos custos de implantação de toda a estrutura necessária para fornecer os
serviços objeto desta licitação;

•

Poderá explorar comercialmente a venda de acessos aos serviços de comunicação multimídia

•

Após 36 meses da data da assinatura do contrato, finda o compromisso de reembolso dos valores pagos pelo
Município de Bituruna em caso de má prestação de serviço.

- A empresa vencedora dessa licitação terá as seguintes obrigações:
•

Fornecer acesso aos serviços de comunicação multimídia com no mínimo 600kbps de velocidade;

•

Manter, zelar, e atualizar equipamentos, torres e dispositivos necessários para o funcionamento dos serviços;

•

Fornecer para o Município de Bituruna uma lista com nome, endereço, contatos (telefone e/ou e-mail) de
todos os munícipes atendidos pelo projeto, sempre que solicitado e no prazo máximo de 3 dias;

•

Entregar comunicados, avisos, e/ou qualquer outro tipo de informação de interesse do município através de
site específico a ser criado, conforme solicitado pelo Município de Bituruna com antecedência mínima de 3
dias.

•
•

2 – JUSTIFICATIVAS:
2.1. A contratação deste serviço justifica-se em função da necessidade de garantir a oferta dos serviços de
telecomunicações aos cidadãos, dentro dos mais atuais padrões de modernidade e economicidade, visando à
inclusão digital e social, tendo em vista que o presente projeto atenderá comunidades distantes do centro da
cidade e que disponibilizam de sistemas antigos e restritos de comunicação.
2.2. Os objetivos desejados baseiam-se nas seguintes premissas:
2.4. Baixo custo de implementação, com boa relação custo-benefício;
2.5. Utilização de tecnologias wireless para transmissão de dados, voz e imagens;
2.6. Acesso rápido a informações;
2.7. Facilitação da troca de conhecimentos e de compartilhamento de informações;
2.8. Facilitação da comunicação interpessoal;

•
•
•
•
•
•
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•
•

2.11. O processo de inclusão digital exige, nos tempos atuais, um esforço concentrado com foco na
democratização dos meios de acesso à informação e ao conhecimento, e que possam levar às comunidades
menos favorecidas o acesso aos serviços de telecomunicações de dados, voz e imagem.
2.12. Sistema baseado nas novas tecnologias sem fio (Wireless), já amadurecidas e padronizadas, e que
apresentem,como principais características, flexibilidade, simplicidade e mobilidade,proporcionando rapidez
na implantação e custo de instalação e manutenção inferior ao das soluções tradicionais.

3 - EXIGÊNCIAS:
- A infra-estrutura de comunicação a ser implantada deverá ser de alto desempenho e confiabilidade, capaz de
suportar diversas tecnologias emergentes de voz, dados e vídeo sobre IP e preparada para as novas demandas, que
requeiram troca de informações em tempo real, como telemedicina, videoconferência, teleaulas, televigilância e outras
aplicações em benefício da educação, da saúde, da segurança dos munícipes e do bem-estar dos munícipes.
- A empresa vencedora do certame ficará responsável por toda documentação legal exigível para realização dos
serviços objeto desta licitação perante os órgãos competentes.
- Equipamentos utilizados passíveis de fiscalização pela Anatel devem obrigatoriamente ser homologados pela Anatel
bem como devem operar em frequência não licenciada, especificamente na faixa de 2.4GHz para clientes e 5,8GHz se
for o caso para uso nas redes Ponto a Ponto.
- Os equipamentos deverão atender às normas do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (EUA).
- Proibido o uso de antenas omnidirecionais em qualquer dos pontos.
- Proibido uso de equipamentos fabricados para uso “indoor” na infraestrutura a ser implantada.
- Antenas setoriais a serem instaladas nas bases com angulação máxima de 120º.
- A qualidade do serviço prestado será verificada a qualquer tempo pelo Município de Bituruna através de seus
funcionários e/ou contratados para tal finalidade.
- A rádio base (ERB) a ser implantada deverá obrigatoriamente:
Ser instalada a um raio máximo de 250m do ponto:

Latitude

Longitude

26°12'49.47"S 51°18'45.73"O
Levando-se em conta a atingir o maior número possível de famílias na região
Conter uma torre para fixação de antenas com altura mínima de 25 metros a fim de otimizar o sinal de
internet para o maior número de famílias que habitam a região.
Suportar simultaneamente conexões Wi-Fi nas frequências de 2,4 GHze 5,8 GHz, mesmo que seja utilizada
apenas a frequência 2,4GHz.
Suportar comunicação em malha.
Ser compatível com clientes nos padrões IEEE 802.11 b/g.
Ser compatível com o padrão IEEE 802.11a.
Suportar o protocolo de acesso ao meio CSMA/CA com Ack.
Operar nas modulações DSSS, CCK e OFDM.
Suportar múltiplos SSIDs, inclusive APs virtuais.
Suportar VLAN.
Suportar rede em formato HotSpot
Suportar protocolo de controle de qualidade IEEE 802.11e.
Ser compatível com o protocolo SNMP.
Suportar sistema de gerenciamento, baseado em web.
Permitir que, quando o usuário conectar à rede, ao abrir o browser, a página de login deve obrigatoriamente
conter conteúdo determinado pelo Município de Bituruna, independentemente da homepage configurada no
navegador do usuário.
Suportar ferramentas de depuração de falhas, tais como ping,traceroute, SSH e logs de debug.
Suportar criptografia WEP 64/128 bits para cada SSID independentemente.
Suportar WPA e WPA2, IEEE 802.11i, TKIP e CCMP para o acessodos usuários e para os links WDS.
Possuir listas de filtro MAC para cada SSID.
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Permitir que os links wireless sejam criptografados (WEP e WPA entreos links WDS)
Permitir o bloqueio de comunicação entre usuários de um mesmo SSID.
Possuir equipamento de monitoramento de queda de conexão com o equipamento, através do protocolo
ICMP, com recurso de reinício automático em caso de parada do serviço.
Possuir sistema de energia alternativo com baterias suficientes para manter ligado o sistema em caso de
queda temporária de energia (podendo ser energia solar ou qualquer forma que garanta a continuidade do
serviço por pelo menos 2 horas após a falta de fornecimento de energia na região da ERB por parte da Copel)

- Em caso de necessidade de suporte técnico no sistema a ser implantado, em horário comercial a empresa prestadora
terá até 3 horas para prestar o primeiro atendimento “inloco” e iniciar reparos necessários.
- A empresa vencedora deverá manter um número de telefone (fixo ou celular) para suporte técnico, em horário
comercial, à rede a ser implementada que possa ser acionado por qualquer usuário do sistema que venha a ter
prejudicado seu acesso em virtude de problemas na rede.
- A empresa vencedora é responsável por manter em perfeito funcionamento a rádio base, não sendo de sua
responsabilidade problemas técnicos no local de uso do usuário final, por exemplo: mau uso do computador (ou outro
dispositivo), vírus, etc.
- Todos os componentes dos produtos a serem usados nas rádio bases deverão ser novos, sendo vedado, em
quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, ou provenientes de reutilização de material já
empregado. À critério do Município de Bituruna, poderá ser solicitada cópia das NFs de aquisição dos equipamentos
para confirmação da procedência e garantia de que são novas.
- A empresa vencedora da licitação deverá se responsabilizar por toda a estrutura necessária para funcionamento
adequado dos equipamentos a serem instalados a fim de garantir eficiente prestação do serviço, sem qualquer custo
adicional para a contratante.
- Obrigatório o uso de uma solução gerenciadora da infra-estrutura de comunicação, considerando sua
indispensabilidade para o funcionamento e manutenção das Redes implantadas, possibilitando:
Gerenciar as contas de usuários (criar, alterar e excluir), o acesso a rede sem fio e realizar a autenticação dos
usuários.
Rastrear os usuários, monitorar o histórico de conexão e desconexão, histórico da quantidade de dados
trafegados (em megabytes) pelos usuários dos pontos de enlace e acesso social e dos pontos de acesso
público, e ainda permitir o controle da permanência do usuário conectado.
Políticas de acesso, baseadas em regras baseadas em serviços, rotas específicas, escala de tempo ou largura
de banda (em múltiplos de 16 kbps).
Determinar um sítio de livre acesso para os usuários da rede sem fio sem necessidade de autenticação.
Permitir a customização da página de acesso (login, login comsucesso e logout) dos usuários sem fio
Possuir o recurso de redirecionamento do usuário a uma página específica após o login efetuado com
sucesso.
Permitir o gerenciamento, através de SNMP, Syslog, SSH, interface de CLI ou GUI ou menu para ferramenta
de depuração e web browser (http ou https), este último, permitindo o acesso a todas as funcionalidades do
equipamento.
Entregar funcionalidades de segurança como filtragem de endereço MAC ou IP, proteção contra ataque DoS
(Denialof Service) com limitação de sessões por usuário, blacklist de usuários e suporte a NAT
(NetworkAddressTranslation).
Possuir funcionalidades de monitoramento como status de usuários e alerta de queda de conexão WAN do
equipamento.
Possuir funcionalidades de gerenciamento como backup e restore dearquivo de configuração de sistema e
sincronização NTP (Network TimeProtocol).
Permitir a configuração de contas de usuário em base local paraautenticação ou redirecionar para outra base
de dados de usuários nopadrão RADIUS server, LDAP, POP3 ou NT-Domain.
Possuir recurso de DHCP Server para fornecimento deendereçamento aos usuários, se necessário.
Monitorar através de endereço IP os ativos das radiobases de todosos pontos descritos na topologia, de
forma a monitorar a disponibilidadedos mesmos através de gráficos acessíveis via browser.
Permitir a criação de lista privilegiada de endereços IP e MAC, quepossam acessar a rede sem executar o
login através do navegador.
Permitir a implementação de política de acesso com base em gradehorária (horário de disponibilidade para
uso da rede) e tempo deociosidade máxima permitida para a conexão.
Permitir a criação de políticas baseadas em critérios de QoS, firewall,rotas estáticas e autenticação para os
usuários dos pontos de enlace e de acesso dos usuários.
A solução de estabilização de energia elétrica Integra a solução gerenciadorada infra-estrutura de
comunicação e deve estar inclusa no seu preço.
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4 - CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS
O Município de Bituruna efetuará o pagamento da seguinte forma:
O prazo para pagamento será contado após o início do atendimento à população através do presente projeto, a ser
atestado por funcionário do Município de Bituruna ou por terceiro designado para esta finalidade, seguindo o seguinte
cronograma de desembolso:
% do valor total a ser pago

Dias após o início da operação do sistema atendendo a
população

20%

15 dias

20%

45 dias

20%

75 dias

20%

105 dias

20%

135 dias

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
- A estrutura deverá estar instalada e iniciar a prestação de serviços em até 60 dias da data de assinatura do contrato.
- A manutenção é um serviço continuo durante a vigência do contrato.
- A empresa vencedora da licitação deverá colocar em funcionamento o serviço e solicitar a aprovação e vistoria do
Município de Bituruna para que então seja considerada como implantado e seja agendando o pagamento.

Folha 14

EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO N.º 27/2014
PREGÃO PRESENCIAL n.º 21/2014

ANEXO I

Ao
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

DECLARAÇÃO

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________,
sediada na ____________________________________, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no
inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 anos.

__________________________, de ________ de ______________ de ________.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE)
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ANEXO II
Ao
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

DECLARAÇÃO

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________,
sediada na ____________________________________, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no
inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
constante do presente edital.

__________________________, de ________ de ______________ de ________.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE)

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento – fora dos envelopes
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ANEXO III

Ao
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, modalidade acima, por seu representante
credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

__________________, em ______de ________________ de _________

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE)
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º NumContrato – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REF. PROCESSO N.º 27/2014
PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2014

Termo de Contrato de Prestação de Serviços de
Terceiros, que celebram entre si a Prefeitura Municipal de
Bituruna e NomeContratado.

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr.
Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Interino, senhor JOSÉ CONSTANTINO DE
LARA RIBAS, RG nº 1.195.320-4 SSP-PR, CPF/MF 243.853.609-87, a seguir denominada CONTRATANTE, e
NomeContratado, sito a EnderecoContratado, cidade de CidadeContratado- EstadoContratado, inscrita no CNPJ sob
n° CNPJContratado, neste ato representado por _________ RG n.º _________, CPF n.º __________ a seguir
denominada CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de
julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Processo n.º 27/2014 – PREGÃO
PRESENCIAL, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes.
1.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - Prestação de serviços de pessoa jurídica para implantação de estrutura a fim de disponibilizar acesso à internet,
telefonia IP e demais serviços de comunicação multimídia, na região das comunidades de Boa Vista e Augusto
Loureiro, na zona rural do município de Bituruna conforme Processo n.º 27/2014 – PREGÃO PRESENCIAL.
2
CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 - Pela integral e satisfatória execução dos serviços indicados na Cláusula 01, a CONTRATADA receberá a
importância de até R$ ValorContrato ValorContratoExtenso.
2.2 - Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados conforme cronograma de pagamento constante do
Termo de Referencia.
2.3 - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto desse instrumento correrão por conta dos recursos das
seguintes Dotações Orçamentárias:
SECRET. DE ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
2.009.3390.39 - 1504 - 20/2014 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
2.4 – Para o faturamento deverá ser apresentado o seguinte:
a) Nota Fiscal, com discriminação dos serviços executados; período da execução e número da licitação.
3
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1 - Para viabilizar a execução dos trabalhos, o CONTRATANTE obriga-se a:
a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos valores, forma e prazos mencionados na Cláusula 02;
b) fornecer-lhe as informações disponíveis e necessárias à execução dos serviços objeto do presente contrato;
c) disponibilizar acesso aos locais necessários para instalação do sistema;
d) comunicar de imediato a CONTRATADA de eventuais irregularidades no desenvolvimento dos serviços prestados;
e) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, analisando e verificando o cumprimento das obrigações
contratuais;
f) designar formalmente um integrante de seu quadro de empregados, incumbido de acompanhar conjuntamente com
os designados pela CONTRATADA a execução deste Contrato;
g) Manter absoluto sigilo sobre quaisquer inventos, aperfeiçoamentos ou inovações passíveis ou não de obtenção de
patentes quando decorrentes da execução deste Contrato, até que sejam obtidos os respectivos privilégios, nos
termos da lei.
4
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA
4.1 - Sem prejuízo das demais obrigações constantes deste instrumento, a CONTRATADA deve:
a) responder pelas ações e omissões de seus fornecedores e prestadores de serviços e pessoas diretamente e
indiretamente empregadas pelos mesmos, assim como por ações e omissões de seus próprios diretores e empregados.
Nenhuma disposição deste Contrato criará uma relação contratual com qualquer fornecedor ou subcontratado e o
CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer dos referidos subcontratados;
b) manter o CONTRATANTE informado de todos os detalhes dos serviços objeto deste Contrato e elaborar relatórios
específicos, caso solicitado;
c) arcar com os custos decorrentes da utilização, na elaboração dos serviços prestados, de materiais e equipamentos
de segurança, dispositivos ou processos patenteados, devendo preservar, indenizar e manter o CONTRATANTE a salvo
de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, resultante desta utilização;
d) arcar com o ônus de todas as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, devidas no Brasil,
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incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato;
e) executar os serviços e cumprir suas obrigações com diligência, eficiência, racionalidade e economia, de acordo com
as técnicas e práticas atualizadas, reconhecidas e utilizadas pelo círculo profissional e acadêmico pertinente, e com a
legislação vigente;
f) agir, em relação a qualquer assunto referente ao presente Contrato, como assessora fiel da CONTRATANTE, e
resguardar os legítimos interesses desta em quaisquer contratos com terceiros;
g) não participar, direta ou indiretamente, de qualquer negócio ou atividade profissional que possa conflitar com as
atividades sob sua responsabilidade, nos termos deste Contrato;
h) arcar com as despesas fiscais, previdenciárias incidentes sobre a prestação dos serviços;
i) Designar formalmente um integrante de seu quadro de pessoal, incumbido de executar, diretamente os itens deste
Contrato;
4.3 – Não há vínculo empregatício, solidariedade e subsidariedade entre a CONTRATANTE e CONTRATADA por seguir
aos preceitos legais da lei 8.666/93 e alterações, art.70, 71.
5
CLÁUSULA QUINTA - PENALIDADES
5.1 - À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas, alternativa ou cumulativamente, as
penalidades previstas no Capítulo IV da Lei 8.666/93, ou seja;
a) advertência;
b) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
c) multa no valor de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, até o limite de 10% (dez por cento) em
caso de atraso injustificado na execução do Contrato. Uma vez atingido este valor máximo, o CONTRATANTE poderá
decidir pela rescisão do contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) em caso de rescisão contratual por motivo de não cumprimento ou cumprimento
irregular das Cláusulas, especificações e prazos deste instrumento, cumulativa à aplicada em virtude da infração que
motivou a rescisão;
5.2 - As multas devidas pela CONTRATADA serão descontadas de quaisquer faturas apresentadas pela CONTRATADA
ou ainda, se necessário, cobradas judicialmente.
5.3 - As multas não terão o efeito compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
6
CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO
6.1 - O presente contrato terá prazo de vigência até DataVencimento a contar desta data, sendo que o mesmo,
havendo interesse das partes, poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, e podendo ser rescindido por qualquer
das partes mediante prévia comunicação expressa, com antecedência de 30 (trinta) dias.
7
CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO
7.1 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses e condições previstas
nos Artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.
8
CLÁUSULA OITAVA - ORDEM DE PRECEDÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O CONTRATO
8.1 - Para efeito de interpretação deste contrato, no caso de divergência entre a proposta apresentada pela
CONTRATADA e a Lei 8.666/93 e suas alterações, prevalecerá o disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações;
9
CLÁUSULA NONA - CONFIDENCIALIDADE
9.1 - A CONTRATADA obriga-se a não divulgar qualquer informação que chegue ao seu conhecimento em razão da
execução deste Contrato, salvo com autorização expressa da CONTRATANTE.
10
CLÁUSULA DÉCIMA - COMUNICAÇÕES
10.1 - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por escrito, e enviadas através de carta
registrada, telex, fax, a um dos seguintes endereços conforme o caso:
a) Prefeitura Municipal de Bituruna- Av Oscar Geyer, 489, fone/fax (0**42)-553-1222, CEP 84.640-000 em BiturunaParaná.
b) NomeContratado, EnderecoContratado, cidade de CidadeContratado - EstadoContratado.
11
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
11.1 - Qualquer invento, aperfeiçoamento ou inovação, criação de variedade de planta, obtenção de processos ou
produtos, privilegiáveis ou não, gerados em decorrência deste Contrato, pertencerão às partes, em proporção a ser
considerada a partir da efetiva participação com aporte tecnológico e esforço inventivo, devendo sua utilização,
licenciamento ou cessão ser previamente regulada em contrato específico.
12

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GESTÃO DO CONTRATO

12.1 - Para coordenar e supervisionar a execução deste Contrato, a CONTRATADA e CONTRATANTE, desde já
designam, cada uma, um técnico de nível superior, integrante dos respectivos quadros permanentes de pessoal,
conforme abaixo identificados:
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Pela CONTRATADA:
Nome: _________
RG: ____________
CPF/MF: __________
Profissão: _______________________________
Telefone(s): _____________________________
E-mail: _________________________________
Pela CONTRATANTE:
Nome: _________
RG: ____________
CPF/MF: __________
Profissão: _______________________________
Telefone(s): _____________________________
E-mail: _________________________________
PARÁGRAFO ÚNICO – No impedimento do técnico designado este será substituído por outro do mesmo nível, a
critério da parte, comunicando-se os demais contratantes.
13
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 - As alterações contratuais que se fizerem necessárias serão formalizadas em Termo Aditivo, não podendo as
comunicações expedidas nos termos da cláusula anterior modificar qualquer aspecto substancial deste Contrato.
13.2 - A Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, regerá a aplicação deste Contrato e a solução de litígios que,
eventualmente, dele possam resultar.
13.3 - O foro do presente Contrato será o da Comarca da Cidade de União da Vitória-PR., excluído qualquer outro,
ainda que privilegiado.
E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e
testemunhas.

Bituruna, DataExtensoAssinatura.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino
CONTRATANTE

NomeContratado
CONTRATADA

Testemunha
(CI / CPF / endereço)
__________________________

Testemunha
(CI / CPF / endereço)
__________________________

